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Ievads 
 

 MežzinātĦu nozarē LLU Meža fakultātē saskaĦā ar Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijas 2001.gada 17.oktobra 
lēmumiem Nr.392., 393. un 394. tiek īstenotas 3 akadēmiskās maăistra studiju 
programmas. Studiju programmu nosaukumi saskaĦoti ar  MežzinātĦu nozares 
apakšnozarēm. LLU Meža fakultātē MežzinātĦu nozarē ir sekojošas maăistra studiju 
programmas un to vadītāji: 

- Meža ekoloăija un mežkopība – prof.., Dr.habil.biol. Imants Liepa; 
- Meža darbi un tehnika – prof., Dr.sc.ing. Andris Drēska; 
- Meža ekonomika un politika – prof., Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms 

 
Visas akadēmiskās maăistra studiju programmas akreditētas līdz 31.12.2007. (1., 

2., 3.pielikumi) un to turpināšanai LR IZM ir izsniegusi licences Nr.04056-56, 04056-
35,04056-37 ar derīguma termiĦu līdz 2007.gada 31.decembrim (4., 5., 6.pielikumi). 
Maăistra studijas notiek saskaĦā ar LLU Senāta 2006.gada 8.marta lēmumu Nr.5-169 
apstiprināto „Nolikumu par akadēmiskā maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē”. Nolikums ievietots LLU mājas lapā 
www.llu.lv.  
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1. Studiju programmu mērėis un uzdevumi 
 

 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus 
jaunos zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu patstāvīgu 
lemtspēju un veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 Maăistrantūras studiju mērėi un uzdevumi pamatā saglabājas līdzšinējie – 
nodrošināt: 

- akadēmiski izglītotus mežzinātĦu un inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam 
darbam LLU vai citās augstskolās; 

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

- maăistrus tālākām studijām doktora studiju programmās; 
- augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 

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

 
Laika posmā pēc akreditācijas precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, 

paredzot specializācijas iespējas. 
 
 

2. Studiju programmas organizācija 
 

 LLU ir vienīgā Latvijas augstskola, kurā iespējams apgūt akadēmiskās 
maăistra studiju programmas meža nozarē. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu tik kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu izpratnē. Maăistra studijas ir akadēmisko studiju otrais līmenis, 
kurš seko pēc bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās izglītības 
ieguves. Pēc teorētiskā kursa apguves un maăistra zinātniskā darba izstrādes un 
aizstāvēšanas tiek piešėirts mežzinātĦu vai inženierzinātĦu maăistra akadēmiskais 
grāds (Mg.silv. vai Mg.sc.ing.). Maăistra grāda ieguvējam ir tiesības studijas turpināt 
attiecīgajās doktora studiju programmās Latvijas un ārzemju universitātēs. 
 Pēc maăistra studiju programmas pirmās akreditācijas, ievērojot akreditācijā 
izteiktos komisijas ieteikumus, situācijas izmaiĦas meža nozarē, kā arī Eiropas 
Savienības un citu valstu meža nozares maăistra studiju pieredzi, veikti sekojoši 
programmas pilnveidošanas pasākumi. 
2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija 
lēmumam Nr.4-106 „Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu”. 
Meža fakultātes maăistra studiju programmas humanitārie un vispārizglītojošie 
studiju kursi ir obligāti visos maăistra studiju virzienos. Specializēšanās sākas ar 
specialitātes vispārējā un speciālā kursa izvēli un turpinās ar brīvās izvēles studiju 
priekšmetu apguvi. Studiju programma noslēdzas ar pētniecības praksi (patstāvīga 
empīriskā materiāla ieguve), maăistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Programmas 
teorētiskais kurss sastāda 55% (44 KP) no studiju programmas kopējā apjoma (80 
KP), 45% (36 KP) atbilst pētniecības praksei, maăistra darba izstrādei un 
aizstāvēšanai. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (2 gadi), tā nepilna laika (3 gadi) 
veidā. Maăistra studiju programma dota 1.tabulā. 
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1.tabula 

 
Maăistra studiju programma  

LLU Meža fakult ātē 
 

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

 h KP rudens 
sem. 

16 ned. 

ziemas 
sem. 

14 ned. 

rudens 
sem. 

15 ned. 

ziemas 
sem. 

9 ned. 
1. Obligātie studiju priekšmeti (A daĜa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 - 32 – iesk. - - 
- Pētījumu metodoloăija 32 2,0 - 32 -  eks. - - 
- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – 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 (C daĜa) – kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP), tajā skaitā: 
- Informātikas speckursi: 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizētā apstrāde 
Datorizēta projektu vadīšana 
UzĦēmējdarbības resursu plānošana 

48 
katrs 
kurss  

3,0 
katrs 
kurss 

- 48, iesk - - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišėā psiholoăija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk  - 
- Starptautiskie ekonomiskie 

                    sakari 
32 2,0 - - 32, iesk. - 

4. Maăistra darba  
 izstrādāšana 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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2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu 
programmas, tajās pastiprinot Latvijas specifisko pieredzi mežzinātnē un 
tautsaimniecības jaunākās vajadzības pēc augsti kvalificētiem meža ekoloăijas un 
mežkopības  speciālistiem. 
2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un mežkopības, 
Meža ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnoloăijas apakšnozaru doktora 
studiju programmu noteikti zinātnisko darbu prioritārie virzieni, kas sekmē 
pētnieciskās tematikas pēctecību. 
2.4. Koriăēta maăistra studiju programma, palielinot sadaĜas 1.2.Speciālais kurss 
īpatsvaru (no 12 KP uz 15 KP), tādējādi akcentējot specializēšanās nozīmi maăistra 
studiju norisē. 
2.5. Palielināts izvēles studiju priekšmetu skaits, piedāvājot 15 studiju priekšmetus 
speciālā kursa studijām. 
2.6. Starptautiskās maăistra studiju programmas ietvaros piedāvātas maăistra darba 
tēmas, kursa risināmas Latvijas apstākĜos un mūsu speciālistu vadībā (7.pielikums). 
2.7. Izstrādāti „Maăistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
norādījumi”, kas ietver visu nepieciešamo informāciju par maăistra studiju norisi 
Meža fakultātē (8.pielikums). 
 

 
3.Studiju priekšmetu anotācijas 

 
 Studiju programmas specialitātes vispārējo studiju priekšmetu sadaĜā 
maăistranti apgūst 7 priekšmetus (2.tabula). 
 

2.tabula 
 

3.1.Specialitātes vispārējie studiju priekšmeti 
 

Apjoms  
Studiju priekšmets h KP 

 
Pasniedzējs 

Meža politika 32 2,0 Prof. H.Tuherms 
Meža ekoloăija 32 2,9 Prof. I.Liepa 
Meža ăeogrāfija 32 2,0 Asoc.prof.V.Šulcs 
Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 Prof. L.LīpiĦš 
Meža vērtība 32 2,0 Prof. I.Liepa 
Pētījumu metodoloăijas speckurss 32 2,0 Prof. I.Liepa 
ES meža nozares stratēăija 24 1,5 Prof. H.Tuherms 
 
Meža politika. 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. 
 
Meža ekoloăija. Meža ekoloăija padziĜināti apskata meža biomu 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 stratēăijas un taktikas analīzi, meža 
ekoloăisko un saimniecisko resursu nenoplicinošu izmantošanu. 
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Meža ăeogrāfija. Zemes biomi un mežu izvietojums dažādos kontinentos. Dažādu 
biomu tautsaimnieciskā nozīme. Priekšstats par pētījumu izmantošanas iespējām. 
Dažādu biomu apskats. 

 
Koksnes zinātnes speckurss. 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 izmaiĦas 
standartos apaĜo kokmateriālu tilpuma un kvalitātes vērtēšanā. 
 
Meža vērt ība.  Meža nogabala, nogabalu kopas un meža savrupienes meža integrālās 
vērtības aprēėināšanas algoritma aprobācija. Meža zemes un kokaudzes vērtības 
rādītāji. 
 
Pētījumu metodoloăijas speckurss. Pētījumu metodoloăija 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. 

 
ES meža nozares stratēăija. ES Meža nozares stratēăijas jēdziens. ES veidošanās 
vēsturisks pārskats. Meža nozare ES. Jaunākās tendences ES meža nozares stratēăijā. 
Latvijas meža nozare un ES Meža nozares stratēăija. 

 
Studiju priekšmetu apraksti-plāni pievienoti 9.pielikumā. 
 
 Speciālā kursā maăistranti apgūst 15 studiju priekšmetus  (3.tabula). 
 

3.2.Speciālā kursa studiju priekšmeti 
 

Studiju priekšmets KP Pasniedzējs 
Mežkopība 4,0 Prof. A.Dreimanis 
Sugu un biotopu aizsardzība 2,0 Doc. I.Straupe 
Bioloăiski vērtīgo ekosistēmu monitorings 3,0 Doc. I.Straupe 
Vides aizsardzības politika Latvijā 1,0 Doc. I.Straupe 
Pieauguma mācība 2,0 Prof.I.Liepa 
Vides ietekmes vērtēšana 3,0 Prof. I.Liepa 
Īscirtmeta un enerăētiskās koksnes plantācijas 3,0 Lekt. O.Miezīte 
Ietvarstādu pielietošana meža atjaunošana 3,0 Lekt. J.Liepa 
Ekotūrisma plānošana un ietekme uz vidi 3,0 Lekt. S.Luguza 
Meža botānikas zinātniskā terminoloăija 3,0 Asoc.prof. V.Šulcs 
Mežizstrādes attīstības virzieni 4,0 Lekt. A.SaveĜjevs 
Loăistika mežizstrādē 4,0 Prof. A.Drēska 
Koksnes izmantošana enerăētikā 4,0 Prof. L.LīpiĦš 
Pārmitro mežu apsaimniekošana 3,0 Lekt. A.Indriksons 
Latvijas sūnu flora 3,0 Lekt. A.Indriksons 
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Mežkopība.  Mežkopība apkopo zināšanas par meža ekosistēmu uzbūvi, to 
sastāvdaĜām, funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību. Mežkopība ir meža 
apsaimniekošanas teorētiskais pamats, lai nodrošinātu audžu dabisko un mākslīgo 
atjaunošanu, to kopšanu un mežaudžu ražības un kvalitātes paaugstināšanu. 
 
Sugu un biotopu aizsardzība. Jēdziens par bioloăisko daudzveidību. Veăetācijas 
attīstība Latvijā. Boreālie skujkoku meži. Eiropas platlapju meži. Eirosibīrijas 
melnalkšĦu staignāji. Dabiskie meža biotopi. PĜavas. ŪdeĦi. Purvi. Jūras un piekrastes 
biotopi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas aizsardzības plāni. 
 
Bioloăiski vērt īgo ekosistēmu monitorings. Bioloăiskās daudzveidības nacionālā 
programma. Bioloăiski vērtīgo ekosistēmu klasifikācija un kritēriji. Īpaši 
aizsargājamās sugas. Īpaši aizsargājamie biotopi. Bioloăiskās daudzveidības 
monitorings. 
 
Vides aizsardzības politika Latvij ā. Vides aizsardzības politikas mērėi un principi 
Latvijā. Vides stāvokĜa pārskats. Vides aizsardzības politikā izmantojamie līdzekĜi. 
Prioritārās problēmas, to apskats un analīze. 
 
Pieauguma mācība.  Pieauguma mācība ietver meža pieauguma saturu, specifiku, 
mežzinātnisko un praktisko nozīmi, veidus, struktūru, dinamiku un kauzālo atkarību. 
Mācību priekšmets satur pieauguma un tā noteikšanas metožu klasifikāciju un 
izklāstu, kvantitatīvi salīdzina to precizitāti un piemērotību ekoloăisku un 
tautsaimniecisku uzdevumu risināšanai, iztirzā attīstības virzienus un iespējas. 
 
Vides ietekmes vērt ēšana. Vides ietekmes vērtēšana ietver problēmas, kas saistās ar 
vides kvalitātes noteikšanu, dzīvo organismu atsauces reakciju, bioindikācijas 
metodēm, faktoru ietekmes struktūru un dinamiku, retrospektīvo analīzi un seku 
prognozēšanu. 
 
Īscirtmeta un enerăētiskās koksnes plantācijas. Kokaugu plantāciju kultūras 
Latvijā un pasaulē. Plantāciju ierīkošanas tehnoloăijas. Sugu un stādmateriāla izvēle, 
stādīšana, kopšana un novākšana. Plantāciju nozīme oglekĜa dioksīda piesaistē un 
biomasas ražošanā. Plantāciju koksnes izmantošanas veidi. 
 
Ietvarstādu pielietošana meža atjaunošanā. IetvarsējeĦi un ietvarstādi, to 
izaudzēšana, uzglabāšana un stādīšana dažādos termiĦos. Ekoloăisko faktoru 
negatīvās ietekmes minimizācijas iespējas. 
 
Ekotūrisma plānošana un ietekme uz vidi. Ekotūrisms. Ekotūrisma plānošana 
nacionālā, reăionālā un apdzīvotas vietas līmenī. Ekotūrisma ietekme uz cilvēku, vidi 
un reăiona ekonomiku. 
 
Meža botānikas zinātniskā terminoloăija. Botānikas terminoloăijas izstrādes 
principi, vēsture un analīze. 
 
Mežizstrādes attīstības virzieni.  Mežizstrādes tehnoloăijas un darbu izpildes 
tehnisko līdzekĜu patreizējais raksturojums un novērtējums, salīdzinot ar ārzemēs 
lietotajām tehnoloăijām un mašīnām. Mežizstrādes attīstības iespējas Latvijā tuvākā 
un tālākā nākotnē. 
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Loăistika mežizstrādē. Loăistikas jēdziens, darbības veidi un mērėi. Loăistikas 
teorētiskie pamati. Mežizstrādes procesa analīze no loăistikas viedokĜa. Faktori, kas 
kavē loăistikas ieviešanu kokmateriālu sagatavošanā un piegādē patērētājiem. 
Loăistikas attīstības virzieni mežizstrādē. 
 
Koksnes izmantošana enerăētik ā.  Koks kā enerăijas avots, tā nozīme Latvijas 
tautsaimniecībā. Enerăētiskās koksnes resursi Latvijā, to savākšanas un izmantošanas 
tehnoloăijas. Enerăētiskās koksnes izmantošanas stimulēšanas paĦēmieni un 
ekonomiskā efektivitāte. 
 
Pārmitro mežu apsaimniekošana. Meža pārpurvošanās process. Pārmitro mežu 
ekosistēmu uzbūves, funkcionēšanas un apsaimniekošanas specifika. Nosusināto 
mežu apsaimniekošanas savdabība. 
 
Latvijas sūnu flora.  Sūnaugi, to uzbūves un vairošanās specifika. Latvijas sūnu 
floras taksonomiskā struktūra. Sūnu loma mežā un meža tipoloăijā. 
 
Speciālā kursa studiju priekšmetu apraksti-plāni doti 10.pielikumā. 
 
 Maăistrantu obligātai un brīvai izvēlei  studiju programma piedāvā 12 
priekšmetus (4.tabula). 
 

4.tabula 
 

3.3. Izvēles studiju priekšmeti 
 

Apjoms   
Studiju priekšmets h KP 

 
Pasniedzējs 

Svešvalodas speckurss 32 2,0 Lekt. L.Turuševa 
Zinātnes filozofija 32 2,0 Doc. L.Leikums 
Matemātikas metožu lietošana 32 2,0 Prof. A.ĀboltiĦš 
Pētniecības prakse  4-14 Zinātniskais vadītājs 
Statistisko datu analīzes sistēmas 48 3,0 Lekt. L.Ramute 
Anketu datorizētā apstrāde 48 3,0 Lekt. L.BērziĦa 
Datorizēta projektu vadīšana 48 3,0 Lekt. L.BērziĦa 
Lietišėā psiholoăija 32 2,0 Prof. L.Pēks,  

doc. A.Vecgrāve,  
lekt. V.Vanovska 

Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 Asoc.prof. K.Lūsis 
Retorika 32 2,0 Asoc.prof. V.Bariss 
Vadīšana (menedžments)  2-3 Lekt. I.Zalāne 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 32 2,0 Lekt. S.Ancāns 
 

 
Svešvalodas speckurss. Kurss ietver autentisku materiālu studijas svešvalodas un 
zinātniskās kvalifikācijas prasmju pilnveidošanai, izmantojot tās par līdzekli maăistra 
darba izstrādē. Īpaša uzmanība pievērsta pētnieciskās darbības aspektiem un 
personības īpašību pilnveidei un patstāvīgā darba prasmēm. 
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Zinātnes filozofija. Zinātnes filozofija dod ieskatu zinātnes darbības mehānismā, 
zinātniskās izziĦas procesā, palīdz orientēties zinātnes attīstības likumsakarībās un 
problēmās. Kursā studenti iegūst metodoloăiskas zināšanas, kas nepieciešamas 
zinātniski pētnieciskajā darbā. 
 
Matemātikas metožu pielietošana.  Mācību priekšmets parāda matemātikas 
izmantošanu praktisku ražošanas uzdevumu risināšanā un loăistikas matemātiskam 
nodrošinājumam. Tiek aplūkotas vairākargumentu funkcijas to ekstrēmi un 
līmeĦvirsmas. Modelēšanas jēdziens, optimizācijas uzdevumi, lineārā 
programmēšana: simpleksa metode. Speciālo lineārās programmēšanas veidi 
(transportuzdevums, spēĜu teorijas uzdevumi, nelineārā programmēšana). 
 
Pētniecības prakse.  Pētniecības prakses (kopā 11 nedēĜas) ietvaros maăistrantūras 
studenti, saskaĦā ar izvēlēto maăistra darba tēmu, iepazīstas un apgūst prasmes un 
zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot 
modernās zinātniskā darba metodes. Pētniecības prakses laikā maăistrantūras studenti 
savāc arī izejas datus maăistra darba izpildei un veic eksperimentālo darbu. 
 
Statistisko datu analīzes sistēmas.  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. 
 
Anketu datorizēta apstrāde.  Studenti apgūst padziĜināti informācijas analīzes 
metodes, kas plaši pazīstamas socioloăijā, projicējot to pielietošanas iespējas 
datorizētā analīzē ar datorprogrammu SPSS. Priekšmets papildina zināšanas ar 
kvantitatīvajām metodēm iegūta pētījuma rezultātu sekmīgai analīzei un prezentācijai, 
aizstāvot maăistra darbu. 
 
Datorizēta projektu vadīšana. Studiju priekšmeta mērėis ir padziĜināt 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. 
 
Lietišėā psiholoăija. Kompetence lietišėajā psiholoăijā nepieciešama, lai sekmīgi 
veidotu darbības mērėiem un uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu 
tajā, kā arī strādātu ar klientiem, risinātu personīgās problēmas un sadarbotos ar 
psiholoăijas speciālistiem. Programma ietver šādas patstāvīgas daĜas: attīstības 
psiholoăija, mijiedarbību analīze, socionika, ăimenes psiholoăija. 
 
Socioloăiskie pētījumi.  Kursa mērėis – apgūt socioloăiskās izpētes metodes. 
Iepazīstināt studentus ar empīrisku socioloăisku pētījumu, ar galvenajām 
socioloăiskās informācijas iegūšanas metodēm – kvantitatīvu un kvalitatīvu datu 
iegūšanas paĦēmieniem, to apkopošanu, apstrādi un analīzi. 
 
Retorika. Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas, saziĦas un retorikas 
procesiem, apgūst publiskas uzstāšanās sagatavošanas metodiku, analizē publiskas 
runas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta prezentācijas un lietišėo sarunu organizācijai. 
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Vadīšana.  Vadībzinības. Dažādu organizāciju vadīšana. Vadītāja darbs, tā nozīme 
organizācijas kvalitatīvā un rezultatīvā vadīšanā. Sabiedrisko attiecību nozīme 
organizācijas vadīšanas darbā. 
 
Starptautiskie ekonomiskie sakari.  Maăistranti padziĜina 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. 
 
Izvēles studiju priekšmetu apraksti-plāni doti 11.pielikumā. 
 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 

 Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam „Par maăistra 
grāda iegūšanu un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē’(LLU Senāta 
2006.gada 8.marta lēmums Nr.5-169), nodrošinot vērtēšanas kritēriju, pārbaudes 
formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. Pēcakreditācijas 
posmā izmaiĦas vērtēšanas sistēmā nav ieviestas. 
 Minētais nolikums nosaka maăistra studiju ieskaišu un eksāmenu kārtošanas 
noteikumus: 
1. Maăistranti pārbaudījumus kārto saskaĦā ar LLU Studiju nolikumu.  
2. Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un praksi ar nediferencētu atzīmi - 
"ieskaitīts" vai "neieskaitīts" vērtē mācībspēks, kurš to vada.  
3. LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartā eksāmenus noteiktajos 
obligātajos studiju priekšmetos un obligātās izvēles studiju priekšmetos pieĦem LLU 
mācību prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija trīs cilvēku sastāvā, 
pamatojoties uz attiecīgās katedras/institūta priekšlikumu.  
4. Maăistra studiju eksāmenus vispārizglītojošā kursa obligātajos studiju priekšmetos 
un specialitātes vispārējos studiju priekšmetos pieĦem mācībspēks, kurš vada studiju 
priekšmetu. Katedras vadītājam/institūta direktoram ir tiesības uzdot pieĦemt 
eksāmenus šajos studiju priekšmetos mācībspēku komisijai. Eksāmenu derīguma 
termiĦu nosaka maăistra studiju programmas vadītājs, nepieciešamības gadījumā 
konsultējoties ar priekšmeta vadošo mācībspēku.  
 
 Savukārt maăistra darba aizstāvēšana un maăistra grāda piešėiršana noteikta 
šādi: 
1. Fakultāšu Domes apstiprina Metodiskos noteikumus par maăistra darbu 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu, ietverot tajos norādījumus maăistrantiem, maăistra 
darbu vadītājiem, maăistra darbu recenzentiem, kā arī norādot zināšanu un prasmju 
vērtēšanas kritērijus. 
2. Maăistra darbu aizstāvēšana notiek maăistra eksāmenu komisijas (MEK) atklātā 
sēdē, kura pēc aizstāvēšanas rezultātiem pieĦem lēmumu par maăistra grāda 
piešėiršanu pretendentam.  
3. MEK personālsastāvu konkrētā studiju programmā pēc fakultātes Domes ieteikuma 
apstiprina ar LLU Rektora rīkojumu uz trim gadiem.  
4. MEK 5-7 cilvēku sastāvā izveido no specialitātes/nozares vadošajiem zinātniekiem, 
LLU un citu Latvijas Republikas augstskolu mācībspēkiem un pētniecības institūtu 
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darbiniekiem. MEK sastāvā jābūt vismaz vienam fakultātes Domes loceklim. MEK 
sastāvā ieteicams iekĜaut vismaz vienu Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātu 
ekspertu attiecīgajā zinātnes nozarē vai pieaicinātu speciālistu, kura pamatdarbavieta 
nav LLU.  
5. MEK sekretāru norīko ar dekāna rīkojumu. 
6. MEK darbojas studiju plānā paredzētajā laikā un atbilstoši fakultātes dekāna studiju 
gada sākumā apstiprinātam grafikam. AtĜauts organizēt arī papildus MEK sēdes.  
7. Maăistra grāda pretendents pieteikumu maăistra darba aizstāvēšanai atbilstošajā 
LLU maăistra eksāmenu komisijā iesniedz attiecīgās fakultātes dekānam vai MEK 
sekretāram ne vēlāk kā 2 nedēĜas pirms MEK sēdes.  
8. Darba pieteikšanai nepieciešamie dokumenti:  

- iesniegums;  
- atzīmju grāmatiĦa;  
- maăistra darbs - divos eksemplāros;  
- maăistra darba vadītāja rakstiska atsauksme;  
- ieteikums par darba aizstāvēšanu no katedras/institūta, kurā maăistra darbs 

izstrādāts;  
- lietišėā biogrāfija (CV).  

Dekāns vīzē pieteikumu un visus dokumentus nosūta attiecīgās MEK sekretāram, kurš 
iekārto pretendenta lietu.  
9. Par maăistra darba recenzentiem var būt gan attiecīgās nozares speciālisti ar 
doktora vai maăistra grādu un attiecīgās nozares doktoranti, Latvijas Republikas 
doktori un habilitētie doktori. Recenzenti par darbu iesniedz rakstisku atsauksmi ar 
slēdzienu par darba atbilstību piešėiramajam akadēmiskajam grādam.  
10. Akadēmiskā grāda pretendentam ir tiesības ne vēlāk kā trīs dienas pirms MEK 
sēdes iepazīties ar recenzentu atsauksmēm par savu darbu.  
11. MEK sēdes ir atklātas. Tā ir pilntiesīga, ja piedalās ne mazāk kā puse no MEK 
locekĜu skaita. Sēdi atklāj MEK priekšsēdētājs vai tā vietnieks, paziĦojot par 
kvorumu.  
12. Maăistra darba aizstāvēšanas gaitu un MEK sēžu lēmumus protokolē attiecīgās 
MEK sekretārs speciālā protokolu grāmatā.  
13. MEK sēdē maăistra grāda pretendents sniedz ziĦojumu par darba rezultātiem. 
ZiĦojumam seko akadēmiskā diskusija, kurā dota iespēja piedalīties visiem 
klātesošajiem. Ja kāds no recenzentiem nepiedalās diskusijā, ar viĦa rakstisku 
atsauksmi sēdes dalībniekus iepazīstina MEK sekretārs.  
14. MEK lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu pieĦem komisijas slēgtā vai atklātā 
sēdē ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits "par" un "pret" ir vienāds, 
noteicoša ir priekšsēdētāja (priekšsēdētāja vietnieka) balss.  
15. Ja MEK lēmums ir negatīvs, pretendents drīkst atkārtoti iesniegt pārstrādātu 
maăistra darbu pēc 6 mēnešiem.  
16. MEK sēžu protokolu grāmata glabājās LLU Studiju daĜā.  
17. Fakultātes lietvedis vai attiecīgās MEK sekretārs uz MEK sēžu protokolu pamata 
gatavo LLU Rektora rīkojumu par maăistra grāda piešėiršanu. Pēc maăistra studiju 
programmas absolvēšanas fakultātes lietvede nodod maăistranta lietu LLU Studentu 
sekretariātam glabāšanai. Maăistra darbu 10 gadus uzglabā katedrā/institūtā, kurā 
darbs izstrādāts.  
18.MEK priekšsēdētājs fakultātes Domei sniedz rakstisku pārskatu par MEK darba 
rezultātiem un ieteikumiem maăistra studiju programmas pilnveidošanai fakultātē un 
LLU kopumā. Fakultātes Dome apspriež un analizē maăistra darbu aizstāvēšanas 
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rezultātus un izstrādā pasākumus studiju pilnveidošanai. MEK priekšsēdētāja pārskati 
iesniedzami arī LLU Studiju daĜā.  
19. Meža fakultātes izlaidumā LLU Rektors  maăistram izsniedz noteikta parauga 
mežzinātĦu vai inženierzinātĦu maăistra diplomu un diploma pielikumu 
(12.pielikums). 
 

 
5. Studiju programmu praktisk ā īstenošana 

 
 Maăistra studiju programmas tiek īstenotas LLU Meža fakultātē pilna un 
nepilna laika studijās. Pilna laika studijas notiek divos, nepilna laika studijas – trīs 
gados. Kopējais studiju programmas apjoms 80 KP sadalīts vienmērīgi pa studiju 
semestriem. Meža fakultātes maăistrantu nodarbības tiek plānotas blokos. 
 Specialitātes vispārējie priekšmeti (sk. 2.tabulu) tiek apgūti Meža fakultātes 
visu maăistra studiju programmu studentiem kopējās nodarbībās. Šos septiĦus studiju 
priekšmetus vada trīs profesori (I.Liepa, L.LīpiĦš, H.Tuherms), asociētais profesors 
V.Šulcs un docents D.Dubrovskis. 
 Speciālā kursa studiju priekšmetus, kopskaitā 15 (sk.3.tabulu) vada četri 
profesori (A.Dreimanis, I.Liepa, L.LīpiĦš, A.Drēska), asociētais profesors V.Šulcs, 
docente I.Straupe, pieci lektori (A.Indriksons, J.Liepa, O.Miezīte, A.SaveĜjevs, 
S.Luguza). 
 Izvēles studiju priekšmeti (sk. 4.tabulu) tiek apgūti universitātes kopējās 
nodarbībās, to vadīšanā iesaistot 12 pieredzējušus speciālistus no atbilstošajām LLU 
struktūrvienībām: divi profesori (A.ĀboltiĦš, L.Pēks), divi asociētie profesori 
(K.Lūsis, V.Bariss), divi docenti (A.Leikums, A.Vecgrāve) un seši lektori (S.Ancāns, 
L.BērziĦa, L.Ramute, L.Turuševa, V.Vanovska, I.Zalāne). 
 Pētniecības prakse notiek maăistra zinātniskā vadītāja uzraudzībā. Šīs prakses 
laikā maăistrants ievāc sava zinātniskā darba izstrādāšanai nepieciešamos datus 
(eksperimentu vai novērojumu rezultāti, arhīvu materiāli, aptaujas utl. informācija), 
kā arī iepazīstas ar sava zinātniskā vadītāja vadīto vai izpildīto pētniecisko projektu 
saturu un to risināšanas metodoloăiju. Nereti maăistra darba temats ir kāda daĜa no 
projekta. Šajā gadījumā maăistrants tiek ieskaitīts projekta izpildītāju (pārējo 
izpildītāju) skaitā. Maăistranti strādājuši pie šādiem galvenajiem tematiem: 

1. Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma 
sadalījumu (zin.vad. L.LīpiĦš). 

2. Lapu koku produktu un tehnoloăiju ekonomiskais novērtējums (zin.vad. 
A.Grīnfelds). 

3. Loăistikas ietekme uz mežizstrādes tehnoloăiju Latvijā (zin.vad. A.Drēska). 
4. Koksnes izejvielu resursu un to izmantošanas efektivitātes novērtējums 

(zin.vad. L.LīpiĦš). 
5. „LVM Mežs” cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas izvērtēšana 

(zin.vad. D.Dubrovskis). 
6. Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no 

audzes vidējā caurmēra (zin.vad. D.Dubrovskis). 
7. Vidējo dīzeĜdegvielas patēriĦa normu izstrāde mežsaimniecisko darbu 

veikšanai (zin.vad. A.Drēska). 
8. Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un 

satelītuzĦēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē 
un apsaimniekošanā (zin.vad. D.Dubrovskis). 
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9. Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeĜa uzlabošanas, saimnieciskās 
darbības novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas 
metodikas izstrāde (zin.vad. D.Dubrovskis). 

10. BaltalkšĦu un apses stumbru kvalitātes rādītāji atkarībā no kokaudzes sugu 
sastāva un augšanas apstākĜu tipa (zin.vad. Z.Sarmulis). 

11. Meža izpētes teorētiskie un tehnoloăiskie modeĜi (zin.vad. H.Tuherms) 
 
 

6. Studiju programmu perspektīvais novērt ējums 
 

 Ar LLU Senāta lēmumu Nr.5-249 pieĦemtais „Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes attīstības stratēăiskais plāns 2007.-2010.gadam un perspektīvā līdz 
2013.gadam” un Meža fakultātes Domes lēmumi nosaka visnotaĜ attīstīt studiju 
procesu, paredzot pakāpeniski palielināt studējošo skaitu un uzlabot studiju saturu un 
kvalitāti. Sacītais attiecas arī uz maăistra un doktora studijām. Tā kā maăistra studijas 
ir vienīgais potenciālo doktorantu sagatavošanas veids, kvalitatīva maăistrantūra 
nosaka rezultatīvu un savlaicīgu doktoru sagatavošanu, kas meža nozares jomā 
aizvadītajā desmitgadē ir ritējusi neapmierinoši gausi. Vēl jo vairāk, meža nozares 
attīstības stratēăijā norādīts uz augstas kvalitātes speciālistu pieprasījuma 
palielināšanos. Tāpēc iepriekšējā akreditācijas posmā ikgadēji uzĦemamo maăistrantu 
skaitu 10 (5 pilna un 5 nepilna laika studijās) perspektīvā jāpalielina līdz 20-25. 
 Iepriekšējā akreditācijas posmā ir palielinājies studēt gribētāju skaits un augusi 
studiju disciplīna (nodarbību apmeklētība, savlaicīga ieskaišu un eksāmenu 
nokārtošana, maăistra darba izstrāde), kā rezultātā palielinās piešėirto mežzinātĦu un 
inženierzinātĦu maăistra grādu skaits (5.tabula). Turklāt vairums jauno maăistru 
sekmīgi turpina izglītību doktora studijās, kas varētu liecināt par maăistra studiju 
kvalitātes uzlabošanos. 
 Maăistra studiju kvalitāti nodrošina vairāki nosacījumi. Pirmkārt, tā ir studiju 
priekšmetu vadītāju augstā kvalifikācija un ilggadīga pedagoăiskā darba pieredze 
(sk.2., 3., 4.tabulu). Specialitātes vispārējos un speciālā kursa studiju priekšmetus 
vada pieci profesori, viens asociētais profesors, viena docente un četri lektori, no 
kuriem A.SaveĜjevam ir zinātĦu doktora grāds, bet pārējie lektori ir doktorantūras 
nobeiguma stadijā vai promocijas darba aprobācijas fāzē. Otrkārt, studiju darba 
nodrošinājums atbilst prasībām informatīvai studiju procesa īstenošanai. Teorētisko 
nodarbību plānojums blokos veicina nodarbību apmeklētību un pieĜauj maăistrantu 
iesaistīšanos pētniecisko projektu izpildē, veicina empīriskā materiāla savlaicīgu 
ievākšanu un maăistra darba izstrādi. Savukārt nepilna laika studentiem bloku 
plānojums atvieglo darba un studiju saskaĦošanu. Treškārt, maăistra studiju laikā 
ikvienam studentam pastāv iespēja konkursa kārtībā piedalīties NOVA-BOVA 
(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos 
Zviedrijā. Šajos kursos katru gadu no Latvijas uzĦem 5 maăistrantus. Saistībā ar 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes 
līgumu šeit apgūtie studiju priekšmeti tiek pielīdzināti LLU maăistra studiju 
priekšmetiem, ievērojot „Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskās 
pielīdzināšanas nolikumu” (LLU Senāta lēmums Nr.5-239, 13.12.2006.). Minēto 
kursu laikā maăistranti turpina izstrādāt maăistra darbu, kuru aizstāv Meža fakultātē 
tūlīt pēc atgriešanās Jelgavā. Ceturtkārt, maăistranti, piedaloties savu zinātnisko 
projektu izpildē, gūst nepieciešamās iemaĦas un pieredzi eksperimentu plānošanā, 
empīriskā materiāla ievākšanā, datu matemātiskajā apstrādē, rezultātu interpretācijā 
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un prezentācijā. Tādējādi nereti maăistranti kĜūst par zinātnisko publikāciju 
līdzautoriem, kas būtiski veicina sekmīgu un savlaicīgu maăistra darba izstrādāšanu 
un aizstāvēšanu. Jāatzīmē maăistrantu piedalīšanās nacionāla līmeĦa semināros. 
Piektkārt, neierobežota pieeja Zemkopības ministrijas Valsts Meža dienesta 
uzraudzībā esošajiem Zinātniskās izpētes mežiem eksperimentu un parauglaukumu 
iekārtošanai pētniecisko datu ievākšanai. Jāuzsver šo mežu turētāju konsultatīvā 
darbība un atbalsts transporta jomā. 
 Maăistra studiju programmas izstrādātas atbilstoši „Valsts akadēmiskās 
izglītības standartam”. 
 Visu maăistra programmu starpakreditācijas ziĦojumi pa gadiem doti 13., 14. 
un 15.pielikumā. 
 

7. Studējošie 
 

 Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumam par studiju vietu skaitu 
augstskolās ik gadus uzĦemamo maăistrantu skaita sadalījumu pa LLU fakultātēm 
nosaka Senāts. Maăistra studiju programmu uzsākot (pirmās akreditācijas posms) 
Meža fakultātē ik gadu tika uzĦemti 20-25 maăistranti. Šo skaitu sadalot vienmērīgi 
pa visām četrām fakultātes maăistra studiju programmām, katrā no tām tika uzĦemti 5 
studenti. Gadu gaitā uzĦemamo skaits ir pakāpeniski palielinājies, 2007.gadā 
sasniedzot 57, maăistra studiju programmā Meža ekoloăija un mežkopība iesaistot 15 
jaunus maăistrantus. Iespēju robežās pilna un nepilna laika studijās tiek ieskaitīts 
līdzīgs jaunuzĦemto skaits. 
 Pārskata periodā maăistra darbus ir izstrādājuši un aizstāvējuši 43 magistranti, 
kuriem Maăistra eksāmenu komisija (MEK) piešėīrusi MežzinātĦu maăistra 
(Mg.silv.) vai inženierzinātĦu (Mg.sc.ing.) akadēmisko grādu (5.tabula). 
 

5.tabula 
 

Starpakreditācijas laikā maăistra grāda ieguvēju saraksts 
 

Vārds, uzvārds Beigšanas 
gads Pilna laika Nepilna laika 

Zinātniskais 
vadītājs 

2002 Raimonds Bērmanis  I.Straupe 
 Diāna Blūma  A.Dreimanis 
 Indulis Brauners  A.Dreimanis 
 Inga Lācīte  I.Liepa 
 MārtiĦš Seilis  I.Liepa 

2003 Gunta Dudele  I.Liepa 
 Juris Jurēvics  I.Liepa 
 Dainis Babāns  I.Liepa 
 Andis Petruss  I.Liepa 
 Inese Gulbe  H.Tuherms 

2004 Raitis Jermolajevs  H.Tuherms 
 Sandra Grava  H.Tuherms 
  Olga Miezīte A.Dreimanis 
  Una Neimane A.Dreimanis 

2005  Guntars Vāvers I.Liepa 
  Andris Sēlis I.Liepa 
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  Dace Pikmane I.Liepa 
  Aigars Kalvāns A.Dreimanis 
  Jānis Liepa I.Liepa 
  Diāna Sietniece I.Liepa 
  Sarmīte GreidiĦa A.Dreimanis 
  Zigurds PiĜėis A.Dreimanis 
 Vineta Jansone  H.Tuherms 
 Āris Jansons  A.Dreimanis 
 Māris Krusts  H.Tuherms 
 Zane Lībiete  P.Zālītis 
 Toms Zālītis  P.Zālītis 
 Solveiga Luguza  A.Dreimanis 
 Valdis Zemurbējs  I.Liepa 
 Valērijs Grunda  P.Skudra 

2006 Māris Osis  Z.SaliĦš 
 Jānis Ontužāns  A.Dreimanis 
 Edgars ZeiliĦš  L.LīpiĦš 
 Raivo Rudzītis  A.Indriksons 
 Kaspars Inkins  D.Dubrovskis 
 Inese Morozova  L.LīpiĦš 

2007.  Māris Balcers I.Liepa 
  Aleksandrs ŠtefaĦuks I.Liepa 
 Liene Bleidele  I.Liepa 
 Māris Rokpelnis  I.Liepa 
 Leonīds Zdors  I.Liepa 
 Jānis Pētersons  L.LīpiĦš 
 Ăirts Abizārs  L.LīpiĦš 

 
  Pēcakreditācijas posmā maăistra studiju programmu beiguši 46 studenti, vidēji 
gadā – 8. Kvantitatīvā aspektā šie skaitĜi vērtējami kā viduvēji. Salīdzinoši lielā 
atbiruma pamatā ir subjektīva rakstura nosacījumi: nepieciešamība strādāt algotu 
darbu, veselības problēmas, ăimene apstākĜi. Maăistrantu aptauja liecina, ka negatīvi 
vērtējama (it īpaši nepilna laika maăistrantu skatījumā) kontaktstundu laika 
samazināšana, kas akreditācijas perioda laikā notikusi, akadēmisko stundu no 
iepriekšējām 60 min. reducējot uz 45 min. Pēc būtības kontaktstundu laiks ir 
samazināts  par 25%. Ir priekšlikumi samazināt „fundamentālo” priekšmetu īpatsvaru. 
Acīmredzot, šeit domāti daĜa obligātās izvēles studiju priekšmeti. Pozitīvi tiek vērtēta 
specialitātes vispārējo un speciālā kursa studiju priekšmetu praktisko nodarbību 
apguves pārcelšana meža apstākĜos. Kā būtiska darba uzlabošanas iespēja no katedru 
puses jāmin plašāka zinātnisko vadītāju iesaistīšana maăistru sagatavošanā, kas 
veicinātu lielāku tematikas daudzveidību un detālāku metodisko un organizatorisko 
uzraudzību. 
 
 

8. Akadēmiskais personāls 
 

 Maăistra studiju programmu īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu un 
viĦu vadīto studiju priekšmetu sarakstu sadalījumā pa to grupām raksturo 2., 3. un 
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4.tabula. Kopējais MežzinātĦu nozares maăistru studiju programmā iesaistītais 
akadēmiskais personāls dots 6.tabulā. 
 

6.tabula 
 

MežzinātĦu nozares maăistra studiju programm ās  
iesaistītais akadēmiskais personāls 

 
N.p.
k. 

Uzvārds, vārds Amats Akadēmiskais 
vai zinātniskais 

grāds 

Ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 
1. ĀboltiĦš Aivars profesors Dr.sc.ing. ievēlēts 
2. Dreimanis Andrejs profesors Dr.silv. ievēlēts 
3. Drēska Andris profesors Dr.sc.ing. ievēlēts 
4. Liepa Imants profesors Dr.habil.biol. ievēlēts 
5. LīpiĦš Leonards profesors Dr.sc.ing ievēlēts 
6. Pēks Ludis profesors Dr.paed., 

Dr.sc.ing. 
uz laiku 

7. Tuherms Henns profesors Dr.habil.sc.ing. ievēlēts 
8. Bariss Valdis asoc.profesors Dr.paed. uz laiku 
9.  Lūsis Kārlis asoc.profesors Dr.phil. ievēlēts 
10. Šulcs Viesturs asoc.profesors Dr.biol. ievēlēts 
11. Dubrovskis Dagnis docents Mg.silv. uz laiku 
12. Leikums Leonards docents Dr.phil. ievēlēts 
13. Straupe Inga docente Mg.silv. uz laiku 
14. Vecgrāve Anita docente Dr.psych. ievēlēta 
15. Ancāns Sandris lektors Mg.oec. uz laiku 
16. BērziĦa Laima lektore Mg.sc.soc. ievēlēta 
17. Indriksons Aigars lektors Mg.silv. ievēlēts 
18. Liepa Juris lektors Mg.silv. ievēlēts 
19. Luguza Solveiga lektore Mg.silv. uz laiku 
20. Miezīte Olga lektore Mg.silv. uz laiku 
21. Ramute Līga lektore Mg.match. uz laiku 
22. SaveĜjevs Aleksandrs lektors Dr.sc.ing. uz laiku 
23. Turuševa Vera lektore Mg.paed. uz laiku 
24. Vanovska Vizma lektore Mg.paed. ievēlēta 
25. Zalāne Inese lektore Mg.sc.soc. ievēlēta 

 

Redzams, ka no 25 studiju priekšmetu vadītājiem 7 ir profesori (28 %), 3 
asociētie profesori (12 %), 4 docenti (16 %) un 11 lektori (44 %). Vērtējot 
specialitātes vispārējos un speciālā kursa priekšmetu grupu, priekšmetu vadītāju 
kvalifikāciju izsaka šādi skaitĜi: profesori un asociētie profesori – 6 (46,2 %), docenti 
– 2 (15,3 %) un lektori – 5 (38,5 %). Jāatzīmē, ka abu docentu D.Dubrovska un 
I.Straupes promocijas darbi atrodas aprobācijā, kas nozīmē to, ka nākamajā 
akreditācijas posmā viĦi pāries asociēto profesoru kategorijā. Līdzīga situācija ir arī 
lektoru grupā. Šeit A.SaveĜjevs jau ir aizstāvējis zinātĦu doktora grādu. Pārējie 4 
lektori sekmīgi studē doktorantūras otrajā vai trešajā gadā. Par maăistra darba 
vadītājiem tiek apstiprināti arī ar meža nozari saistīti augsti kvalificēti speciālisti 
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ārpus universitātes. Kā labu piemēru te jāmin Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta 
„Silava” vadošo pētnieku Dr.h.silv. P.Zālīti (6.tab.), kura vadībā izauguši 3 maăistri, 
kas visi tagad apgūst doktora studiju programmu. MežzinātĦu nozares maăistru 
studiju programmās patreiz no 25 mācībspēkiem 13 (52 %) ir doktori un 12 (48 %) 
maăistri. Ievēlēti ir 15 (60 %) mācībspēki, bet ar pārējiem 10 (40 %) tiek slēgti darba 
līgumi uz gadu. Studiju programmu īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
radošās biogrāfijas dotas  16.pielikumā. 

 

9. Finansēšanas avoti 

 Pilna laika maăistra studijas nodrošina valsts finansējums. Maăistrantiem ir 
pieejami studiju un studējošā kredīti. Savukārt nepilna laika studijas jāsedz pašam 
maăistrantam atbilstoši LLU Senāta noteiktajām prasībām. Apmaksas lielums ir 
atkarīgs no sociāli ekonomiskās situācijas valstī. Tāpēc tas sistemātiski tiek pārskatīts 
un koriăēts atbilstoši valsts normatīvajiem dokumentiem. Maăistrantu līdzdalība 
zinātniski pētniecisko projektu izpildē tiek apmaksāta no attiecīgā projekta finansu 
resursiem, ievērojot projekta vadītāja un maăistranta savstarpējā līguma saistības. 

 

10. Ārējie sakari 

 Jau sākot ar pirmo maăistra studiju gadu visi nepilna laika un vairums arī pilna 
laika maăistrantu iesaistās apmaksātā darbā galvenokārt ar meža nozari saistītās 
jomās. Zināma pozitīva nozīme ir Meža fakultātes Padomnieku konventam, kas 
formulē nozares aktuālās prasības, tādējādi sekmējot to iekĜaušanu studiju 
programmā. Līdzīgu funkciju veic Valsts Meža dienesta pārstāvis fakultātes Domē. 
Saiknei ar nozari un tās prasību ievērošanas kontrolei kalpo Maăistra eksaminācijas 
komisijas sastāva komplektēšanas nosacījumi. Atbilstoši tiem šo komisiju vada ārpus 
universitātes plaši pazīstams zinātnes vai prakses pārstāvis. Arī komisijas locekĜu vidū 
(kopskaitā ne vairāk kā 7) ir viens vai vairāki nozares speciālisti. Apspriežot maăistra 
darbu kvalitāti un aizstāvēšanas norisi, tiek atzīmētas pozitīvās un negatīvās izmaiĦas 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Komisijas norādījumi maăistru studiju satura 
un kvalitātes uzlabošanas jomā tiek Ħemti vērā studiju programmas ikgadējo 
pašnovērtējumu sastādīšanā un turpmākā attīstībā. Biežāk sastopamie aizrādījumi ir 
saistīti ar nepieciešamību daudzveidot maăistru darbu tematiku, pastiprināt empīriskā 
materiāla analīzes un rezultātu interpretācijas dziĜumu, paplašināt jaunākās 
zinātniskās literatūras studijas un paaugstināt darba prezentācijas kvalitāti. Tieši 
pēdējā aspektā tiek īstenota arī maăistra darba priekšaizstāvēšana, kurā piedalās 
attiecīgās katedras mācību spēki. 

 LLU Meža fakultāte iesaistījusies 13 universitāšu, kas pārstāv  Baltijas jūras 
reăiona valstis (Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Vācija, Dānija, Krievija, Ukraina, 
Zviedrija) kopīgi izstrādātā starptautiskā maăistra studiju programmā Euroforest MSc 
programme. Šajā programmā fakultāte piedalās ar studentiem un mācību spēkiem 
(prof. H.Tuherms, doc. D.Dubrovskis). 
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 Maăistra programmas Meža fakultātē salīdzinot ar Euroforest MSc 
programme, jāsecina, ka apjoma un struktūras ziĦā studiju programmas sakrīt. 
Programmu apjoms ir 80 KP (attiecīgi 120 ECTS), tās paredzēts īstenot divos studiju 
gados (četros semestros), mācību slodzes sadalījums pa studiju gadiem un semestriem 
– vienmērīgs. Nedaudz atšėiras laiks, kas atvēlēts zinātniskā darba izstrādei un 
aizstāvēšanai, attiecīgi 25 KP un 30 ECTS. 

 Sadarbība ar citām augstskolām notika arī uzaicinot vieslektorus. Tā ar A/S 
„Latvijas valsts meži” finansējumu 2006.gada aprīlī Zviedrijas lauksaimniecības 
zinātĦu universitātes profesors, ISTVS prezidents Iwans Westerlunds nolasīja lekciju 
kursu par mežizstrādes darbu organizācijas, plānošanas un loăistikas jautājumiem. Bet 
2007.gada martā Maskavas Valsts Meža universitātes profesors Andris Kleinhofs 
nolasīja kursu par meža kapitāla vērtības noteikšanas jautājumiem un tā praktisko 
pusi. 
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1.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža ekoloăija un 
mežkopība” akredit ācijas lapas kopija 

 

 

 

2.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža darbi un tehnika” 
akreditācijas lapas kopija 

 

 

 

3.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža ekonomika un 
politika” akredit ācijas lapas kopija 
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4.pielikums 

LRIZM Licences par tiesībām LLU īstenot maăistra studiju 
programmu „Meža ekoloăija un mežkopība” kopija 

 

 

 

5.pielikums 

LRIZM Licences par tiesībām LLU īstenot maăistra studiju 
programmu „Meža darbi un tehnika” kopija 

 

 

 

6.pielikums 

LR IZM Licences par tiesībām LLU īstenot maăistra studiju 
programmu „Meža ekonomika un politika” kopija 
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7.pielikums 

LLU Meža fakult ātes piedāvātās maăistra darba tēmas 
studijām Starptautiskajā maăistra studiju programm ā 

 

Master’s themes 
recommended by Department of Silviculture 

 
1. Comparative analysis of red oak Quercus rubra L. plantations in Latvia and 

Scandinavia. 
            Sarkanā ozola Quercus rubra L. audžu salīdzinājums Latvijā un Skandināvijā. 

2. Comparative analysis of beech Fagus sylvatica L. plantations in Latvia and 
Scandinavia. 
Eiropas dižskābarža audžu salīdzinājums Latvijā un Skandināvijā.  

3. Assessment of root rot influence on productivity of coniferous forest stands. 
SakĦu trupes ietekmes novērtējums uz skujkoku mežu produktivitāti. 

4. Evaluation of insect attacks on productivity of coniferous forest stands. 
KukaiĦu masveida savairošanās novērtējums uz skujkoku mežu produktivitāti. 

5. Assessment of thinnings on productivity of forest stands. 
Krājas kopšanas ietekme uz audžu produktivitāti.  

6. The carbon storage amount and dynamics of Norway spruce Picea abies (L.) 
Karst. forest stands in Zemgale region. 
Zemgales egĜu mežu oglekĜa piesaistes apjoms un dinamika.  

      7.  Taxonomy, ecology and geographical distribution of Cotoneasters (Cotoneaster) in 
Latvia. 
            KlinteĦu (Cotoneaster) taksonomija, ekoloăija un ăeogrāfiskā izplatība Latvijā. 

8. The suitability of grey alder Alnus incana L. (Moench.) for obtaining of fuel wood in 
Latvia. 
BaltalkšĦa Alnus incana L. (Moench.) piemērotība enerăētiskās koksnes iegūšanai 
Latvijā. 

       9.  Bebrs un meža apsaimniekošanas specifika Latvijā un Skandināvijā. 
           Bibber Castor fiber L. and forest management specificity in Latvia and     

Scandinavia. 
    10. Augsnes gatavošanas kvalitātes ietekme uz dabisko atjaunošanos Latvijā un    

Skandināvijā. 
Valuation of soil preparing quality influence on the natural regeneration in 
Latvia and Scandinavia.  

     11. Nobiru sadalīšanās mežā un izcirtumā. 
           The litter decomposition in forest stand and in clear cut area. 
     12. Pelnu mēslojuma ietekme uz koku pieaugumu nosusinātos priežu mežos. 
           The impact of wood ash application on the increment of trees in drained pine     

forests. 
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      13. Nobiru dinamika priežu, egĜu un bērzu mežaudzēs. 
            The dynamics of litter accumulation in the pine-, spruce- and birch forest 
stands. 

14. Biogēno elementu izskalošanās augsnes gruntsūdenī  un virszemes notecē pēc 
kailcirtes. 
The leaching of biogenous elements in soil groundwater and surface runoff 
after the clear cut. 

15. Zemdegas telpiskā struktūra pēc ugunsgrēka sūnu purvos. 
The special structure of subsoil fire after the fire event in raised bogs.  
  
 
 
 

 

7.pielikums 

Maăistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas     
metodiskie norādījumi 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Meža fakultāte 
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MAĂISTRA DARBU IZSTR ĀDĀŠANA  

UN AIZSTĀVĒŠANA 
 

Metodiskie norādījumi 

 

 

 

 

 

Jelgava 2007 

 

 

Maăistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana : metodiskie norādījumi 

Sastādīja H.Tuherms, A.Drēska, I.Liepa,  D.Dubrovskis, Z.SaliĦš, V.KozuliĦš. 

Jelgava : LLU, 2007. 33.lpp. 

 

 

 

 Metodiskie norādījumi paredzēti Meža fakultātes maăistrantiem un tajos 

apkopotas prasības maăistra darba saturam, sastāvdaĜu secībai un noformēšanai, kā arī 

dota darba iesniegšanas, recenzēšanas un aizstāvēšanas kārtība. 

 

 

 

 Metodiskie norādījumi apstiprināti un ieteikti pavairošanai Meža fakultātes 

Domes sēdē 2007.gada 16.janvārī 
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IEVADS 

 

 Maăistra grāds ir augstākais akadēmiskais grāds, ko piešėir LLU. Tas liecina 

par speciālista radošajām spējām un sagatavotību patstāvīgam zinātniski 

pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam izvēlētajā zinātnes nozarē, kā arī augsti 

kvalificētam darbam tautsaimniecības praktiskajās nozarēs un pārvaldes sistēmā. 

Maăistra grādu piešėir par personīgiem sasniegumiem konkrētajā zinātnes nozarē un 

uz to var pretendēt personas, kuras apguvušas maăistra studiju programmu un 

aizstāvējušas maăistra darbu. Maăistra darbam jāparāda maăistranta prasme 

tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā, viĦa 

zinātniskās erudīcijas un radošā potenciāla līmenim jāatbilst maăistra grāda līmenim 

konkrētajā zinātnes nozarē pasaulē. 

 Metodiskie norādījumi sastādīti, lai maăistranti gūtu priekšstatu par maăistra 

darba temata un vadītāja apstiprināšanas kārtību, izvirzītajām prasībām maăistra darba 

saturam, sakārtojumam un noformējumam, kā arī par darba iesniegšanas, 

recenzēšanas un aizstāvēšanas kārtību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MAĂISTRA DARBA VAD ĪBA 

 

 Meža fakultātē var iestāties šādās pilna un nepilna laika maăistra studiju 

programmās un iegūt tām atbilstošus maăistra grādus: 
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- Meža ekoloăija un mežkopība – Mg.silv.; 

- Meža darbi un tehnika – Mg.sc.ing.; 

- Koksnes materiāli un tehnoloăija – Mg.sc.ing.; 

- Meža ekonomika un politika – Mg.silv. 

Pēc ieskaitīšanas kādā no maăistra studiju programmām maăistrants raksta 

iesniegumu (1.pielikums) katedrai, kurā maăistrants specializējas, un tā nodrošina 

viĦam maăistra darba vadītāja izvēli. Maăistra darbu drīkst vadīt mācībspēks ar 

doktora grādu attiecīgā nozarē vai apakšnozarē, izĦēmuma gadījumos mācībspēks ar 

maăistra grādu attiecīgā nozarē vai apakšnozarē ar ilgstošu pieredzi pedagoăiskā un 

zinātniskā darbā un attiecīgās nozares vai apakšnozares doktoranti, kas nokārtojuši 

teorētisko daĜu. 

Maăistrants kopā ar darba vadītāju precizē maăistra darba tematu un sastāda 

maăistra studiju kopējo programmu, norādot tajā visus obligātos un izvēles studiju 

priekšmetus, kā arī praksi, 3 mēnešu laikā apstiprina attiecīgās katedras akadēmiskā 

personāla sēdē. Temata galīgo variantu, kā arī temata vadītāju un divus maăistra darba 

recenzentus apstiprina ar rektora rīkojumu ne vēlāk kā 2 mēnešus līdz maăistra darba 

aizstāvēšanai. 

Darba vadītāja pienākumos ietilps maăistranta konsultēšana ar pētījuma 

veikšanu saistītos jautājumos: 

- darba plāna varianta sastādīšanā un pētījuma struktūras veidošanā; 

- literatūras un citu informācijas avotu izvēlē; 

- pētniecības metožu izvēlē. 

Maăistra darba vadītāja pienākumi ir arī izskatīt atsevišėas darba daĜas un visu 

darbu kopumā un norādīt uz nepieciešamajām izmaiĦām un papildinājumiem. Tomēr 

vadītājs nedrīkst būt darba autora advokāta lomā un ietekmēt pētījuma saturu, formu 

un aizstāvēšanu tādā mērā, kas traucē objektīvi izvērtēt paša maăistranta zināšanas, 

prasmes un ieguldījumu pētījumā. 

Darba vadītājs nedrīkst pielaist aizstāvēšanai darbus, kuros sastopama citu 

autoru darbu kompilācija, automātiska pārrakstīšana no iepriekš publicētiem darbiem 

(kaut arī tiek lietotas atsauces) vai kuros manāmas plaăiātisma iezīmes. 

Ja darba vadītājs uzskata, ka maăistranta veiktais pētījums pēc satura un 

formas atbilst fakultātes izvirzītajām prasībām, tad viĦš paraksta darbu, un tas var tikt 

iesniegts katedrā izskatīšanai un virzīšanai tālāk aizstāvēšanai (sk. 3.nod.). 
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2. MAĂISTRA DARBA SATURS UN STRUKTŪRA 

Maăistra darbs pēc satura, struktūras, izkārtojuma un noformējuma prasībām 

ir pielīdzināts jebkuram zinātnisko pētījumu pārskatam vai projektam par noteiktu 

tēmu. 

Darbs tiek dalīts divās lielās daĜās – pamatdaĜā un pielikumā. PamatdaĜā 

sakopo galveno materiālu, savukārt pielikumā – palīgmateriālus, t.i., novērojumu 

datus, instrukcijas, izziĦas u.c mazāk nozīmīgus materiālus, kuri nepieciešami 

pamatmateriāla izpratnei. Jāatceras, ka pielikumu nevajag pārslogot ar nevajadzīgiem 

materiāliem. 

Maăistra darbam daĜēji vai pilnīgi jāsatur šādi elementi sekojošā secībā: 1) 

titullapa; 2) anotācija; 3) satura rādītājs; 4) tekstā lietoto saīsinājumu, simbolu un 

speciālo terminu uzskaitījums un atšifrējums; 5) ievads; 6) pamatdaĜa; 7) secinājumi 

un priekšlikumi; 8) izmantotās informācijas avotu saraksts; 9) pielikumi (ja tādi ir). 

Titullapa.  Izpilda pēc vienota parauga (2.pielikums). Titullapa tiek iekĜauta 

kopējā darba lapu numerācijā, taču uz tās numuru neraksta. 

Anotācija ir darba satura īss izklāsts, kurā tiek akcentētas jaunās atziĦas un 

cita informācija, kas Ĝauj spriest par lietderību iepazīties ar pašu darbu. Anotācijā ir 

stingri jāvadās pēc noteiktas shēmas: bibliogrāfiskās ziĦas par darbu, darba mērėis, 

pētnieciskie uzdevumi, norādes par izpildes metodiku, konkrēti darba rezultāti, 

galvenie secinājumi, darba izmantošanas sfēras. Anotācijas tekstam jābūt 

koncentrētam, loăiski izkārtotam, precīzi formulētam. Anotācija jādod 3 valodās: 

latviešu, angĜu un vēl kādā svešvalodā, katrā ne vairāk kā 1 lpp. Lapas ar anotācijām 

nenumurē, bet iekĜauj kopējā lapaspušu skaitā. 

Satura rādītājs. Norāda visas darba sastāvdaĜas – ievadu, nodaĜas, 

apakšnodaĜas, secinājumus, priekšlikumus, izmantoto informācijas avotu sarakstu, 

pielikumus un to sākuma lapaspuses numuru. Satura rādītājā un tekstā nodaĜu un 

apakšnodaĜu virsrakstu formulējumiem un  numerācijai jābūt vienādiem. Lapas, kas ir 

pirms satura rādītāja, tajā netiek ietvertas. Ieteicams satura rādītāju veidot, izmantojot 

automātiskās satura veidošanas komandas. 

Tekstā lietoto saīsinājumu, simbolu un speciālo terminu uzskaitījums un 

atšifrējums. Šo sadaĜu ietver tikai tad, ja netradicionālie saīsinājumi un speciālie 

termini tekstā atkārtojas ne mazāk kā 5 - 10 reizes un to ir vairāk par 10 – 20. Pretējā 
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gadījumā var aprobežoties ar to detalizētu atšifrējumu pirmās lietošanas reizē tekstā. 

Saīsinājumi, simboli un speciālie termini uzskaitījumā jāsakārto stabiĦa veidā ar 

atšifrējumu labajā pusē. VispārpieĦemtos saīsinājumus, simbolus un terminus 

uzskaitījumā neiekĜauj.  

 Ievads. Ievads ir kā darba vizītkarte, kam jāieinteresē potenciālais lasītājs, 

sniedzot izpratni par darba saturu un iegūstamo rezultātu. Ievadā īsi raksturo pētāmā 

jautājuma pašreizējo stāvokli, pamato maăistra darba temata izvēli un aktualitāti. Dod 

īsu problēmas apskatu, analizējot stāvokli Latvijā un pasaulē, kā arī izvirza darba 

mērėi un definē veicamos pētnieciskos uzdevumus tā sasniegšanai. 

 Darba pamatdaĜa. Darba pamatdaĜa sadalāma nodaĜās un apakšnodaĜās. To 

skaits, secība un saturs ir atkarīgs no pētījuma rakstura. Apskatāmam tematam jābūt 

izklāstītam loăiskā secībā un darbam jābūt viengabalainam. NodaĜu un apakšnodaĜu 

virsrakstiem jābūt konkrētiem, saturošiem tajās aprakstīto jautājumu būtību. 

 Pirmā nodaĜa parasti tiek veidota vairāk kā teorētiska diskusija, apkopojot 

dažādu autoru izvirzīto teoriju salīdzinājumu, faktu materiālu un metodiskos 

risinājumus, uz kuru pamata tiek veikta problēmas analīze, sniedzot vispusīgu ieskatu 

problēmas līdzšinējā teorētiski praktiskajā izpētē un atspoguĜojot jaunākos publicētos 

pētījumu un diskusiju rezultātus. No šajā nodaĜā veiktās analīzes jāizriet secinājumam, 

kas vēl aplūkojamā problēmā nav pietiekoši izpētīts un tam jāsakrīt ar ievadā 

formulētiem darba mērėiem un uzdevumiem. 

 Tālākajās nodaĜās tiek aprakstīta maăistra pētījumu veikšanas metodika un 

materiāls, analizēti novērojumos vai eksperimentos un aprēėinos iegūtie rezultāti un 

tie salīdzināti ar citu autoru līdzīgu pētījumu atziĦām. Dota pētījumu izmantošanas 

ekonomiskā efektivitāte un, ja ir iespējams, sniegts pētījuma ekoloăiskais un sociālais 

vērtējums. Iegūtais  informatīvais materiāls tiek sakārtots analītisko tabulu un attēlu 

veidā. 

 Secinājumi un priekšlikumi.  Pamatojoties uz darba izstrādes rezultātā 

iegūtajiem datiem un to analīzi, secinājumos atspoguĜo darba galveno būtību. 

Secinājumos jādod atbilde uz ievadā formulētajiem darba uzdevumiem. 

Secinājumiem jābūt lakoniskiem, konkrētiem, tos raksta tēžu veidā un numurē 

noteiktā secībā. Tiem jāizriet tikai no autora veikto pētījumu rezultātiem. Secinājumos 

nedrīkst skart jautājumus, kas nav tieši saistīti ar darba tematiku. Gadījumos, kad 

rezultātu ekonomiskais vērtējums nav iespējams, jānorāda pētījuma sociāli 
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ekonomiskā vai zinātniskā vērtība. Ja darbā ir risināti praktiskas  dabas jautājumi, 

autors var dot konkrētus priekšlikumus par savu atziĦu izmantošanu. 

 Izmantotās informācijas avotu saraksts. Alfabētiskā kārtībā vai lietošanas 

secībā dod visu grāmatu, rakstu, tekstu un citas informācijas avotu uzskaitījumu uz 

kuru ir atsauces darbā un kuras izmantotas darba izstrādes gaitā, aprakstot to tajā 

valodā, kādā tā rakstīta. 

 Pielikumi. Pielikumos pievieno dokumentus un informatīvos datus, ja tie ir 

pārāk detalizēti un apjomīgi, lai tiktu ievietoti pamattekstā. Pielikumos ievieto 

aptaujas anketas, plašus analītiskus aprēėinus, apjomīgas tabulas, instrukcijas, 

nolikumus, tehniskos datus u.c. materiālus, ja uz tiem ir atsauces pamatdarbā. 

 

 

3. MAĂISTRA STUDIJU ORGANIZ ĀCIJA 
 

 Maăistra studijām var pretendēt personas ar augstāko izglītību, kuras atbilst 

LLU uzĦemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām. Ja augstākā izglītība neatbilst 

maăistra studiju profilam, persona kārto papildus iestāju eksāmenu, kura programma 

saĦemama katedrā, kas ir atbildīga par attiecīgo maăistra studiju programmu (turpmāk 

– Katedra). Maăistra studiju pretendenta vecums nav ierobežots. Maăistra studiju 

programmas tiek īstenotas pilna un nepilna laika studijās. Pilna laika maăistra studiju 

ilgums ir divi gadi, nepilna laika – trīs gadi. Budžeta grupu maăistranti, kuri sekmīgi 

pilda studiju plānu, var pretendēt stipendijas saĦemšanai. 

 Maăistra studijas pamatojas uz teorētiskā kursa apguvi un maăistra zinātniskā 

darba izstrādi. Studijas notiek saskaĦā ar LLU Senāta apstiprinātu studiju plānu katrai 

maăistra studiju programmai. Visas studiju programmas ir akreditētas. Katras 

maăistra studiju programmas apjoms ir 80 KP, no kuriem 25 KP ir maăistra darba 

izstrādāšana un aizstāvēšana. Pilnīgs studiju programmas satura un tās īstenošanas 

laika sadalījums dots pilna laika studijām 3.pielikumā, bet nepilna laika studijām 

4.pielikumā. 

 Maăistra studijas notiek pēc individuāli sastādītas un Katedras akadēmiskā 

personāla sēdē apstiprinātas maăistra studiju programmas. Atbilstoši akreditācijai visi 

maăistra studiju priekšmeti atbilst maăistra studiju līmenim. Tos vada atbilstošas 

kvalifikācijas mācībspēki. Studiju priekšmetu sadalījumu obligātajos, obligātās 

izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetos, kā arī studiju un pārbaudījumu veids ir 
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noteikts atbilstoši LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartam. Speciālo 

studiju priekšmetu sarakstu sastāda Katedra. Katrs studiju priekšmets noslēdzas ar 

pārbaudījumu saskaĦā ar LLU Studiju nolikumu. Obligātajos un obligātās izvēles 

studiju priekšmetos eksāmenus pieĦem LLU mācību prorektora apstiprināta 

eksaminācijas komisija trīs cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvu iesaka Katedra. 

Eksāmenus vispārizglītojošā kursa obligātajos studiju priekšmetos un specialitātes 

vispārējos studiju priekšmetos pieĦem mācībspēks, kas vada studiju priekšmetu. 

Katedras vadītājam ir tiesības uzdot pieĦemt eksāmenus šajos studiju priekšmetos 

mācībspēku komisijai. Eksāmenu derīguma termiĦu nosaka maăistra studiju 

programmas vadītājs. Maăistra studiju programmā paredzētās ieskaites un praksi vērtē 

mācībspēks ar nediferencētu atzīmi – ieskaitīts vai neieskaitīts.  

 Maăistra studijas noslēdzas ar maăistra darba aizstāvēšanu Maăistra eksāmenu 

komisijas (MEK) atklātā sēdē. Pēc aizstāvēšanas rezultātiem MEK pieĦem lēmumu 

par maăistra grāda piešėiršanu. Katras MEK personālsastāvu iesaka Meža fakultātes 

Dome un apstiprina LLU rektors uz trim gadiem. MEK sastāv no meža nozares 

attiecīgās apakšnozares 5-7 vadošajiem zinātniekiem, LLU vai citu Latvijas 

augstskolu mācībspēkiem un pētniecības institūtu darbiniekiem. MEK sastāvā ir 

iekĜauts vismaz viens Meža fakultātes Domes loceklis un vismaz viens Latvijas 

Zinātnes padomes apstiprināts eksperts attiecīgajā zinātnes nozarē. MEK 

dokumentāciju kārto MEK sekretārs, kas ir norīkots ar dekāna rīkojumu. MEK 

organizē sēdes pēc vajadzības. 

 Maăistrants savu maăistra darbu iesniedz Katedrā, kurā vienas nedēĜas laikā 

akadēmiskā personāla sēdē uzklausa iesniedzēja ziĦojumu un izvērtē maăistra darba 

atbilstību tematam un līmenim, kā arī gatavību aizstāvēšanai MEK sēdē. Pozitīva 

lēmuma gadījumā Katedra izsniedz rakstisku ieteikumu par darba aizstāvēšanu.  

  Maăistra grāda pretendents pieteikumu maăistra darba aizstāvēšanai iesniedz 

Meža fakultātes dekānam, kas to vīzē un visus materiālus nosūta attiecīgās MEK 

sekretāram. MEK sekretārs iekārto pretendenta lietu. Maăistra darba aizstāvēšana var 

notikt ne ātrāk kā divas nedēĜas pēc pieteikuma iesniegšanas.   

 Maăistra grāda pretendenta pieteikums satur: 

- iesniegumu, adresētu Meža fakultātes dekānam; 

- atzīmju grāmatiĦu; 

- maăistra darbu – divos eksemplāros cietā iesējumā; 

- maăistra darba vadītāja rakstisku atsauksmi; 
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- Katedras ieteikumu par darba aizstāvēšanu; 

- lietišėo biogrāfiju (CV). 

Maăistra darba izvērtēšanai pēc Katedras ierosinājuma LLU rektors apstiprina 

divus recenzentus. Par maăistra darba recenzentiem var būt attiecīgās zinātnes 

nozares habilitētie doktori, doktori, doktoranti un maăistri. Recenzenti maăistra darbu 

izvērtē atbilstoši nosacījumiem (5. pielikums) un ne vēlāk kā trīs dienas pirms MEK 

sēdes MEK sekretāram iesniedz rakstisku atsauksmi par maăistra darbu, atsauksmes 

slēdzienā norādot par darba atbilstību piešėiramajam akadēmiskajam grādam. 

Akadēmiskā grāda pretendentam ir tiesības ne vēlāk kā trīs dienas pirms MEK sēdes 

iepazīties ar recenzentu atsauksmēm par iesniegto darbu, kā arī rakstiski atsaukt savu 

aizstāvēšanos.  

MEK sēdes ir atklātas. PaziĦojumu par sēdes laiku un vietu izliek Meža fakultātes 

vestibilā ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes. Sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne 

mazāk kā puse no MEK locekĜiem, tanī skaitā MEK priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 

vietnieks. Vismaz viena recenzenta klātbūtne sēdē ir obligāta. Maăistra darba 

aizstāvēšanas gaitu un MEK sēžu lēmumus protokolē MEK sekretārs speciālā 

protokolu grāmatā, kas sēžu starplaikos glabājas LLU Studiju daĜā.  

MEK sēdi vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, sēdes atklāšanā 

paziĦojot par kvorumu. MEK sekretārs iepazīstina ar pretendenta CV. Maăistra grāda 

pretendents sniedz līdz 15 minūtēm garu ziĦojumu par maăistra darba rezultātiem. 

ZiĦojumam seko atbildes uz klātesošo jautājumiem par maăistra darba saturu, 

metodiskajiem aspektiem un rezultātu interpretāciju. Akadēmisko diskusiju, kurā dota 

iespēja piedalīties visiem klātesošajiem, uzsāk maăistra darba vadītājs. Kā nākošie 

uzstājas maăistra darba recenzenti. Ja kāds no recenzentiem nepiedalās sēdē, ar viĦa 

rakstisku atsauksmi sēdes dalībniekus iepazīstina MEK sekretārs. Pēc katra 

recenzenta atsauksmes seko pretendenta atbildes uz recenzenta iebildumiem. Pēc tam 

seko pārējo klātesošo diskusija.  

MEK lēmumu par maăistra grāda piešėiršanu komisija pieĦem sēdes slēgtajā daĜā 

ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits par un pret ir vienāds, noteicoša ir 

MEK priekšsēdētāja vai viĦa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieka balss.  

Ja MEK lēmums ir negatīvs, maăistra grāda pretendents pārstrādātu maăistra 

darbu drīkst atkārtoti iesniegt ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem.  

Ja MEK lēmums ir pozitīvs, Meža fakultātes dekanāta lietvede, pamatojoties uz 

MEK sēdes protokolu, gatavo LLU rektora rīkojumu par maăistra grāda piešėiršanu. 
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Pēc maăistra studiju programmas absolvēšanas Meža fakultātes dekanāta lietvede 

nodod maăistra lietu LLU Studentu sekretariātam glabāšanai. Maăistra darba vienu 

eksemplāru 10 gadus uzglabā Katedrā.  

Maăistrs saĦem noteikta parauga diplomu un diploma pielikumu, ko Meža 

fakultātes izlaidumā pasniedz LLU rektors vai viĦa pilnvarots pārstāvis.  

MEK priekšsēdētāji Meža fakultātes Domei sniedz rakstisku pārskatu par MEK 

darba rezultātiem pārskata periodā un ieteikumiem maăistra studiju programmu 

pilnveidošanai Meža fakultātē un LLU kopumā. Dome analizē maăistra darbu 

aizstāvēšanas rezultātus un izstrādā pasākumus studiju pilnveidošanai. MEK 

priekšsēdētāju pārskati tiek iesniegti LLU Studiju daĜā.  

LLU mācībspēkiem maăistra darbu vadīšanai, recenzēšanai un MEK patērēto 

laiku ieskaita izpildītajā pedagoăiskajā slodzē. Pieaicinātajiem maăistra darbu 

vadītājiem, recenzentiem un MEK locekĜiem par paveikto darbu tiek piemērota LLU 

noteiktā stundu samaksas likme.  

Nolikums par akadēmiskā maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē dots 6.pielikumā. 

 

 
 

4. NORĀDĪJUMI PAR MA ĂISTRA DARBA 
NOFORMĒŠANU 

 
Rakstot maăistra darbu, jāievēro vispārējās prasības par iespieddarbu 

noformēšanu. Šeit sniegti tikai daži norādījumi, kā tehniski izpildāms maăistra darbs. 

 

4.1. Teksta noformējums 
 

Teksts jānoformē datorizdrukā programmā MS Word latviešu valodā uz A4 

formāta balta papīra lapām. Burtu lielums tekstā 12 pt, tekstam parindenī – 10 pt, 

viens rindstarpu intervāls,  Time New Roman fonts. NodaĜu virsrakstu burtu lielums – 

14 pt, apakšnodaĜu un paragrāfu, ja tādi ir – 12 pt, trekninājums (bold). Tekstu uz 

lapas jāizvieto tā, lai atkāpe no lapas kreisās malas būtu 35 mm, no labās malas, 

augšas un apakšas - 25 mm. 

Ja autors vēlas atsevišėu tekstu izcelt, to var darīt ar treknrakstu , 

pasvītrojumu, burtu slīpumu, ierāmējumu u.tml. 
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Teksta lapas numurē pēc kārtas ar cipariem labajā lapas pusē apakšā, ciparu 

izmērs kā pamattekstā. 

Pamatteksts sastāv no rindkopām. To sākumā jābūt atkāpēm. Ja rindkopu 

uzsāk bez atkāpes, tad tekstā rindkopu jāatdala ar palielinātu starprindu intervālu. 

Ja tekstā nepieciešams numurēts uzskaitījums, var izmantot ciparus, burtus, 

atsevišėos gadījumos dažādus simbolus (rombiĦus, zvaigznītes u.tml.). Izvēlētā 

uzskaitījuma stila vienveidība saglabājama visā darbā nemainīga. 

Kā decimālatdalītāju ieteicams lietot punktu. SkaitĜu tūkstošās kārtas 

atdalāmas ar intervālu, piemēram: Latvijas kopplatība ir 6 458 865.2 ha. 

Tekstā ieteicams lietot vārdu saīsinājumus, kuri  atĜauti Ministru kabineta 

1996. g. 23. aprīlī  pieĦemtajos “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumos” (Nr. 154). Šie saīsinājumi apkopoti 7. pielikumā. 

NodaĜas un to virsraksti jāsāk rakstīt jaunā lapaspusē, burtu lielums ir 14 pt, 

trekninājums (bold), lielie burti. ApakšnodaĜu un vēl sīkāku iedalījumu virsraksti nav 

jāsāk jaunā lapaspusē, ja zem tiem iespējams ierakstīt ne mazāk kā divas teksta rindas. 

ApakšnodaĜas raksta kā teksta turpinājumu, mazie burti (izĦemot teikuma sākuma 

burtu), virsrakstu burtu lielums ir 12 pt, trekninājums (bold). 

Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek. Virsraksti nav jāpasvītro un vārdu 

pārnesumi jaunā rindā nav pieĜaujami. Virsraksti jānumurē ar arābu cipariem un 

jāraksta tādā pašā veidā kā satura rādītājā, piem., 4.12. ir 4. nodaĜas 12. apakšnodaĜas 

numurs. Atstatumam starp virsrakstu un tekstu jābūt vienādam ar vienu rindstarpu 

intervālu, starp tekstu un sekojošo virsrakstu – divas. Virsraksti izvietojami lapas 

vidū.  

Visām ilustr ācijām (skicēm, zīmējumiem, shēmām, diagrammām, 

fotoattēliem) aprakstā ir kopējs nosaukums – attēli . Attēlus novieto gan pamattekstā, 

gan pielikumos. Zem katra attēla jābūt kārtas numuram un attēla nosaukumam un, ja 

nepieciešams, tā paskaidrojošam tekstam. Attēla numuru, nosaukumu un 

paskaidrojošo tekstu raksta zem attēla centrā, burtu lielums 12 pt, trekninājums (bold). 

Fotoattēli j āpielīmē tikai kreisajā malā, to otrā pusē ar zīmuli jāuzraksta, kad un kur 

fotografēts, un kas fotografējis (ja to nav darījis darba autors). Ja attēls Ħemts no kāda 

avota, jādod atsauce uz to. Attēlus ieteicams ieskanēt. Attēlu tekstā izvieto pēc pirmās 

atsauces, tai iespējami tuvāk. 
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Attēlam jāatbilst tekstam un tas jāpapildina, jābūt uzskatāmam un 

saprotamam. Jāizvairās no uzrakstiem uz attēliem. To vietā lietojami ciparu, burtu vai 

simbolu apzīmējumi, kurus atšifrē zem attēla esošajā tekstā. 

 

 

 

Attēla zemteksta noformēšanas paraugs: 

 

4.8. att. BaĜėu novēlēja shēma: 1 – pagriežama svira; 

 2 – atbalstrullītis; 3 – novēlējsvira; 4 – klanis. 

 

Diagramma ir grafisks attēls, kas uzskatāmi parāda sakarības starp dažādiem 

lielumiem. Katru lielumu diagrammā parāda ar punktu, taisnes nogriezni vai kādu 

grafisku figūru (taisnstūri, apli). Izšėir dažāda veida diagrammas. Funkcionālo 

sakarību diagrammas ir divu vai vairāku mainīgo lielumu funkcionālās sakarības 

attēls. Lai diagramma būtu uzskatāma un viegli uztverama, rūpīgi jāpārdomā: 

koordinātu asu, mērogu un skalu izvēle; līniju, punktu un mainīgo lielumu 

apzīmēšanas paĦēmieni; mērvienību un papildlielumu norādīšana diagrammās. 

Neatkarīgo mainīgo lielumu taisnleĦėa koordinātu sistēmā atliek uz horizontālās ass. 

Pozitīvās vērtības atliek no koordinātu sākuma punkta pa labi un uz augšu. Ja 

diagrammas veido telpiskas (trīs koordinātu asu sistēmā), tad zīmē aksonometrisku 

projekciju. Uz koordinātu asīm jābūt lielumu nosaukumam un to mērvienībām. 

Diagrammās jābūt koordinātu tīkliĦam. 

Diagrammas ieteicams veidot MS Excel programmā. Noformējot diagrammas 

vēlams izvairīties no fonu un ierāmējumu lietošanas, tīklu līniju biezums ¼, burtu un 

ciparu lielums uz tām 12 pt. 

Joslu, stabiĦu, apĜu diagrammas lieto diskrētu lielumu salīdzināšanai. Tās 

izveido kā grafisku attēlu, kurā katrs salīdzināmais lielums attēlots ar līniju, laukumu 

vai ėermeĦa apveidu. To lielumiem jābūt proporcionāliem attēlojamo parādību 

lielumiem. Diagrammām jābūt vienkāršām, uzskatāmām, estētiski noformētām. Visas 

diagrammas tekstā iekĜaujamas un aprakstāmas kā attēli. 

Izdarot aprēėinus, jāievēro sekojoša kārtība. Jāuzraksta formula , jāatšifrē 

formulā pieĦemtie apzīmējumi (norādot mērvienības), jāpaskaidro, pie kādiem 

nosacījumiem uzdevums tiek risināts, jāizdara aprēėini. 
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Formulas veido Microsoft Equation programmā atsevišėā rindā pa vidu. Starp 

tekstu un formulu jābūt vienam pamatteksta rindas intervālam. Formulas numurē, ja 

to ir vairāk par vienu. Numurus raksta apaĜajās iekavās pretī formulai lapaspuses 

labajā malā. Mērvienības raksta aiz lieluma skaitliskajām vērtībām un formulu 

atšifrējumos. Formulu paskaidrojumus raksta zem formulas katru savā rindā. 

Aiz formulām mērvienības nav jāraksta, lai to apzīmējumus nesajauktu ar 

formulās pieĦemtajiem apzīmējumiem. Mērvienības jāraksta aiz lielumu skaitliskajām 

vērtībām un formulu atšifrējumos. Punkts kā reizināšanas zīme formulās nav jāliek, 

izĦemot gadījumus, kad var rasties pārpratumi. 

Visi formulās esošie apzīmējumi jāatšifrē. IzĦēmuma veidā drīkst neatšifrēt 

formulas kreisajā pusē pieĦemto apzīmējumu gadījumā, kad tā nozīme un mērvienība 

ietverta jau frāzē pirms formulas. Pēc formulas pirms atšifrējuma jāliek komats, pēc 

tam jaunā rindā rakstāms vārds „kur” (bez kola) un aiz tā – pirmais apzīmējums un 

atšifrējums. Katra atšifrējuma beigās jāliek semikols, bet pēc beidzamā – punkts. 

Formulas noformējuma paraugs: 

 

V = ,
ρ

m
                              (4.1) 

   

kur  V – tilpums, m3; 

 m – masa, kg; 

 ρ – blīvums, kg m-3. 

 

Formulu var iekĜaut arī tekstā, ar noteikumu, ka veidojas loăisks teikums ar 

visām pieturzīmēm. Piemēram: 

Koksnes blīvumu ρ, kg m-3 aprēėina šādi: 

 

ρ = ,
V

m
      (4.5) 

 

kur  m – masa, kg; 

 V – koksnes tilpums, m3. 

 Visu salikto mērvienību apzīmējumus raksta vienā rindā, lietojot negatīvās 

pakāpes pierakstu, piemēram: m s-1, kg m-2. 
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SkaitĜu informāciju ieteicams apkopot loăiski izveidotās tabulās. Tām jābūt 

saprotamām arī neiepazīstoties ar paskaidrojuma raksta tekstu. 

Katrai tabulai jābūt īsam, konkrētam un viegli saprotamam virsrakstam, kuru 

izvieto virs tabulas centrā, trekninājums (bold). Virsraksta beigās punktu neliek. 

Tabulu numuri jāraksta virs virsrakstiem lapas labajā malā pamatteksta fontā, piem., 

4.tabula. Starp tekstu un tabulas numuru, kā arī starp virsrakstu un pašu tabulu jāatstāj 

viena brīva teksta rinda. Tabulas gabarītiem jāsakrīt ar pamatteksta robežām. Tabulas 

galvā, kura var būt vienstāvu, divstāvu vai vairākstāvu, jāieraksta tabulas vertikālo 

aiĜu virsraksti (vēlams bez vārdu saīsinājumiem) un mērvienības, tās atdalot ar 

komatu. Ailēs pirmos vārdus raksta ar lielo burtu, pakārtotajās ailēs – ar mazo. 

Tabula var turpināties arī nākošajās lapaspusēs, bez virsraksta, bet ar norādi 

„... tabulas turpinājums” vai „... tabulas nobeigums”. Tabulas galva jāatkārto katrā 

lapaspusē. 

Kolonnās skaitĜiem jābūt nolīdzinātiem. Ja kolonnā uz leju atkārtojas tas pats 

skaitlis vai teksts, tas jāraksta atkārtoti, nedrīkst likt atkārtojuma simboliku. Kā 

decimāldalītāju ieteicams lietot punktu. 

Vienveidīgu lielumu skaitliskās vērtības tabulās jāieraksta tā, lai vieninieki 

atrastos zem vieniniekiem, desmitnieki zem desmitniekiem utt. 

Nav lietderīgi sastādīt tabulas, kurām rindu vai aiĜu skaits mazāks par trim. 

Tabulām un attēliem jābūt saprotamiem arī tad, ja teksts nav izlasīts. 

Attēlus un tabulas numurē nepārtrauktā secībā visā darbā vai arī numurē katrā 

nodaĜā. Tādā  gadījumā pirms numura liek nodaĜas kārtas skaitli (piemēram, 

„3.2.tabula” nozīmē, ka tā ir trešās nodaĜas otrā tabula). 

Norādot uz teksta elementiem, jālieto vārdi „izteiksme”, „formula”, 

„sakarība”, „att.”, „tab.” un attiecīgais elementa numurs. Piemēram, 2.1.tab. parādīts 

..., 4.1.att. redzams ..., ievērojot 2.5 izteiksmi ... utt.  

Atsaucoties uz teksta elementiem atkārtoti, apaĜajās iekavās jāraksta vārds 

„sk.” (vārda „skatīties” saīsinājums) un attiecīgā elementa numurs, piem., (sk.2.1.att.), 

(sk.3.5.tab.) utt. 

Ja izstrādātā darba pilnvērtīgai izpratnei un uztverei nepieciešams pievienot 

būtiski nozīmīgus izejas materiālus, vai darba gaitā izvērtētos variantus, tad tos 

apkopo pielikumā, bet darba tekstā sniedz atsauces par katra pielikuma izmantošanu. 

Pielikumu var noformēt kā apraksta turpinājumu, ar visam darbam kopīgu 

lapaspušu numerāciju. Tad pirms pielikumiem uz atsevišėas lapas dod virsrakstu 



 38

„PIELIKUMI” (burtu izmērs 18 ... 24 punkti). Katru pielikumu numurē ar pierakstu 

lapas augšējā labajā stūrī (piemēram, 1.pielikums), bet zem tā, lapas augšējās daĜas 

vidū raksta pielikuma nosaukumu. 

Darbā iesieto pielikumu izmērs parasti nepārsniedz A3 formātu. 

Ja pielikuma daĜas apjoms ir ievērojams, tad pielikumus iesien atsevišėos 

vākos (vai sakopo mapītē) ar uzrakstu, kurā bez darba nosaukuma jābūt arī vārdam 

„PIELIKUMI”. Atsevišėā sējuma lapaspuses sanumurē un tā sākumā dod pielikuma 

satura rādītāju. 

Ja pielikums iesiets vienos vākos ar darbu, tad tas atspoguĜojams satura 

rādītājā parastajā kārtībā, ar pielikuma numuru, nosaukumu un lapaspusēm. 

Veidojot atsevišėu pielikuma sējumu, tas pamatdarba satura rādītājā parādās ar 

vienu ierakstu „PIELIKUMI” un lapaspušu skaitu. 

Darba apjomā pielikuma lapaspušu skaits netiek ievērtēts. 

 

 

4.2. Izmantoto informācijas avotu saraksta sastādīšana 
un bibliogrāfiskās atsauces tekstā 

 

Katrā maăistra darbā jāizmanto virkne informācijas avotu. Maăistra darbos 

izvēlēto avotu klāsts un to apskats izvēršams tā, lai parādītu vēl neskaidros, 

diskutējamos jautājumus par darba tēmu, neatrisinātas zinātniska vai praktiska 

rakstura problēmas un pamatotu darba nepieciešamību un aktualitāti, bet beigās tas 

dotu pretendentam tiesības teorētiski argumentēt savus pētījumus. 

Izmantojamo informācijas avotu (speciālās literatūras, likumu, normatīvo aktu, 

dažādu dokumentu un interneta resursu) skaits atkarīgs no temata un darba specifikas. 

Par vēlamo avotu skaitu maăistra darbos var uzskatīt ap 50. 

Izmantoto informācijas avotu sarakstu maăistra darbos pieĦemts sakārtot 

izmantošanas vai citēšanas secībā, avotus numurējot. Dažkārt maăistra darbos, tāpat 

kā zinātniskajos darbos izmantotos informācijas avotus sarakstā izkārto alfabēta 

secībā, vispirms minot darbus latīĦu, tad kirilica alfabēta secībā.  

 

Izmantotās grāmatas apraksta šādi: 
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Autora uzvārds, vārds vai iniciāĜi. Grāmatas vai brošūras  nosaukums : citas 

nosaukuma ziĦas. Atbildīgie par izdevumu (personas, iestādes). Izdošanas vieta : 

Izdevējs, izdošanas gads.  Apjoms.     

    Piemēram:  

KozuliĦš, Voldemārs. Skujkoku zāămateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana : 

metodiskie materiāli. LLU Kokapstrādes katedra. Jelgava : LLU, 2003. 62.lpp. 

 

 

 

 

Izmantoto žurnāla (avīzes u.c.) rakstu apraksta šādi: 

Raksta autora uzvārds, vārds vai iniciāĜi. Raksta nosaukums. Izdevuma 

pamatnosaukums (kursīvā), kurā raksts publicēts. (Sējuma, žurnāla vai avīzes kārtas 

numurs, izdošanas gads, mēnesis, datums), apjoms vai lapaspuses, kurās raksts ir 

ievietots. 

Piemēram: 

Muiste, P., Kaimre, P. Prioritātes Igaunijas kokrūpniecībā. Baltijas Koks, Nr.6, 

2001., jūnijs, 26.-28.lpp. 

Konferences materiālus apraksta šādi: Autors. Publikācijas nosaukums. 

Konferences nosaukums, tās vieta, datums : referātu materiāli (tēzes). Kolektīvais 

autors. Izdošanas vieta : Izdevējs, gads. lpp. : att., tab. 

Piemēram:  

Narkevica, S. Koksnes plātĦu mārketinga problēmas. LLU Meža fakultātes 

zinātniski praktiskā konference : referātu tēzes. LLU Meža fakultāte. Jelgava : LLU, 

1997, 27. – 29.lpp. 

Izmantotos elektroniskos resursus, savukārt, apraksta sekojoši: 

Autors (ja tāds ir). Nosaukums u.c. ziĦas par informācijas avotu. Izdevums. 

Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas datums. Apjoms. Atjaunošanas vai pārlūkošanas 

datums. Pieeja. 

 

Piemēram: 

Latvijas daba : sugu encikl. Rīga : Gandrs [b.g.], [skatīts 2006.g.jūn.]. 

Pieejams: http://www.latvijasdaba.lv/.  

vai: 
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Kvalitātes nodrošināšanas metodes [skatīts 2006.g.13.maijā]. Pieejams: 

http://www.lvs.lv/lv/eds/quality/chapter2.htm.  

Nepublicētos materiālus (promocijas, maăistra, bakalaura u.c.darbus) apraksta 

šādi: 

Autora uzvārds, iniciāĜi. Darba nosaukums : citas ziĦas. Izstrādes un 

aizstāvēšanas vieta : gads, darba apjoms. 

  Piemēram:  

Jansons, A. Skujkoku zāămateriālu stiprības pētījumi : maăistra darbs. LLU 

Kokapstrādes katedra. Jelgava, 2005. 95 lpp. 

Par to, kā aprakstīt izmantotos referātus no referatīvajiem žurnāliem, patentus, 

standartus, rūpniecības izstrādājumu katalogus, zinātniskās pētniecības darbu atskaites  

vai citus avotus, var konsultēties LLU Fundamentālās bibliotēkas Bibliogrāfiskās 

informācijas nodaĜā vai apskatīt standartos LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2, kā arī 

grāmatā Mūza, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : 

metodiskais līdzeklis. Rīga : LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. 

Atsauces uz izmantotajiem informācijas avotiem uzdod pēc attiecīgā skaitĜa, 

tēzes, citāta tekstā ierakstot iekavās izmantotā avota kārtas numuru no informācijas 

avotu saraksta. Pēc kārtas numura norāda lpp., no kuras Ħemts konkrētais fakts, 

piemēram, (23., 105 lpp.). Šo pieraksta veidu parasti izmanto, ja informācijas avotu 

saraksts sastādīts to izmantošanas secībā. 

Zinātniskos darbos, t.sk. maăistra darbos, ja informācijas avotu saraksts 

sastādīts alfabētiskā secībā, atsauci tekstā norāda, ierakstot iekavās autora uzvārdu un 

publikācijas gadu, piemēram, (Ābelīte, 2003.). Ja avotam ir vairāki autori,  uzrāda 

tikai pirmos divus, piem. (Ozols, LiepiĦš, 1998). 

 

Pēc izmantotās informācijas avotu saraksta sastādīšanas, turpinājumā pievieno 

apliecinājumu, kura paraugs dots 8. pielikumā. 
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IZMANTOTIE INFORM ĀCIJAS AVOTI 
 

1. Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumi par fizikālo 

lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību. 

Rīga. 1998.gada 31. augusta noteikumi Nr. 337. [skatīts 

2006.g.dec.]. Pieejams: http://www.likumi.lv 

2. Latvijas Republikas Ministru kabinets. Dokumentos biežāk 

lietojamie saīsinājumi. Rīga. 1996.gada 23.aprīĜa Noteikumi Nr.154. 

[skatīts 2006.g.nov.]. Pieejams: http://www.likumi.lv 
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3. LLU Lauku inženieru fakultāte. Studentu darbu noformēšana : 

metodiskie norādījumi. Jelgava : LLU, 2004. 31 lpp. 

4. LLU Tehniskā fakultāte. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu un 

diplomprojektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai inženierzinātĦu 

akadēmiskās un profesionālās studiju programmas studentiem. 

Jelgava : LLU Tehniskā fakultāte, 2005. 12 lpp. 

5. Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās norādes un 

atsauces : Metodisks līdzeklis. Rīga : LV Akadēmiskais apgāds, 

2005. 133 lpp. 

6. SaliĦš, Z. Metodiskie norādījumi diplomprojektu un diplomdarbu 

izstrādei. Jelgava : Meža izmantošanas katedra, 2003. 19 lpp. 
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9.pielikums 
 

Specialitātes vispārējo studiju priekšmetu apraksti-plāni 
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10.pielikums 
 

Speciālā kursa studiju priekšmetu apraksti-plāni 
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11.pielikums 
 

Izvēles priekšmetu apraksti-plāni 
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12.pielikums 

Aizpild īta diploma un tā pielikuma paraugs 
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13.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža ekoloăija un mežkopība” 
2002.-2006.gada akreditācijas ziĦojumi 
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LLU Meža fakult ātes 
Maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība  

(LR izgl ītības klasifikācijas kods 46623) 
2002. g. pašnovērt ējums 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, paredzot specializēšanos šādos virzienos: 
- meža ekoloăijā; 
- mežkopībā; 
- meža aizsardzībā; 
- dendroloăijā; 
- meža botānikā. 

 
      2. Studiju programmas attīstība. 
2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002. gada 12. jūnija lēmumam Nr. 
4-106 Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu. Meža fakultātes maăistra 
studiju programmai (tabula). 
2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu programmas. 
2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un mežkopības, Meža 
ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnika apakšnozaru doktora studiju programmu 
noteikti zinātnisko darbu prioretārie virzieni, kas sekmē pētnieciskās tematikas pēctecību. 
 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija. 
3.1. Pārskata periodā aizstāvēti 6 maăistra zinātniskie darbi. 
3.1. DaĜa maăistrantu piedalās NOVA – BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu 

lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu sadarbības programma) 
organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos. Maăistrants M. Seilis savu maăistra 
darbu Investment of the Forest Certification in Sustainable Forest Management in Latvia 
izstrādāja šo kursu laikā. 

3.2. Iegādāts Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojums, kas būtiski 
paātrinās un uzlabos lauka un kamerālos darbus. 

3.3. Papildināts un atjaunināts fakultātes un katedru datornodrošinājums, t. sk. Internetam 
pieslēdzot dienesta viesnīcu. 

3.4.Atsevišėi maăistranti (G. ĀbeltiĦa, M. Kalvāns) pieĦemti darbā asistenta amatā, tādējādi 
sekmējot Mežkopības katedras akadēmiskā personāla atjaunināšanu. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam Par maăistra grāda iegūšanu 
un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, nodrošinot vērtēšanas kritēriju, 
pārbaudes formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. 
 
5. Maăistranti.  
5.1.Studēt gribētāju skaits Meža fakultātes Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūrā 

apmierinošs. Konkursa kārtībā tiek uzĦemtas personas ar augstāko izglītību, kurām ir 
mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā profesionālā 
izglītība mežsaimniecībā vai radniecīgā specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas 
maăistrantūrā. 

5.2. 2001./2002. studiju gadā Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūru ir absolvējušas 7 
personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. 
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5.3.   Divi  2001./2002. studiju gada maăistrantūras absolventi (K. LiepiĦš un M. Seilis) 
studijas turpina doktorantūrā. 

5.4. Maăistra darbu tēmas ir nozīmīgas un aktuālas, tās ir saistītas ar meža nozari un 
mežzinātnes pētījumu programmām. Par zinātniskā darba rezultātiem maăistranti ziĦo 
gadskārtējā Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē un publicējas Latvijas 
specializētajos meža nozares periodiskajos izdevumos. Kā izriet  no maăistru eksāmenu 
komisijas atzinumiem, maăistrantu aizstāvētie darbi  atbilst Augstskolu likumam, 
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem un LLU Senāta un Meža fakultātes 
lēmumiem par maăistra studijām.  

5.5. Maăistra studiju sekmīgu īstenošanu maăistrantiem joprojām būtiski apgrūtina 
nepieciešamība paralēli studijām strādāt algotu darbu. 

 
6. Akadēmiskais personāls.  

Potenciālie zinātniskie vadītāji: MF 6 habilitēti doktori,12 zinātĦu doktori, 5 maăistri un 
atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas pamatdarbā strādā ārpus LLU. 

 

7. Pašnovērt ējums un priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
7.1. Pirmajā pēcakreditācijas gadā turpinājusies maăistra studiju programmas 

pilnveidošana, pietuvinot to Eiropas Savienības universitāšu studiju programmām 
un palielinot speciālā kursa un patstāvīgo studiju īpatsvaru. 

7.2. Uzsākta sadarbība ar LU Bioloăijas fakultāti un veicinātas studijas LU Eiropas 
fakultātē. 

7.3. Mācību līdzekĜu sagatavošana (arī elektroniskajā versijā), ievērojot maăistra studiju 
specifiku. 

7.4. Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojuma un fakultātes 
datornodrošinājuma sistemātiska papildināšana. 

7.5. Vieslektoru piesaistīšana, akadēmiskā personāla stažēšanās un maăistrantu studijas 
ārzemju universitātēs. 
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Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

- Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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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LLU Meža fakult ātes 
Maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība  

(LR izgl ītības klasifikācijas kods 46623) 
2003. g. pašnovērt ējums 

 
1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
LLU Meža fakultātes Maăistra akadēmiskās studiju programmas Meža ekoloăija un 
mežkopība mērėi un uzdevumi pamatā saglabājas līdzšinējie - nodrošināt: 

. akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai         
citās augstskolās; 
 . akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 

 . maăistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
. augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 
saimnieciskās pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos 
uznēmumos un konsultatīvajā dienestā. 

Pēcakreditācijas posmā precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, paredzot 
specializēšanos šādos virzienos: 

- meža ekoloăijā; 
- mežkopībā; 
- meža aizsardzībā; 
- dendroloăijā; 
- meža botānikā. 

 
2. Studiju programmas attīstība.  
LLU ir vienīgā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 

nozarē. Latvijai nepieciešamo maăistru sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi 
nebūtu tik kompetenti Latvijas specifisko apstākĜu izpratnē. Maăistrantūra ir akadēmisko 
studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās 
izglītības ieguves. Pēc teorētiskā kursa apguves un maăistra zinātniskā darba izstrādes un 
aizstāvēšanas tiek piešėirts MežzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds (Mag. silv.). Maăistra 
grāda ieguvējam ir tiesības studijas turpināt doktorantūrā Latvijas un ārzemju universitātēs. 
 Pēcakreditācijas posmā paveiktais: 

2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002. gada 12. jūnija 
lēmumam Nr. 4-106 Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu. 
Meža fakultātes maăistra studiju programmai (pielikums). Humanitārie un 
vispārizglītojošie studiju kursi ir obligāti visos maăistra studiju virzienos . 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējā un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais 
kurss sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas apjoma, pārējais ir pētniecības 
prakse, maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika 
(2 gadi), tā nepilna laika (3 gadi) veidā. 
2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu 
programmas, tajās pastiprinot Latvijas specifisko pieredzi mežzinātnē un 
tautsaimniecības jaunākās vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 

2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un   mežkopības, 
Meža ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnoloăijas apakšnozaru doktora 
studiju programmu noteikti zinātnisko darbu prioritārie virzieni, kas sekmē 
pētnieciskās tematikas pēctecību. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija.  
3.1. Pēcakreditācijas posmā aizstāvēti 9 maăistra zinātniskie darbi. 
3.2. DaĜa maăistrantu piedalās NOVA – BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu 
lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu sadarbības programma) 
organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos. Maăistrants M. Seilis savu maăistra darbu 
Investment of the Forest Certification in Sustainable Forest Management in Latvia izstrādāja 
šo kursu laikā un tagad studē LLU doktorantūrā.  
3.3.Iegādāts Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojums, kas būtiski 

paātrinās un uzlabos lauka un kamerālos darbus. 
3.4.Papildināts un atjaunināts fakultātes un katedru datornodrošinājums, t. sk. Internetam 

pieslēdzot dienesta viesnīcu. 
3.5.Atsevišėi maăistranti (G. ĀbeltiĦa, M. Kalvāns, S. Vancāne) pieĦemti darbā asistenta 

amatā, tādējādi sekmējot Mežkopības katedras akadēmiskā personāla atjaunināšanu. 
 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam Par maăistra grāda iegūšanu 
un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, nodrošinot vērtēšanas kritēriju, 
pārbaudes formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. . 
Pēcakreditācijas posmā izmaiĦas vērtēšanas sistēmā nav ieviestas. 
 
5. Maăistranti.  
5.1.Studēt gribētāju skaits Meža fakultātes Meža ekoloăijas un mežkopības maăistra studiju 

programmā ir apmierinošs. Konkursa kārtībā tiek uzĦemtas personas ar augstāko izglītību, 
kurām ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežsaimniecībā vai radniecīgā specialitātē, kas dod tiesības turpināt 
studijas maăistrantūrā. 

5.2. Pēcakreditācijas posmā Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūru ir absolvējušas 9 
personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. 

5.3.   Divi maăistrantūras absolventi (K. LiepiĦš un M. Seilis) studijas turpina doktorantūrā, 
pārējie ieĦem atbildīgus amatus meža nozares pārvaldes institūcijās. 

5.4. Maăistra darbu tēmas ir nozīmīgas un aktuālas, tās ir saistītas ar meža nozari un 
mežzinātnes pētījumu programmām. Par zinātniskā darba rezultātiem maăistranti ziĦo 
gadskārtējā Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē un publicējas Latvijas 
specializētajos meža nozares periodiskajos izdevumos. Kā izriet  no maăistru eksāmenu 
komisijas atzinumiem, maăistrantu aizstāvētie darbi  atbilst Augstskolu likumam, 
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem un LLU Senāta un Meža fakultātes 
lēmumiem par maăistra studijām.  

5.5. Maăistra studiju sekmīgu īstenošanu maăistrantiem joprojām būtiski apgrūtina 
nepieciešamība paralēli studijām strādāt algotu darbu. Šis apstāklis būtiski samazina 
studiju kvalitāti un ievērojami aizkavē zinātniskā darba izstrādi un iesniegšanu 
aizstāvēšanai. 

5.6. Kā izriet no maăistra darbu vērtēšanas komisijas atzinumiem, visi aizstāvētie zinātniskie 
darbi atbilst  

. Augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas un Augstākās izglītības 
padomes noteikumiem; 
. LLU Senāta lēmumiem par maăistrantūras jautājumiem; 
. MF Domes apstiprinātajiem norādījumiem. 
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6. Akadēmiskais personāls.  
Potenciālie zinātniskie vadītāji: MF 6 habilitēti doktori, 12 zinātĦu doktori, 5 maăistri un 
atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas pamatdarbā strādā ārpus LLU. 

 

7. Pašnovērt ējums un priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
7.1.Pēcakreditācijas posmā turpinājusies maăistra studiju programmas pilnveidošana, 

pietuvinot to Eiropas Savienības universitāšu studiju programmām un palielinot speciālā 
kursa un patstāvīgo studiju īpatsvaru. 

7.2.Uzsākta sadarbība ar LU Bioloăijas fakultāti un veicinātas studijas LU Eiropas fakultātē. 
7.3.Mācību līdzekĜu sagatavošana (arī elektroniskajā versijā), ievērojot maăistra studiju 

specifiku. 
7.4.Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojuma un fakultātes 

datornodrošinājuma sistemātiska papildināšana. 
7.5.Vieslektoru piesaistīšana, akadēmiskā personāla stažēšanās un maăistrantu studijas 

ārzemju universitātēs. 
7.6.DaĜēji novērstas maăistra darbu vērtēšanas komisijas norādītās nepilnības maăistra 

zinātniskajos darbos. Šajā nolūkā: 
. veicināta zinātnisko darbu tematikas daudzveidība un atbilstība valsts 
tautsaimniecības vajadzībām; 
. aktualizēta empīriskā materiāla matemātiskās apstrādes metožu adekvāta 
izvēle, apzināta lietošana un rezultātu saturiskā interpretācija; 
. pastiprinātas prasības pēc informācijas avotu plašāka klāsta apskata  un 
dziĜākas analīzes; 
. intensificēta Interneta un LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvāto iespēju 
(datu bāzes, elektroniskie katalogi) izmantošana. 

 
 
 
10.10.03.  Studiju programmas vadītājs Prof. Dr. habil. biol. I. Liepa 
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Pielikums 
 

Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

- Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 
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LLU Meža fakult ātes 
Maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība  

(LR izgl ītības klasifikācijas kods 46623) 
2004. g. pašnovērt ējums 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  

LLU Meža fakultātes Maăistra akadēmiskās studiju programmas Meža ekoloăija un 
mežkopība mērėi un uzdevumi pamatā saglabājas līdzšinējie - nodrošināt: 

. akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai         
citās augstskolās; 
 . akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 

 . maăistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
. augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 
saimnieciskās pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos 
uznēmumos un konsultatīvajā dienestā. 

Pēcakreditācijas posmā precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, paredzot 
specializēšanos šādos virzienos: 

- meža ekoloăijā; 
- mežkopībā; 
- meža aizsardzībā; 
- dendroloăijā; 
- meža botānikā. 

 
2. Studiju programmas attīstība. 

LLU ir vienīgā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Latvijai nepieciešamo maăistru sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi 
nebūtu tik kompetenti Latvijas specifisko apstākĜu izpratnē. Maăistrantūra ir akadēmisko 
studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās 
izglītības ieguves. Pēc teorētiskā kursa apguves un maăistra zinātniskā darba izstrādes un 
aizstāvēšanas tiek piešėirts MežzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds (Mag. silv.). Maăistra 
grāda ieguvējam ir tiesības studijas turpināt doktorantūrā Latvijas un ārzemju universitātēs. 
 Pēcakreditācijas posmā paveiktais: 

2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002. gada 12. jūnija 
lēmumam Nr. 4-106 Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu. 
Meža fakultātes maăistra studiju programmai (pielikums). Humanitārie un 
vispārizglītojošie studiju kursi ir obligāti visos maăistra studiju virzienos . 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējā un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais 
kurss sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas apjoma, pārējais ir pētniecības 
prakse, maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika 
(2 gadi), tā nepilna laika (3 gadi) veidā. 
2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu 
programmas, tajās pastiprinot Latvijas specifisko pieredzi mežzinātnē un 
tautsaimniecības jaunākās vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 

2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un   mežkopības, 
Meža ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnoloăijas apakšnozaru doktora 
studiju programmu noteikti zinātnisko darbu prioritārie virzieni, kas sekmē 
pētnieciskās tematikas pēctecību. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija.  
3.1. Pēcakreditācijas posmā aizstāvēti 13 maăistra zinātniskie darbi. 
3.2. DaĜa maăistrantu piedalās NOVA – BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu 
lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu sadarbības programma) 
organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos. Maăistrants M. Seilis savu maăistra darbu 
Investment of the Forest Certification in Sustainable Forest Management in Latvia izstrādāja 
šo kursu laikā un tagad studē LLU doktorantūrā.  
3.3. Iegādāts Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojums, kas būtiski 
paātrinās un uzlabos lauka un kamerālos darbus. 
3.4.Papildināts un atjaunināts fakultātes un katedru datornodrošinājums, t. sk. Internetam 

pieslēdzot dienesta viesnīcu. 
3.5.Atsevišėi maăistranti (M. Kalvāns, S. Vancāne, Ā. Jansons) pieĦemti darbā asistenta 

amatā, tādējādi sekmējot Mežkopības katedras akadēmiskā personāla atjaunināšanu. 
3.6.  Maăistrantu piedalīšanās starptautiskajos mācību semināros. Semināru tematiku, apjomu 

un katra dalībnieka sekmes apliecina atbilstošs Sertifikāts. Pēc maăistranta ziĦojuma 
apspriešanas Mežkopības katedras sēdē maăistranta darbība seminārā tiek novērtēta 
kredītpunktos, ieskaitot tos Maăistra studiju plāna sadaĜā 1.2. Speciālais kurss. 2004. g. 
maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība maăistranti piedalījās 
seminārā Large Scale Forestry Scenario Modeling held at Lithuanian University of 
Agriculture (18.10.04.- 22.10.04.). 

3.7. Mežkopības katedras docentes I. Straupes dalība starptautiskas (Igaunija, Krievija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija) maăistra studiju programmas European Master of 
Forestry with focus on the Baltic Sea Region izstrādāšanā un vadīšanā.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam Par maăistra grāda iegūšanu 
un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, nodrošinot vērtēšanas kritēriju, 
pārbaudes formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. . 
Pēcakreditācijas posmā izmaiĦas vērtēšanas sistēmā nav ieviestas. 
 
5. Maăistranti.  
5.1.Studēt gribētāju skaits Meža fakultātes Meža ekoloăijas un mežkopības maăistra studiju 

programmā ir apmierinošs. Konkursa kārtībā tiek uzĦemtas personas ar augstāko izglītību, 
kurām ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežsaimniecībā vai radniecīgā specialitātē, kas dod tiesības turpināt 
studijas maăistrantūrā. 

5.2. Pēcakreditācijas posmā Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūru ir absolvējušas 13 
personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. 

5.3.   Divi maăistrantūras absolventi (K. LiepiĦš un M. Seilis) studijas turpina doktorantūrā, 
pārējie ieĦem atbildīgus amatus meža nozares pārvaldes institūcijās. 

5.4. Maăistra darbu tēmas ir nozīmīgas un aktuālas, tās ir saistītas ar meža nozari un 
mežzinātnes pētījumu programmām. Par zinātniskā darba rezultātiem maăistranti ziĦo 
gadskārtējā Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē un publicējas Latvijas 
specializētajos meža nozares periodiskajos izdevumos. Kā izriet  no maăistru eksāmenu 
komisijas atzinumiem, maăistrantu aizstāvētie darbi  atbilst Augstskolu likumam, 
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem un LLU Senāta un Meža fakultātes 
lēmumiem par maăistra studijām.  

5.5. Maăistra studiju sekmīgu īstenošanu maăistrantiem joprojām būtiski apgrūtina 
nepieciešamība paralēli studijām strādāt algotu darbu. Šis apstāklis būtiski samazina 
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studiju kvalitāti un ievērojami aizkavē zinātniskā darba izstrādi un iesniegšanu 
aizstāvēšanai. 

5.6. Kā izriet no maăistra darbu vērtēšanas komisijas atzinumiem, visi aizstāvētie zinātniskie 
darbi atbilst  

. Augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas un Augstākās izglītības 
padomes noteikumiem; 
. LLU Senāta lēmumiem par maăistrantūras jautājumiem; 
. MF Domes apstiprinātajiem norādījumiem. 
 

6. Akadēmiskais personāls.  
Potenciālie zinātniskie vadītāji: MF 6 habilitēti doktori, 12 zinātĦu doktori, 5 maăistri un 
atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas pamatdarbā strādā ārpus LLU. 

 

7. Pašnovērt ējums un priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
7.1.Pēcakreditācijas posmā turpinājusies maăistra studiju programmas pilnveidošana, 

pietuvinot to Eiropas Savienības universitāšu studiju programmām un palielinot speciālā 
kursa un patstāvīgo studiju īpatsvaru. 

7.2.Uzsākta sadarbība ar LU Bioloăijas fakultāti un veicinātas studijas LU Eiropas fakultātē. 
7.3.Mācību līdzekĜu sagatavošana (arī elektroniskajā versijā), ievērojot maăistra studiju 

specifiku. 
7.4.Meža ekoloăijas un dendrometrijas laboratorijas aprīkojuma un fakultātes 

datornodrošinājuma sistemātiska papildināšana. 
7.5.Vieslektoru piesaistīšana, akadēmiskā personāla stažēšanās un maăistrantu studijas 

ārzemju universitātēs. 
7.6.DaĜēji novērstas maăistra darbu vērtēšanas komisijas norādītās nepilnības maăistra 

zinātniskajos darbos. Šajā nolūkā: 
. veicināta zinātnisko darbu tematikas daudzveidība un atbilstība valsts 
tautsaimniecības vajadzībām; 
. aktualizēta empīriskā materiāla matemātiskās apstrādes metožu adekvāta 
izvēle, apzināta lietošana un rezultātu saturiskā interpretācija; 
. pastiprinātas prasības pēc informācijas avotu plašāka klāsta apskata  un 
dziĜākas analīzes; 
. intensificēta Interneta un LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvāto iespēju 
(datu bāzes, elektroniskie katalogi) izmantošana. 

 
 
 
10.10.03.  Studiju programmas vadītājs Prof. Dr. habil. biol. I. Liepa 
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Pielikums 
 

Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

- Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 
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LLU Meža fakult ātes 
Maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība  

(LR izgl ītības klasifikācijas kods 46623) 
2005. g. pašnovērt ējums 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
LLU Meža fakultātes Maăistra akadēmiskās studiju programmas Meža ekoloăija un 
mežkopība mērėi un uzdevumi pamatā saglabājas līdzšinējie - nodrošināt: 

. akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai         
citās augstskolās; 
 . akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 

 . maăistrus tālākām studijām doktorantūrā; 
. augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 
saimnieciskās pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos 
uzĦēmumos un konsultatīvajā dienestā. 

Pēcakreditācijas posmā precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, paredzot 
specializēšanos šādos virzienos: 

a. meža ekoloăijā; 
b. mežkopībā; 
c. meža aizsardzībā; 
d. dendroloăijā; 
e. meža botānikā. 

 
2. Studiju programmas attīstība.  
LLU ir vienīgā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 

nozarē. Latvijai nepieciešamo maăistru sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi 
nebūtu tik kompetenti Latvijas specifisko apstākĜu izpratnē. Maăistrantūra ir akadēmisko 
studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās 
izglītības ieguves. Pēc teorētiskā kursa apguves un maăistra zinātniskā darba izstrādes un 
aizstāvēšanas tiek piešėirts MežzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds (.Mag silv.). Maăistra 
grāda ieguvējam ir tiesības studijas turpināt doktorantūrā Latvijas un ārzemju universitātēs. 
 Pēcakreditācijas posmā paveiktais: 

2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002. gada 12. jūnija 
lēmumam Nr. 4-106 Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu. 
Meža fakultātes maăistra studiju programmas (pielikums) humanitārie un 
vispārizglītojošie studiju kursi ir obligāti visos maăistra studiju virzienos . 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējā un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais 
kurss sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas apjoma, pārējais ir pētniecības 
prakse, maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika 
(2 gadi), tā nepilna laika (3 gadi) veidā. 
2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu 
programmas, tajās pastiprinot Latvijas specifisko pieredzi mežzinātnē un 
tautsaimniecības jaunākās vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 

2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un   mežkopības, 
Meža ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnoloăijas apakšnozaru doktora 
studiju programmu noteikti zinātnisko darbu prioritārie virzieni, kas sekmē 
pētnieciskās tematikas pēctecību. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija.  
3.1. Pēcakreditācijas posmā aizstāvēti 27 maăistra zinātniskie darbi, t. sk. 2005. gadā – 14 (6 
– pilna laika un 8 – nepilna laika studiju programmās). DaĜa maăistrantu piedalās NOVA – 
BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos. Jaunie 
maăistri Ā. Jansons, Z. Lībiete, T. Zālītis, S. Luguza un J. Liepa, sākot ar 01.09.2005, studē 
LLU doktorantūrā.  
3.2.Papildināts un atjaunināts fakultātes un katedru datornodrošinājums, t. sk. Internetam 

pieslēdzot dienesta viesnīcu. 
3.3.Atsevišėi maăistranti (M. Kalvāns) un jaunie maăistri (Ā. Jansons, J. Liepa, S. Vancāne) 

pieĦemti darbā LLU asistenta amatā, tādējādi sekmējot Mežkopības katedras akadēmiskā 
personāla atjaunināšanu. 

3.4. Maăistrantu piedalīšanās starptautiskajos mācību semināros. Semināru tematiku, apjomu 
un katra dalībnieka sekmes apliecina atbilstošs Sertifikāts. Pēc maăistranta ziĦojuma 
apspriešanas Mežkopības katedras sēdē maăistranta darbība seminārā tiek novērtēta 
kredītpunktos, ieskaitot tos Maăistra studiju plāna sadaĜā 1.2. Speciālais kurss. 2004. g. 
maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība maăistranti piedalījās 
seminārā Large Scale Forestry Scenario Modeling held at Lithuanian University of 
Agriculture (18.10.04.- 22.10.04.). 

3.5. Mežkopības katedras docentes I. Straupes dalība starptautiskas (Igaunija, Krievija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija) maăistra studiju programmas European Master of 
Forestry with focus on the Baltic Sea Region izstrādāšanā un vadīšanā.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam Par maăistra grāda iegūšanu 
un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, nodrošinot vērtēšanas kritēriju, 
pārbaudes formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. Pēcakreditācijas 
posmā izmaiĦas vērtēšanas sistēmā nav ieviestas. 
 
5. Maăistranti.  
5.2.Studēt gribētāju skaits Meža fakultātes Meža ekoloăijas un mežkopības maăistra studiju 

programmā ir apmierinošs. Konkursa kārtībā tiek uzĦemtas personas ar augstāko izglītību, 
kurām ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežsaimniecībā vai radniecīgā specialitātē, kas dod tiesības turpināt 
studijas maăistrantūrā. Konkursa kārtību un ikgadējo uzĦemamo personu skaitu un nosaka 
LLU Senāts. 

5.3. Pēcakreditācijas posmā Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūru ir absolvējušas 27 
personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. 

5.4. SeptiĦi maăistrantūras absolventi (K. LiepiĦš, M. Seilis, Ā. Jansons, Z. Lībiete, T. Zālītis, 
S. Luguza un J. Liepa) studijas turpina doktorantūrā, pārējie ieĦem atbildīgus amatus 
meža nozares pārvaldes institūcijās. 

5.5. Kā atzīmē maăistru eksaminācijas komisija (MEK) maăistra darbu tēmas ir nozīmīgas un 
aktuālas, tās ir saistītas ar meža nozari un mežzinātnes pētījumu programmām, vairums no 
tām ir nacionāla līmeĦa pētniecisko projektu sastāvdaĜa. Par zinātniskā darba rezultātiem 
maăistranti ziĦo gadskārtējā Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē un 
publicējas Latvijas specializētajos meža nozares periodiskajos izdevumos. Maăistra 
studiju sekmīgu īstenošanu maăistrantiem joprojām būtiski apgrūtina nepieciešamība 
paralēli studijām strādāt algotu darbu. Šis apstāklis būtiski samazina studiju kvalitāti un 
ievērojami aizkavē zinātniskā darba izstrādi un iesniegšanu aizstāvēšanai. 

5.6. Kā izriet no MEK atzinumiem, visi aizstāvētie zinātniskie darbi atbilst  
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. Augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas un Augstākās izglītības 
padomes noteikumiem; 
. LLU Senāta lēmumiem par maăistrantūras jautājumiem; 
. MF Domes apstiprinātajiem norādījumiem. 
 

6. Akadēmiskais personāls.  
Potenciālie zinātniskie vadītāji: MF 6 habilitēti doktori, 12 zinātĦu doktori, 5 maăistri un 
atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas pamatdarbā strādā ārpus LLU. 

 

7. Pašnovērt ējums un priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
6.2.Pēcakreditācijas posmā turpinājusies maăistra studiju programmas pilnveidošana, 

pietuvinot to Eiropas Savienības universitāšu studiju programmām un palielinot speciālā 
kursa un patstāvīgo studiju īpatsvaru. 

6.3.Turpinās sadarbība ar LU Bioloăijas fakultāti un tiek veicinātas studijas LU Eiropas 
fakultātē. 

6.4.Mācību līdzekĜu sagatavošana (arī elektroniskajā versijā), ievērojot maăistra studiju 
specifiku. 

6.5.Turpinās pakāpeniska pētnieciskā aprīkojuma un Meža fakultātes datoru un programmu 
nodrošinājuma sistemātiska papildināšana. 

6.6.Vieslektoru piesaistīšana, akadēmiskā personāla stažēšanās un maăistrantu studijas 
ārzemju universitātēs. 

6.7.DaĜēji novērstas maăistra darbu vērtēšanas komisijas norādītās nepilnības maăistra 
zinātniskajos darbos. Šajā nolūkā: 

. veicināta zinātnisko darbu tematikas daudzveidība un atbilstība valsts 
tautsaimniecības vajadzībām; 
. aktualizēta empīriskā materiāla matemātiskās apstrādes metožu adekvāta 
izvēle, apzināta lietošana un rezultātu saturiskā interpretācija; 
. pastiprinātas prasības pēc informācijas avotu plašāka klāsta apskata  un 
dziĜākas analīzes; 
. intensificēta Interneta un LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvāto iespēju 
(datu bāzes, elektroniskie katalogi) izmantošana; 
. nepieciešams maăistra studijas nodrošināt ar specifiskajām nozarē lietotajām 
datorprogrammām, kas būtu brīvi pieejamas LLU Fundamentālās bibliotēkas 
Meža fakultātes filiālē.  

 
 
 
 
10.10.05.  Studiju programmas vadītājs Prof. Dr. habil. biol. I. Liepa 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

Pielikums 
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Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 

 
 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

a. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

25 KP 5 … 10 KP, iesk. 15 … 20 KP, iesk. 
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LLU Meža fakult ātes 
Maăistra studiju programmas Meža ekoloăija un mežkopība  

(LR izgl ītības klasifikācijas kods 46623) 
2006. g. pašnovērt ējums 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.  
LLU Meža fakultātes Maăistra akadēmiskās studiju programmas Meža ekoloăija un 
mežkopība mērėi un uzdevumi pamatā saglabājas līdzšinējie - nodrošināt: 

. akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai         
citās augstskolās; 
 . akadēmiski izglītotus pedagogus darbam LLU vai vidējās speciālās mācību iestādēs; 

 . maăistrus tālākām studijām doktora studiju programmās; 
. augstas kvalifikācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 
saimnieciskās pašpārvaldes struktūrās un ar meža nozari saistītos valsts vai privātajos 
uzĦēmumos un konsultatīvajā dienestā. 

Pēcakreditācijas posmā precizēti studiju programmas mērėi un uzdevumi, paredzot 
specializēšanos šādos virzienos: 

a. meža ekoloăijā; 
b. mežkopībā; 
c. meža aizsardzībā; 
d. dendroloăijā; 
e. meža botānikā. 

 
2. Studiju programmas attīstība.  
LLU ir vienīgā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 

nozarē. Latvijai nepieciešamo maăistru sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi 
nebūtu tik kompetenti Latvijas specifisko apstākĜu izpratnē. Maăistra studijas ir akadēmisko 
studiju otrais līmenis, kurš seko pēc bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās 
izglītības ieguves. Pēc teorētiskā kursa apguves un maăistra zinātniskā darba izstrādes un 
aizstāvēšanas tiek piešėirts MežzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds (Mag silv.). Maăistra 
grāda ieguvējam ir tiesības studijas turpināt attiecīgajās doktora studiju programmās Latvijas 
un ārzemju universitātēs. 
 Pēcakreditācijas posmā paveiktais: 

2.1. Studiju programma pārstrādāta atbilstoši LLU Senāta 2002. gada 12. jūnija 
lēmumam Nr. 4-106 Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu. 
Meža fakultātes maăistra studiju programmas (pielikums) humanitārie un 
vispārizglītojošie studiju kursi ir obligāti visos maăistra studiju virzienos . 
Specializēšanās sākas ar specialitātes vispārējā un speciālā kursa izvēli. Teorētiskais 
kurss sastāda 51,3 % (41 KP) no studiju programmas apjoma, pārējais ir pētniecības 
prakse, maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika 
(2 gadi), tā nepilna laika (3 gadi) veidā. 
2.2. Precizētas un LLU noteiktajā kārtībā akceptētas visu studiju priekšmetu 
programmas, tajās pastiprinot Latvijas specifisko pieredzi mežzinātnē un 
tautsaimniecības jaunākās vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 

2.3. Saistībā ar Meža fakultātes MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un   mežkopības, 
Meža ekonomikas un politikas un Meža darbi un tehnoloăijas apakšnozaru doktora 
studiju programmu noteikti zinātnisko darbu prioritārie virzieni, kas sekmē 
pētnieciskās tematikas pēctecību. 
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2.4. Koriăēta maăistra studiju programma, palielinot sadaĜas 1.2. Speciālais kurss 
īpatsvaru (no 12 KP uz 15 KP), tādējādi akcentējot specializēšanās nozīmi maăistra 
studiju norisē.  
2.5. Palielināts izvēles studiju priekšmetu skaits, piedāvājot 14 studiju priekšmetus 
Speciālā kursa studijām. 
 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija.  
3.1. Pēcakreditācijas posmā aizstāvēti 29 maăistra zinātniskie darbi, t. sk. 2006. gadā – 2 (abi 
pilna laika studiju programmā). DaĜa maăistrantu piedalās NOVA – BOVA (ZiemeĜvalstu un 
Baltijas valstu lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu sadarbības 
programma) organizētajos speciālajos maăistra studiju kursos. Jaunie maăistri Ā. Jansons, Z. 
Lībiete, T. Zālītis, S. Luguza un J. Liepa, sākot ar 01.09.2005, studē LLU doktorantūrā.  
3.2.Papildināts un atjaunināts fakultātes un katedru datornodrošinājums, t. sk. Internetam 

pieslēdzot dienesta viesnīcu. 
3.3.Atsevišėi maăistranti (M. Kalvāns) un jaunie maăistri (Ā. Jansons, J. Liepa, S. Luguza) 

pieĦemti darbā LLU asistenta amatā, tādējādi sekmējot Mežkopības katedras akadēmiskā 
personāla atjaunināšanu. 

3.4. Maăistrantu piedalīšanās starptautiskajos mācību semināros. Semināru tematiku, apjomu 
un katra dalībnieka sekmes apliecina atbilstošs Sertifikāts. Pēc maăistranta ziĦojuma 
apspriešanas Mežkopības katedras sēdē maăistranta darbība seminārā tiek novērtēta 
kredītpunktos, pielīdzinot tos Maăistra studiju plāna sadaĜai 1.2. Speciālais kurss 
paredzētajiem izvēles priekšmetiem vai to daĜām.  

3.5. Mežkopības katedras docentes I. Straupes dalība starptautiskas (Igaunija, Krievija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija) maăistra studiju programmas European Master of 
Forestry with focus on the Baltic Sea Region izstrādāšanā un vadīšanā.  

3.6.Studentu zinātnisko darbu konkursa organizēšana (maăistrants M. Kalvāns) par tiesībām 
referēt starptautiskā studentu forumā Krievijā un Meža fakultātes studentu pārstāvju 
grupas vadīšana šajā forumā. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma. 
Maăistrantu darba vērtēšana notiek atbilstoši LLU nolikumam Par maăistra grāda iegūšanu 
un piešėiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, nodrošinot vērtēšanas kritēriju, 
pārbaudes formu un kārtības atbilstību citu valstu universitātēs pieĦemtajiem. Pēcakreditācijas 
posmā izmaiĦas vērtēšanas sistēmā nav ieviestas. 
 
5. Maăistranti.  
5.2.Studēt gribētāju skaits Meža fakultātes Meža ekoloăijas un mežkopības maăistra studiju 

programmā ir apmierinošs. Konkursa kārtībā tiek uzĦemtas personas ar augstāko izglītību, 
kurām ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežsaimniecībā vai radniecīgā specialitātē, kas dod tiesības turpināt 
maăistra studijas. Konkursa kārtību un ikgadējo uzĦemamo personu skaitu un nosaka 
LLU Senāts. 

5.3. Pēcakreditācijas posmā Meža ekoloăijas un mežkopības maăistrantūru ir absolvējušas 29 
personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. 

5.4. AstoĦi maăistri (K. LiepiĦš, M. Seilis, Ā. Jansons, Z. Lībiete, T. Zālītis, S. Luguza, J. 
Liepa un U. Neimane) turpina doktora studijas, pārējie ieĦem atbildīgus amatus meža 
nozares pārvaldes institūcijās. 

5.5. Kā atzīmē maăistru eksaminācijas komisija (MEK) maăistra darbu tēmas ir nozīmīgas un 
aktuālas, tās ir saistītas ar meža nozari un mežzinātnes pētījumu programmām, vairums no 
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tām ir nacionāla līmeĦa pētniecisko projektu sastāvdaĜa. Par zinātniskā darba rezultātiem 
maăistranti ziĦo gadskārtējā Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē un 
publicējas Latvijas specializētajos meža nozares periodiskajos izdevumos. Maăistra 
studiju sekmīgu īstenošanu maăistrantiem joprojām būtiski apgrūtina nepieciešamība 
paralēli studijām strādāt algotu darbu. Šis apstāklis būtiski samazina studiju kvalitāti un 
ievērojami aizkavē zinātniskā darba izstrādi un iesniegšanu aizstāvēšanai. 

5.6. Kā izriet no MEK atzinumiem, visi aizstāvētie zinātniskie darbi atbilst  
. Augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas un Augstākās izglītības 
padomes noteikumiem; 
. LLU Senāta lēmumiem par maăistra studiju jautājumiem; 
. MF Domes apstiprinātajiem norādījumiem. 
 

6. Akadēmiskais personāls.  
Potenciālie zinātniskie vadītāji: MF 6 habilitēti doktori, 13 zinātĦu doktori, 5 maăistri un 
atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas pamatdarbā strādā ārpus LLU. 

 

7. Pašnovērt ējums un priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 
7.1.Pēcakreditācijas posmā turpinājusies maăistra studiju programmas pilnveidošana, 

pietuvinot to Eiropas Savienības universitāšu studiju programmām un palielinot speciālā 
kursa un patstāvīgo studiju īpatsvaru. 

7.2.Turpinās sadarbība ar LU Bioloăijas fakultāti un tiek veicinātas studijas LU Eiropas 
fakultātē. 

7.3.Mācību līdzekĜu sagatavošana (arī elektroniskajā versijā), ievērojot maăistra studiju 
specifiku. 

7.4.Turpinās pakāpeniska pētnieciskā aprīkojuma un Meža fakultātes datoru un programmu 
nodrošinājuma sistemātiska papildināšana. 

7.5.Vieslektoru piesaistīšana, akadēmiskā personāla stažēšanās un maăistrantu studijas 
ārzemju universitātēs. 

7.6.DaĜēji novērstas maăistra darbu vērtēšanas komisijas norādītās nepilnības maăistra 
zinātniskajos darbos. Šajā nolūkā: 

. veicināta zinātnisko darbu tematikas daudzveidība un atbilstība valsts 
tautsaimniecības vajadzībām; 
. aktualizēta empīriskā materiāla matemātiskās apstrādes metožu adekvāta 
izvēle, apzināta lietošana un rezultātu saturiskā interpretācija; 
. pastiprinātas prasības pēc informācijas avotu plašāka klāsta un apskata  
dziĜākas analīzes; 
. intensificēta Interneta un LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvāto iespēju 
(datu bāzes, elektroniskie katalogi) izmantošana; 
. nepieciešams maăistra studijas nodrošināt ar specifiskajām nozarē lietotajām 
datorprogrammām, kas būtu brīvi pieejamas LLU Fundamentālās bibliotēkas 
Meža fakultātes filiālē.  

 
 
10.10.06.  Studiju programmas vadītājs Prof. Dr. habil. biol. I. Liepa 
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Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

a. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 17 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – kopā 20 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 (C daĜa) – kopā līdz 10 KP (ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Informātikas speckursi: 
Statistisko datu analīzes metodes 
Anketu datorizēta apstrāde 
Datorizēta projektu vadīšana 
UzĦēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - 48, iesk. - - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišėā psiholoăija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

32 2,0 - - 32, iesk. - 

4. Maăistra darba izstrādāša- 
    na un aizstāvēšana  

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

Kopā: 80 KP Ne mazāk par 40 KP līdz 40 KP 
 
 
Meža fakultātes dekāns          D. Dubrovskis 
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14.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža darbi un tehnika” 2002.-
2006.gada akreditācijas ziĦojumi 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
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 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm studiju 
programmas meža darbi un tehnika ietvaros –programmas vadītājs A.Drēska, prof., 
Dr.sc.ing. Studiju programma paredz iespējas sīkāk specializēties šādos virzienos: 

• mežizstrādes tehnika un tehnoloăija; 
• koksnes kompleksā izmantošana 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 183
 
 

2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 InženierzinātĦu (meža darbi un tehnika apakšnozares) maăistra studiju programma 
izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu 
maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas republikas 
tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar 
padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, maăistra studiju programmas 
ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu 
maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 
• Pētnieciskais darbs studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā ir saistīts ar 

meža apsaimniekošanu. Prioritārie pētniecības virzieni - optimālas tehnikas un 
tehnoloăijas izvēle mežizstrādei Latvijā, mašīnu un tehnoloăisko procesu piemērotības 
kritēriju izstrāde, cirsmu izstrādes laikā radušos bojājumu novērtēšana, kokmateriālu 
transports, visas koksnes biomasas sagatavošanas un pārstrādes tehnoloăijas, dabas 
aizsardzība un ergonomika meža darbos u.c. 

 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  

Pārskata periodā pārstrādāta, saskaĦā ar LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumu 
Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu”, LLU Meža 
fakultātes maăistra studiju programma (1.tabula) un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna 
laika maăistra studiju plāns (2.tabula). 
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  1.tabula 

Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

b. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 

 



2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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. 

    



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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Meža izmantošanas katedrā tiek izpildīti šādi 
pētnieciskie projekti, kuru izpildē iesaistīti 3 maăistranti: 

� LZP sadarbības projekts Nr02.0014 "Meža izpētes teorētiskie un tehnoloăiskie 
modeĜi"; 

� IZM un A/S "Latvijas Finieris" projekts TOP 02.30 „Augstvērtīgu bērza 
sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšĦu fizikāli 
mehānisko īpašību pētījumi”; 

� IZM un A/S "Latvijas Finieris" projekts TOP 03.30 "Pētījumi par Latvijas 
rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma sadalījuma 
likumsakarībām"; 

 
ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - BOVA 

(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 

sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, 

kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 

universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

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

5. Studenti (maăistranti) 
 

LLU Meža fakultātes studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā var 
iestāties personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātĦu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežizstrādē, kokapstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maăistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika 
studijām 3 maăistrantus, bet nepilna laika studijām – 2 maăistrantus. Studiju programmā 
"Meža darbi un tehnika" maăistrantūru vēl nav absolvējis neviens maăistrants.  

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). Bez tam daĜa maăistrantu studijas 
uzsāk, lai izvairītos no dienesta armijā un vēlākā laikā tās pamet. 

     
Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas un bieži saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
  

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

3.tabula 
Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 

kvalifik ācija 
          
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 
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Meža fakultātes maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir zinātniskie 
pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu vadītāji veic 
Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos maăistrantus. Maăistranti 
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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Studiju programmas meža darbi un tehnika  maăistrantūrā 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

1. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

2. Veicināt maăistrantu 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 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
7. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  priekšmetu 
klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības valstu 
universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. Paplašinās 
speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, 
finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm studiju 
programmas meža darbi un tehnika ietvaros –programmas vadītājs A.Drēska, prof., 
Dr.sc.ing. Studiju programma paredz iespējas sīkāk specializēties šādos virzienos: 

• mežizstrādes tehnika un tehnoloăija; 
• koksnes kompleksā izmantošana 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 

 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 InženierzinātĦu (meža darbi un tehnika apakšnozares) maăistra studiju programma 
izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu 
maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas republikas 
tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar 
padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, maăistra studiju programmas 
ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu 
maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 
• Pētnieciskais darbs studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā ir saistīts ar 

meža apsaimniekošanu. Prioritārie pētniecības virzieni - optimālas tehnikas un 
tehnoloăijas izvēle mežizstrādei Latvijā, mašīnu un tehnoloăisko procesu piemērotības 
kritēriju izstrāde, cirsmu izstrādes laikā radušos bojājumu novērtēšana, kokmateriālu 
transports, visas koksnes biomasas sagatavošanas un pārstrādes tehnoloăijas, dabas 
aizsardzība un ergonomika meža darbos u.c. 

 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  

Pārskata periodā pārstrādāta, saskaĦā ar LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumu 
Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu”, LLU Meža 
fakultātes maăistra studiju programma (1.tabula) un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna 
laika maăistra studiju plāns (2.tabula). 
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  1.tabula 
 

Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

c. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 

 



2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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. 

    



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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Meža izmantošanas katedrā tiek izpildīti šādi 
pētnieciskie projekti, kuru izpildē iesaistīti 3 maăistranti: 

� LZP sadarbības projekts Nr02.0014 "Meža izpētes teorētiskie un tehnoloăiskie 
modeĜi"; 

� IZM un A/S "Latvijas Finieris" projekts TOP 02.30 „Augstvērtīgu bērza 
sortimentu audzēšana un izvērtēšana, bērza koksnes un bērza saplākšĦu fizikāli 
mehānisko īpašību pētījumi”; 

� IZM un A/S "Latvijas Finieris" projekts TOP 03.30 "Pētījumi par Latvijas 
rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma sadalījuma 
likumsakarībām"; 

� LZM projekts Nr.17/03-Z48 „Koksnes un tās produktu paplašinātas 
izmantošanas iespēju un priekšrocību novērtējums”. 

 
ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - BOVA 

(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 

sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, 

kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 

universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

 
 Katram studiju kursam sagatavotajās programmās ir ietvertas ne vien kursā apskatāmo 
lekciju, semināru tēmas, bet arī norādītas maăistrantu pārbaudes formas un kārtība. Studiju 
rezultātu vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes un kvantitātes (KP).   
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Maăistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieĦem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoăisko un ražošanas praksi maăistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maăistranta zinātniskā darba vadītājs. 
 
 Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 
universitātes pieĦemtajiem. 
 

5. Studenti (maăistranti) 
 

LLU Meža fakultātes studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā var 
iestāties personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātĦu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežizstrādē, kokapstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maăistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika 
studijām 3 maăistrantus, bet nepilna laika studijām – 2 maăistrantus; 2002./2003.studiju gadā 
– attiecīgi 2 un 2 maăistrantus. Studiju programmā "Meža darbi un tehnika" maăistrantūru vēl 
nav absolvējis neviens maăistrants.  

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). Bez tam daĜa maăistrantu studijas 
uzsāk, lai izvairītos no dienesta armijā un vēlākā laikā tās pamet. 

     
Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas un bieži saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
  

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

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus. Maăistranti 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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Studiju programmas meža darbi un tehnika  maăistrantūrā 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

8. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

9. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

10. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
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11. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
12. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
13. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
14. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības 
valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. 
Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 
organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm studiju 
programmas meža darbi un tehnika ietvaros –programmas vadītājs A.Drēska, prof., 
Dr.sc.ing. Studiju programma paredz iespējas sīkāk specializēties šādos virzienos: 

• mežizstrādes tehnika un tehnoloăija; 
• koksnes kompleksā izmantošana 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 InženierzinātĦu (meža darbi un tehnika apakšnozares) maăistra studiju programma 
izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu 
maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas republikas 
tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar 
padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, maăistra studiju programmas 
ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu 
maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 
• Pētnieciskais darbs studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā ir saistīts ar 

meža apsaimniekošanu. Prioritārie pētniecības virzieni - optimālas tehnikas un 
tehnoloăijas izvēle mežizstrādei Latvijā, mašīnu un tehnoloăisko procesu piemērotības 
kritēriju izstrāde, cirsmu izstrādes laikā radušos bojājumu novērtēšana, kokmateriālu 
transports, visas koksnes biomasas sagatavošanas un pārstrādes tehnoloăijas, dabas 
aizsardzība un ergonomika meža darbos u.c. 

 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  

Pārskata periodā pārstrādāta, saskaĦā ar LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumu 
Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu”, LLU Meža 
fakultātes maăistra studiju programma (1.tabula) un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna 
laika maăistra studiju plāns (2.tabula). 
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  1.tabula 
Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 

 
 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

d. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 

 





2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Meža izmantošanas katedrā tiek izpildīti šādi 
pētnieciskie projekti, kuru izpildē iesaistīti 3 maăistranti: 

� LZP sadarbības projekts Nr02.0014 "Meža izpētes teorētiskie un tehnoloăiskie 
modeĜi" 

� IZM un A/S "Latvijas Finieris" finansētais TOP 02.30 "Augstvērtīgu bērza 
sortimentu audzēšana un izvērtēšana" 

� IZM finansētais TOP 03.30 "Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu 
mizas biezuma un raukuma likumsakarībām" 

 
ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - BOVA 

(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 
sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, 
kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 
universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 

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

Maăistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieĦem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoăisko un ražošanas praksi maăistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maăistranta zinātniskā darba vadītājs.  



 

 179

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

5. Studenti (maăistranti) 
 

LLU Meža fakultātes studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā var 
iestāties personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātĦu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežizstrādē, kokapstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maăistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika 
studijām 3 maăistrantus, bet nepilna laika studijām – 2 maăistrantus; 2002./2003.studiju gadā 
– attiecīgi 2 un 2 maăistrantus, 2003./2004.studiju gadā - attiecīgi 1 un 2 maăistrantus. Studiju 
programmā "Meža darbi un tehnika" maăistrantūru vēl nav absolvējis neviens maăistrants.  

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). Bez tam daĜa maăistrantu studijas 
uzsāk, lai izvairītos no dienesta armijā un vēlākā laikā tās pamet. 

     
Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas un bieži saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
 

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

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
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maăistrantus. Maăistranti 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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Studiju programmas meža darbi un tehnika  maăistrantūrā 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

15. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

16. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

17. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
18. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
19. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
20. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
21. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības 
valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. 
Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 
organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm studiju 
programmas meža darbi un tehnika ietvaros – programmas vadītājs A.Drēska, prof., 
Dr.sc.ing. Studiju programma paredz iespējas sīkāk specializēties šādos virzienos: 

• mežizstrādes tehnika un tehnoloăija; 
• koksnes kompleksā izmantošana 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 InženierzinātĦu (meža darbi un tehnika apakšnozares) maăistra studiju programma 
izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu 
maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas republikas 
tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar 
padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, maăistra studiju programmas 
ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu 
maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 
• Pētnieciskais darbs studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā ir saistīts ar 

meža apsaimniekošanu. Prioritārie pētniecības virzieni - optimālas tehnikas un 
tehnoloăijas izvēle mežizstrādei Latvijā, mašīnu un tehnoloăisko procesu piemērotības 
kritēriju izstrāde, cirsmu izstrādes laikā radušos bojājumu novērtēšana, kokmateriālu 
transports, kokmateriālu sagatavošanas un piegādes loăistika, kokmateriālu plūsmas 
optimizācija, visas koksnes biomasas sagatavošanas un pārstrādes tehnoloăijas, dabas 
aizsardzība un ergonomika meža darbos u.c. 

 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  

LLU Meža fakultātes maăistra studiju programma izstrādāta SaskaĦā ar LLU Senāta 
2002.gada 12.jūnija lēmumu Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu 
standartu” (1.tabula). Ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika maăistra studiju plāns 
(2.tabula). 
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1.tabula 

 
Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 

 
 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

e. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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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2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Speciāls budžets maăistrantu 
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 iekĜaut arī maăistrantu. Meža izmantošanas katedrā tiek izpildīti šādi 
pētnieciskie projekti, kuru izpildē iesaistīti 4 maăistranti: 

� IZM finansētais TOP 03.30 "Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu 
mizas biezuma un raukuma likumsakarībām" 

� MAF finansētais projekts Nr. 7/05-c12 "Loăistikas ietekme uz mežizstrādes 
tehnoloăiju Latvijā" 

 
ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - BOVA 

(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 

sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, 

kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 

universitāšu meža nozares vadošie profesori.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

Maăistrantūras eksāmenus vispārizglītojošā kursa un specialitātes vispārējos 
priekšmetos pieĦem mācību spēks, kurš vada studijas dotajā priekšmetā. Eksāmenu 
speciālajos priekšmetos, kā arī pedagoăisko un ražošanas praksi maăistrants kārto fakultātes 
dekāna norīkotas komisijas klātbūtnē. 
 
 Parastās pārbaudes formas ir rakstiskā, mutiskā, akumulējošā u.c. Pētījumu izstrādi 
atbilstoši metodikai kontrolē maăistranta zinātniskā darba vadītājs. 
 
 Uzskatām, ka vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atbilst citu valstu 
universitātes pieĦemtajiem. 
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5. Studenti (maăistranti) 
 

LLU Meža fakultātes studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā var 
iestāties personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātĦu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežizstrādē, kokapstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maăistrantūrā. 2001./2002. studiju gadā maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika 
studijām 3 maăistrantus, bet nepilna laika studijām – 2 maăistrantus; 2002./2003.studiju gadā 
– attiecīgi 2 un 2 maăistrantus, 2003./2004.studiju gadā - attiecīgi 1 un 2 maăistrantus, 
2004./2005.studiju gadā - attiecīgi 5 un 4 maăistrantus. Studiju programmā "Meža darbi un 
tehnika" maăistrantūru vēl nav absolvējis neviens maăistrants.  

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). Bez tam daĜa maăistrantu studijas 
uzsāk, lai izvairītos no dienesta armijā un vēlākā laikā tās pārtrauc. 

     
Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas un bieži saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 
 

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

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus.  
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Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Studiju programmas meža darbi un tehnika  maăistrantūrā 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 maăistrantūras 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 citām Eiropas valstu universitātēm, nodrošinot 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

1. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

2. Veicināt maăistrantu 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 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
7. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 

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

 
 

Studiju programmas vadītājs, prof.                               /A. Drēska/ 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus inženierzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm studiju 
programmas meža darbi un tehnika ietvaros – programmas vadītājs A.Drēska, prof., 
Dr.sc.ing. Studiju programma paredz iespējas sīkāk specializēties šādos virzienos: 

• mežizstrādes tehnika un tehnoloăija; 
• koksnes kompleksā izmantošana 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 InženierzinātĦu (meža darbi un tehnika apakšnozares) maăistra studiju programma 
izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu universitāšu 
maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas republikas 
tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā veidota, lai līdz ar 
padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu zinātniskos pētījumus 
mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, maăistra studiju programmas 
ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru klasifikatoru, kas veido pamatu 
maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 
• Pētnieciskais darbs studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā ir saistīts ar 

meža apsaimniekošanu. Prioritārie pētniecības virzieni - optimālas tehnikas un 
tehnoloăijas izvēle mežizstrādei Latvijā, mašīnu un tehnoloăisko procesu piemērotības 
kritēriju izstrāde, cirsmu izstrādes laikā radušos bojājumu novērtēšana, kokmateriālu 
transports, kokmateriālu sagatavošanas un piegādes loăistika, kokmateriālu plūsmas 
optimizācija, visas koksnes biomasas sagatavošanas un pārstrādes tehnoloăijas, dabas 
aizsardzība un ergonomika meža darbos u.c. 

 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  

LLU Meža fakultātes maăistra studiju programma izstrādāta SaskaĦā ar LLU Senāta 
2002.gada 12.jūnija lēmumu Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu 
standartu” (1.tabula). Ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika maăistra studiju plāns 
(2.tabula). 
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 1.tabula 
Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 

 
 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   

a. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 
maăistrants specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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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2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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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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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Speciāls budžets maăistrantu 
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 iekĜaut arī maăistrantu. Meža izmantošanas katedrā tiek izpildīti šādi 
pētnieciskie projekti, kuru izpildē iesaistīti 2 maăistranti: 

� LZP projekts Nr. 2 "Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē 
jaunas produkcijas ieguvei " 

� MAF projekts Nr. 110706/c-188 "Par vidējām dīzeĜdegvielas patēriĦa normām 
mežsaimniecisko darbu veikšanai nepieciešamību meža nozarē " 

 
ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - BOVA 

(ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas universitāšu 

sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, 

kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu 

universitāšu meža nozares vadošie profesori. 

Papildus apstiprinātajai maăistra studiju programmai 2006.gada marta mēnesī lekciju 

kursu maăistrantiem, pasniedzējiem, prakses darbiniekiem un studentiem nolasīja Helsinku 

universitātes profesors Bo Dalins, bet aprīĜa mēnesī – Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu 

universitātes profesors Ivans Wasterlunds.   

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes studiju programmas meža darbi un tehnika maăistrantūrā var 

iestāties personas ar augstāko izglītību, kuriem ir inženierzinātĦu bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība mežizstrādē, kokapstrādē vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības 
turpināt studijas maăistrantūrā. 2005./2006. studiju gadā pilna laika maăistrantūras I kursā 
studē 4 un II kursā 5 maăistranti. Studiju programmā "Meža darbi un tehnika" 2006. gadā 
maăistrantūru absolvēja divi maăistranti: Māris Osis un Edgars ZeiliĦš.  

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā).  

     
Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas un bieži saistītas ar darba zinātniskā 

vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem ir iespējas 
nopietni iesaistīties zinātniskā darbā, lai pārbaudītu izvirzīto teorētisko jautājumu atbilstību 
praksei. 

 

6. Akadēmiskais personāls 

 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoăiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maăistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5% ir habilitētie doktori, bet 
55,3% zinātĦu doktori. (skat.3.tabulu). 

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 
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 Meža fakultātes maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus.  

Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana uzskatāma par visnozīmīgāko ieguldījumu 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Studiju programmas meža darbi un tehnika  maăistrantūrā 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 maăistrantūras 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 citām Eiropas valstu universitātēm, nodrošinot 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

8. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

9. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko 
meža problēmu risināšanai. 

10. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
11. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
12. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
13. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
14. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

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

 
Studiju programmas vadītājs, prof.                               /A. Drēska/ 
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15.pielikums 

Maăistra studiju programmas „Meža ekonomika un politika” 
2002.-2006.gada akreditācijas ziĦojumi 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm maăistra 
studiju programmas meža ekonomika un politika ietvaros – programmas vadītājs 
H.Tuherms, prof.,  Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Studiju programma paredz iespējas sīkāk 
specializēties šādos virzienos: 

• meža politika; 
• mežsaimniecības ekonomika; 
• uzĦēmējdarbība mežizstrādē; 
• uzĦēmējdarbība kokapstrādē; 
• meža prečzinība un koktirdzniecība. 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 MežzinātĦu (meža ekonomikas un politikas apakšnozares) maăistra studiju 
programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu 
universitāšu maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā 
Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā 
veidota, lai līdz ar padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu 
zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, 
maăistra studiju programmas ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru 
klasifikatoru, kas veido pamatu maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā ir saistīts ar meža 
politiku un likumdošanu, mežu apsaimniekošanas modeĜu pamatojumu u.c. jautājumiem, 
meža nozares sociālo un ekonomisko problēmu kompleksajiem pētījumiem. Pētījumi, kurus 
uzsāk maăistranti, ir saistīti ar šādām problēmām: 
• meža prečzinība, kokmateriālu tilpuma noteikšana u.c.; 
• koksnes un koksnes materiālu mārketinga problēmas; 
• meža nozares un mežsaimniecības potenciāls un loma Latvijas tautsaimniecībā. Meža 

vērtības noteikšana, Ħemot vērā meža daudzfunkcionālo nozīmi; 
• koksnes bilance un finansu līdzekĜu aprite meža nozarē; 
• meža likumdošana, privātās mežsaimniecības regulēšanas un atbalstīšanas mehānismu 

izstrāde; 
• uzĦēmējdarbība mežrūpniecībā un kokapstrādē. 
 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt kā pilna laika (ilgums 2 
gadi) vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijas. 
  



 

 203

Pārskata periodā pārstrādāta, saskaĦā ar LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumu 
Nr.4-106 “Par LLU maăistra akadēmisko studiju programmu standartu”, LLU Meža 
fakultātes maăistra studiju programma (1.tabula) un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna 
laika maăistra studiju plāns (2.tabula). 

 
1.tabula 

Maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.2. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants 
specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 
 

 



 

2.tabula 

LLU Meža fakult ātes nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 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. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Maăistrantiem ir pieejama datortehnika un 
laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. Maăistranti saĦem stipendijas un viĦu rīcībā ir 
dienesta viesnīcas. 
 

 LLU MF maăistrantūras 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 maăistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maăistrantu stažēšanos. Tā palīdz maăistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maăistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maăistranti daĜu no sava maăistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam Ĝoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maăistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
• Lelde VILKRISTE – stažējās Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātē; 
• Ilva KONSTANTINOVA – stažējās Helsinku universitātē; 
• Ilze SILAMIĖELE – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIĥŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - 
BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem 
paredzētajos kursos, kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī 
Baltijas valstu universitāšu meža nozares vadošie profesori. Meža ekonomikas un politikas 
virzienā ir notikuši šādi NOVA-BOVA maăistrantiem paredzēti kursi, kuros piedalījušies 
Meža fakultātes maăistranti: 

• Fotest Policy in Nordic Countries and Central Europe; 
• International Trade and Finance: Theory and Policy; 
• Forest Policy II: Policy Implementation; 
• Forestry Certification: Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management; 



 

 206

• The Basic Concepts in Market Economy and the Main Elements in EU’s common 
Agrarian Policy; 

• Resource and Environmental Economics; 
• International Trade and Trade Policy; 
• Economics of Small-scale Forestry. 

 
 

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura grāds vai 
augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā 
specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas maăistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika studijām 3 maăistrantus, bet 
nepilna laika studijām – 1 maăistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 5 un 3 
maăistrantus. Meža ekonomikas un politikas maăistrantūru ir absolvējušas 7 personas, 
iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. No šīm personām ar mežzinātĦu maăistra grādu meža 
ekonomikā un politikā studijas doktorantūrā turpināja 5, no kurām Mgr.silv. Lelde 
VILKRISTE 2002.gadā aizstāvēja sekmīgi savu promocijas darbu un ieguva Dr.silv. 
zinātnisko grādu mežzinātnes apakšnozarē Meža ekonomika un politika. Sekmīgi studē 
doktorantūrā mežzinātĦu maăistranti I.Silamiėele, G.Bāra, S.BērziĦš.    

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā).  

     
Maăistrantu 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 maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
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Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem 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 maăistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maăistru darbos atrodamas atsevišėas 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; 
• pieĜautas 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. 

 
6. Akadēmiskais personāls 

 
 
 LLU ir apvienots augsts zinātniskais un pedagoăiskais potenciāls kā priekšnoteikums 
augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai. Meža fakultātes maăistrantūras studiju 
programmas realizēšanā iesaistīti 47 mācību spēki, no kuriem 25,5% ir habilitētie doktori, bet 
55,3% zinātĦu doktori. (skat.3.tabulu). 

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir meža likumi, meža politika 
un privātā mežsaimniecība, ražošanas koncentrācijas ekonomiskais pamatojums, meža 
nozares sociālās problēmas, meža vērtība, koktirdzniecība un statistika, stumbra koksnes 
vērtēšana no meža prečzinības viedokĜa u.c. Maăistranti augstu novērtē labās attiecības un 
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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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Meža ekonomikas un politikas maăistrantūras 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 

22. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

23. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

24. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
25. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
26. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
27. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
28. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības 
valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. 
Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 
organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm maăistra 
studiju programmas meža ekonomika un politika ietvaros – programmas vadītājs 
H.Tuherms, prof.,  Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Studiju programma paredz iespējas sīkāk 
specializēties šādos virzienos: 

• meža politika; 
• mežsaimniecības ekonomika; 
• uzĦēmējdarbība mežizstrādē; 
• uzĦēmējdarbība kokapstrādē; 
• meža prečzinība un koktirdzniecība. 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 MežzinātĦu (meža ekonomikas un politikas apakšnozares) maăistra studiju 
programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu 
universitāšu maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā 
Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā 
veidota, lai līdz ar padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu 
zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, 
maăistra studiju programmas ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru 
klasifikatoru, kas veido pamatu maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā ir saistīts ar meža 
politiku un likumdošanu, mežu apsaimniekošanas modeĜu pamatojumu u.c. jautājumiem, 
meža nozares sociālo un ekonomisko problēmu kompleksajiem pētījumiem. Pētījumi, kurus 
uzsāk maăistranti, ir saistīti ar šādām problēmām: 
• meža prečzinība, kokmateriālu tilpuma noteikšana u.c.; 
• koksnes un koksnes materiālu mārketinga problēmas; 
• meža nozares un mežsaimniecības potenciāls un loma Latvijas tautsaimniecībā. Meža 

vērtības noteikšana, Ħemot vērā meža daudzfunkcionālo nozīmi; 
• koksnes bilance un finansu līdzekĜu aprite meža nozarē; 
• meža likumdošana, privātās mežsaimniecības regulēšanas un atbalstīšanas mehānismu 

izstrāde; 
• uzĦēmējdarbība mežrūpniecībā un kokapstrādē. 
 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra 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 Meža ekonomikas un politikas maăistra studiju programma 
(1.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maăistra 
akadēmisko studiju programmu standartu”, un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika 
maăistra studiju plāns (2.tabula). 

 
1.tabula 

 
Meža ekonomikas un politikas  

maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.3. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants 
specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 



 

2.tabula 

LLU Meža ekonomikas un politikas nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.2. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.3. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.4. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Maăistrantiem ir pieejama datortehnika un 
laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. Maăistranti saĦem stipendijas un viĦu rīcībā ir 
dienesta viesnīcas. 
 

 LLU MF maăistrantūras 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 maăistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maăistrantu stažēšanos. Tā palīdz maăistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maăistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maăistranti daĜu no sava maăistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam Ĝoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maăistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
• Lelde VILKRISTE – stažējās Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātē; 
• Ilva KONSTANTINOVA – stažējās Helsinku universitātē; 
• Ilze SILAMIĖELE – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIĥŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - 
BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem 
paredzētajos kursos, kurās kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī 
Baltijas valstu universitāšu meža nozares vadošie profesori. Meža ekonomikas un politikas 
virzienā ir notikuši šādi NOVA-BOVA maăistrantiem paredzēti kursi, kuros piedalījušies 
Meža fakultātes maăistranti: 

• Fotest Policy in Nordic Countries and Central Europe; 
• International Trade and Finance: Theory and Policy; 
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• Forest Policy II: Policy Implementation; 
• Forestry Certification: Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management; 
• The Basic Concepts in Market Economy and the Main Elements in EU’s common 

Agrarian Policy; 
• Resource and Environmental Economics; 
• International Trade and Trade Policy; 
• Economics of Small-scale Forestry; 
• Forest Policy and Public Particopation. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura grāds vai 
augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā 
specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas maăistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika studijām 3 maăistrantus, bet 
nepilna laika studijām – 1 maăistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 5 un 3 
maăistrantus, bet 2002./2003.studiju gadā – 4 un 2. Meža ekonomikas un politikas 
maăistrantūru ir absolvējušas 9 personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. No šīm 
personām ar mežzinātĦu maăistra grādu meža ekonomikā un politikā studijas doktorantūrā 
turpināja 5, no kurām Mgr.silv. Lelde VILKRISTE 2002.gadā aizstāvēja sekmīgi savu 
promocijas darbu un ieguva Dr.silv. zinātnisko grādu mežzinātnes apakšnozarē Meža 
ekonomika un politika. Sekmīgi studē doktorantūrā mežzinātĦu maăistranti I.Silamiėele, 
G.Bāra, S.BērziĦš.    

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). 

Maăistrantu 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 maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
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Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem 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 maăistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maăistru darbos atrodamas atsevišėas 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; 
• pieĜautas 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. 

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

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir meža likumi, meža politika 
un privātā mežsaimniecība, ražošanas koncentrācijas ekonomiskais pamatojums, meža 
nozares sociālās problēmas, meža vērtība, koktirdzniecība un statistika, stumbra koksnes 
vērtēšana no meža prečzinības viedokĜa u.c. Maăistranti augstu novērtē labās attiecības un 
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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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Meža ekonomikas un politikas maăistrantūras 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 
 

29. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

30. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

31. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
32. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
33. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
34. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
35. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības 
valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. 
Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 
organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm maăistra 
studiju programmas meža ekonomika un politika ietvaros – programmas vadītājs 
H.Tuherms, prof.,  Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Studiju programma paredz iespējas sīkāk 
specializēties šādos virzienos: 

• meža politika; 
• mežsaimniecības ekonomika; 
• uzĦēmējdarbība mežizstrādē; 
• uzĦēmējdarbība kokapstrādē; 
• meža prečzinība un koktirdzniecība. 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 MežzinātĦu (meža ekonomikas un politikas apakšnozares) maăistra studiju 
programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu 
universitāšu maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā 
Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā 
veidota, lai līdz ar padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu 
zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, 
maăistra studiju programmas ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru 
klasifikatoru, kas veido pamatu maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā ir saistīts ar meža 
politiku un likumdošanu, mežu apsaimniekošanas modeĜu pamatojumu u.c. jautājumiem, 
meža nozares sociālo un ekonomisko problēmu kompleksajiem pētījumiem. Pētījumi, kurus 
uzsāk maăistranti, ir saistīti ar šādām problēmām: 
• meža prečzinība, kokmateriālu tilpuma noteikšana u.c.; 
• koksnes un koksnes materiālu mārketinga problēmas; 
• meža nozares un mežsaimniecības potenciāls un loma Latvijas tautsaimniecībā. Meža 

vērtības noteikšana, Ħemot vērā meža daudzfunkcionālo nozīmi; 
• koksnes bilance un finansu līdzekĜu aprite meža nozarē; 
• meža likumdošana, privātās mežsaimniecības regulēšanas un atbalstīšanas mehānismu 

izstrāde; 
• uzĦēmējdarbība mežrūpniecībā un kokapstrādē. 
 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt pilna laika (ilgums 2 gadi) 
vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijās. 
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LLU Meža fakultātes Meža ekonomikas un politikas maăistra studiju programma 
(1.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maăistra 
akadēmisko studiju programmu standartu”, un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika 
maăistra studiju plāns (2.tabula). 

1.tabula 
Meža ekonomikas un politikas  

maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.4. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants 
specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 

 





 

2.tabula 

LLU Meža ekonomikas un politikas nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.2. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.3. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.4. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Maăistrantiem ir pieejama datortehnika un 
laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. Maăistranti saĦem stipendijas un viĦu rīcībā ir 
dienesta viesnīcas. 
 

 LLU MF maăistrantūras 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 maăistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maăistrantu stažēšanos. Tā palīdz maăistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maăistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maăistranti daĜu no sava maăistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam Ĝoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maăistra eksāmenu komisijā, piemērām: 
• Lelde VILKRISTE – stažējās Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātē; 
• Ilva KONSTANTINOVA – stažējās Helsinku universitātē; 
• Ilze SILAMIĖELE – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIĥŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - 
BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem 
paredzētajos kursos, kuros kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī 
Baltijas valstu universitāšu meža nozares vadošie profesori. Meža ekonomikas un politikas 
virzienā ir notikuši šādi NOVA-BOVA maăistrantiem paredzēti kursi, kuros piedalījušies 
Meža fakultātes maăistranti: 

• Fotest Policy in Nordic Countries and Central Europe; 
• International Trade and Finance: Theory and Policy; 
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• Forest Policy II: Policy Implementation; 
• Forestry Certification: Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management; 
• The Basic Concepts in Market Economy and the Main Elements in EU’s common 

Agrarian Policy; 
• Resource and Environmental Economics; 
• International Trade and Trade Policy; 
• Economics of Small-scale Forestry; 
• Forest Policy and Public Particopation. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura grāds vai 
augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā 
specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas maăistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika studijām 3 maăistrantus, bet 
nepilna laika studijām – 1 maăistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 5 un 3 
maăistrantus, 2002./2003.studiju gadā – 4 un 2, 2003./2004.studiju gadā – 14 un 1, bet 
2004./2005.studiju gadā – attiecīgi 7 un 2 maăistrantus. Meža ekonomikas un politikas 
maăistrantūru ir absolvējušas 10 personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. No šīm 
personām ar mežzinātĦu maăistra grādu meža ekonomikā un politikā studijas doktorantūrā 
turpināja 5, no kurām Mgr.silv. Lelde VILKRISTE 2002.gadā aizstāvēja sekmīgi savu 
promocijas darbu un ieguva Dr.silv. zinātnisko grādu mežzinātnes apakšnozarē Meža 
ekonomika un politika. Sekmīgi studē doktorantūrā mežzinātĦu maăistranti I.Silamiėele, 
G.Bāra, S.BērziĦš.    

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). 

Maăistrantu izraudzītās darba tēmas ir aktuālas, saistītas ar meža nozari un 
kokapstrādes ražošanu un pētījumu programmām. Tās ir cieši saistītas ar darba zinātniskā 
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vadītāja pētījumu virzieniem. Tādējādi maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem 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 maăistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maăistru darbos atrodamas atsevišėas 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; 
• pieĜautas 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. 

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

3.tabula 
Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 

kvalifik ācija 
          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir meža likumi, meža politika 
un privātā mežsaimniecība, ražošanas koncentrācijas ekonomiskais pamatojums, meža 
nozares sociālās problēmas, meža vērtība, koktirdzniecība un statistika, stumbra koksnes 
vērtēšana no meža prečzinības viedokĜa u.c. Maăistranti 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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
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programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Meža ekonomikas un politikas maăistrantūras 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 
 

36. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

37. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

38. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
39. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
40. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
41. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
42. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas Savienības 
valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus viĦu laboratorijās. 
Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs vieslektoru lekciju kursu 
organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos laboratoriju materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm maăistra 
studiju programmas meža ekonomika un politika ietvaros – programmas vadītājs 
H.Tuherms, prof.,  Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Studiju programma paredz iespējas sīkāk 
specializēties šādos virzienos: 

• meža politika; 
• mežsaimniecības ekonomika; 
• uzĦēmējdarbība mežizstrādē; 
• uzĦēmējdarbība kokapstrādē; 
• meža prečzinība un koktirdzniecība. 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 MežzinātĦu (meža ekonomikas un politikas apakšnozares) maăistra studiju 
programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu 
universitāšu maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā 
Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā 
veidota, lai līdz ar padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu 
zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, 
maăistra studiju programmas ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru 
klasifikatoru, kas veido pamatu maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā ir saistīts ar meža 
politiku un likumdošanu, mežu apsaimniekošanas modeĜu pamatojumu u.c. jautājumiem, 
meža nozares sociālo un ekonomisko problēmu kompleksajiem pētījumiem. Pētījumi, kurus 
uzsāk maăistranti, ir saistīti ar šādām problēmām: 
• meža prečzinība, kokmateriālu tilpuma noteikšana u.c.; 
• koksnes un koksnes materiālu mārketinga problēmas; 
• meža nozares un mežsaimniecības potenciāls un loma Latvijas tautsaimniecībā. Meža 

vērtības noteikšana, Ħemot vērā meža daudzfunkcionālo nozīmi; 
• koksnes bilance un finansu līdzekĜu aprite meža nozarē; 
• meža likumdošana, privātās mežsaimniecības regulēšanas un atbalstīšanas mehānismu 

izstrāde; 
• uzĦēmējdarbība mežrūpniecībā un kokapstrādē. 
 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt pilna laika (ilgums 2 gadi) 
vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijās. 
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LLU Meža fakultātes Meža ekonomikas un politikas maăistra studiju programma 
(1.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maăistra 
akadēmisko studiju programmu standartu”, un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika 
maăistra studiju plāns (2.tabula). 

1.tabula 
 

Meža ekonomikas un politikas  
maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 

 
 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP:   
1.5. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants 
specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

12 KP  

Gadā 
vismaz 4 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 8 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP:  
- Informātikas speckursi 48 3,0 - blokā 3 

ned. 
- - 

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
- Psiholoăija 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. Maăistra 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 
 
 





 

2.tabula 

LLU Meža ekonomikas un politikas nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

12 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 4 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 8 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – kopā ne mazāk par 25 KP: 
2.1. Obligāta daĜa – 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 daĜa – izpilde kopā ne mazāk par 5 KP: 
2.2.1. Informātikas speckursi 48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 
2.2.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
2.2.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3. Brīvā izvēle (C daĜa) – kopā ne mazāk par 5 KP, tajā skaitā: 
3.1. Psiholoăija 32 2,0 - - - - 10 6,iesk. - - - - - - 
3.2. Retorika 32 2,0 - - - 10 6, iesk - - - - - - - 
3.3. Tautsaimn. aktuālās problēmas  16 1,0 - - - - - - 8, iesk - - - - - 
3.4. Starptautiskie ekonomiskie sakari  32 2,0 - - - - 8 8, iesk - - - - - - 
4. Maăistra 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. 

    



 

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 maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot 
elektroniskos informācijas ieguves avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var 
izmantot visu atsevišėās struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un 
intelektuālo potenciālu. Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba 
izstrādei bieži pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas 
iekārtu, kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz jautājumu 
par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. 
Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Maăistrantiem ir pieejama datortehnika un 
laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. Maăistranti saĦem stipendijas un viĦu rīcībā ir 
dienesta viesnīcas. 
 

 LLU MF maăistrantūras 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 maăistrantūras 
studiju programmas, paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras 
krājumu, nodrošināt maăistrantu stažēšanos. Tā palīdz maăistrantiem paplašināt profesionālo 
redzes loku, nostiprināt svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas 
informācijas apguvi un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maăistranti izmanto stažēšanās 
iespējas, kas nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maăistranti daĜu no sava maăistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam Ĝoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus LLU 
Meža fakultātes Maăistra eksāmenu komisijā, piemēram: 
• Lelde VILKRISTE – stažējās Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātē; 
• Ilva KONSTANTINOVA – stažējās Helsinku universitātē; 
• Ilze SILAMIĖELE – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIĥŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku dienestā, 

u.c. 
 

ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties NOVA - 
BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un veterinārmedicīnas 
universitāšu sadarbības programma) ietvaros organizētajos speciālajos, maăistrantiem 
paredzētajos kursos, kuros kā mācībspēki piedalās ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī 
Baltijas valstu universitāšu meža nozares vadošie profesori. Meža ekonomikas un politikas 
virzienā ir notikuši šādi NOVA-BOVA maăistrantiem paredzēti kursi, kuros piedalījušies 
Meža fakultātes maăistranti: 

• Fotest Policy in Nordic Countries and Central Europe; 
• International Trade and Finance: Theory and Policy; 
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• Forest Policy II: Policy Implementation; 
• Forestry Certification: Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management; 
• The Basic Concepts in Market Economy and the Main Elements in EU’s common 

Agrarian Policy; 
• Resource and Environmental Economics; 
• International Trade and Trade Policy; 
• Economics of Small-scale Forestry; 
• Forest Policy and Public Particopation. 

 
 

4. Vērt ēšanas sistēma  
 

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura grāds vai 
augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē vai radniecīgajā 
specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas maăistrantūrā. 2000./2001. studiju gadā meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūrā uzĦēma pilnā laika studijām 3 maăistrantus, bet 
nepilna laika studijām – 1 maăistrantu; 2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 5 un 3 
maăistrantus, 2002./2003.studiju gadā – 4 un 2, 2003./2004.studiju gadā – 14 un 1, bet 
2004./2005.studiju gadā – attiecīgi 7 un 2 maăistrantus. Meža ekonomikas un politikas 
maăistrantūru ir absolvējušas 12 personas, iegūstot mežzinātĦu maăistra grādu. No šīm 
personām ar mežzinātĦu maăistra grādu meža ekonomikā un politikā studijas doktorantūrā 
turpināja 5, no kurām Mgr.silv. Lelde VILKRISTE 2002.gadā aizstāvēja sekmīgi savu 
promocijas darbu un ieguva Dr.silv. zinātnisko grādu mežzinātnes apakšnozarē Meža 
ekonomika un politika. Sekmīgi studē doktorantūrā mežzinātĦu maăistranti I.Silamiėele, 
G.Bāra, S.BērziĦš.    

 
Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības koeficients 

ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti apvieno studijas ar darbu 
ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt maăistra darbu (maăistrantūras 
teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto termiĦā). 



 

 236

Maăistrantu 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 maăistrantiem ir nodrošināta kvalificēta vadība. 
Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču darbā un par saviem 
pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus maăistranti publicē Latvijas 
specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos rakstos. Maăistrantiem 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 maăistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maăistru darbos atrodamas atsevišėas 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; 
• pieĜautas 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. 

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

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

          
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 maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir 
zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. Maăistru darbu 
vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, iesaistot tajos 
maăistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir meža likumi, meža politika 
un privātā mežsaimniecība, ražošanas koncentrācijas ekonomiskais pamatojums, meža 
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nozares sociālās problēmas, meža vērtība, koktirdzniecība un statistika, stumbra koksnes 
vērtēšana no meža prečzinības viedokĜa u.c. Maăistranti 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 
maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. Maăistrantūras studiju 
programmu vadītāji ilgāku vai īsāku laiku ir stažējušies ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas 
valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, ka daudzi no viĦiem nepārvalda 
svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku vai īsāku laiku darboties ārvalstu 
universitātēs.    

 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Meža ekonomikas un politikas maăistrantūras 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 maăistrantūras 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 
maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un sadarbību 
zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 
 

43. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt pētnieciskā 
darba metodoloăiju. 

44. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās aktuālāko meža 
problēmu risināšanai. 

45. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
46. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
47. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
48. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
49. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
 

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



 

 238

LATVIJAS  LAUKSAIMNIEC ĪBAS  UNIVERSITĀTE 
 

MEŽA  FAKULT ĀTE 
 
 
 
 
 
 

AKREDIT ĒTĀS 
 
 
 

MAĂISTRANTŪRAS  STUDIJU  PROGRAMMAS 
 
 
 

“MEŽA  EKONOMIKA  UN  POLITIKA” 
 

(izglītības klasifikācijas kods – 4562304) 
 

 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZI ĥOJUMS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jelgava, 2006 
 

 
 
 
 
 
 



 

 239

 
1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
 
 LLU Meža fakultātes maăistrantūras mērėis ir gatavot vispusīgi izglītotus jaunos 
zinātniekus, pedagogus un uzĦēmējus, kas būtu apveltīti ar radošu, patstāvīgu lemtspēju un 
veicinātu Latvijas meža nozares tālāku attīstību. 
 
 Maăistrantūras akadēmiskās studiju programmas mērėis ir nodrošināt: 
• akadēmiski izglītotus mežzinātĦu maăistrus zinātniskajam darbam LLU vai citās 

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

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

 

Maăistrantūras akadēmiskās studijas paredz specializāciju kādā no meža nozarēm maăistra 
studiju programmas meža ekonomika un politika ietvaros – programmas vadītājs 
H.Tuherms, prof.,  Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Studiju programma paredz iespējas sīkāk 
specializēties šādos virzienos: 

• meža politika; 
• mežsaimniecības ekonomika; 
• uzĦēmējdarbība mežizstrādē; 
• uzĦēmējdarbība kokapstrādē; 
• meža prečzinība un koktirdzniecība. 

  
 Studiju programmā  paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas un patstāvīgais darbs), 
praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbos, semināros, praksēs), pedagoăiskā darbība 
(laboratorijas darbu un semināru vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un 
zinātnisko pētījumu veikšana nodrošina maăistra 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 tehnoloăiju materiāli 

tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērėim; 
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot gūtās atziĦas savas nozares 

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

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

metodes izvēlētajā nozarē. 
 

 
 
 
 



 

 240

2. Studiju programmas attīstība 
 
 

LLU ir vienīgā  Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt akadēmisko izglītību meža 
nozarē. Maăistrantūra 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 inženierzinātĦu maăistra grādu. Maăistra grāda ieguvējam ir 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs.  

 
 Nepieciešamība pēc augsti izglītotiem meža nozares speciālistiem ir liela. Studiju 
programma maăistrantūrā veidota tā, lai pēc absolvēšanas speciālists sekmīgi varētu darboties 
visdažādākajās ar meža nozari saistītās sfērās. Maăistranti sekmīgi iekĜaujas darbā dažādās 
tautsaimniecības struktūrās vai organizē privāto biznesu. Latvijai nepieciešamo maăistru 
sagatavošana ārzemēs izmaksātu dārgāk un absolventi nebūtu pietiekoši kompetenti Latvijas 
specifisko apstākĜu 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. 
 
 MežzinātĦu (meža ekonomikas un politikas apakšnozares) maăistra studiju 
programma izstrādāta, izmantojot gan Latvijas mežzinātnes līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu 
universitāšu maăistrantūras studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā 
Latvijas republikas tautsaimniecības vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Tā 
veidota, lai līdz ar padziĜinātu akadēmisko izglītību maăistra grāda pretendenti realizētu 
zinātniskos pētījumus mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Lai to sasniegtu, 
maăistra studiju programmas ir saskaĦotas arī ar LZP apstiprināto zinātnes nozaru 
klasifikatoru, kas veido pamatu maăistrantūras perspektīvai attīstībai.   
 

Pētnieciskais darbs meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā ir saistīts ar meža 
politiku un likumdošanu, mežu apsaimniekošanas modeĜu pamatojumu u.c. jautājumiem, 
meža nozares sociālo un ekonomisko problēmu kompleksajiem pētījumiem. Pētījumi, kurus 
uzsāk maăistranti, ir saistīti ar šādām problēmām: 
• meža prečzinība, kokmateriālu tilpuma noteikšana u.c.; 
• koksnes un koksnes materiālu mārketinga problēmas; 
• meža nozares un mežsaimniecības potenciāls un loma Latvijas tautsaimniecībā. Meža 

vērtības noteikšana, Ħemot vērā meža daudzfunkcionālo nozīmi; 
• koksnes bilance un finansu līdzekĜu aprite meža nozarē; 
• meža likumdošana, privātās mežsaimniecības regulēšanas un atbalstīšanas mehānismu 

izstrāde; 
• uzĦēmējdarbība mežrūpniecībā un kokapstrādē. 
 
 Atšėirībā no bakalaura studijām, maăistrantūras studijas ir vairāk specializētas, tiek 
piedāvāts lielāks izvēles priekšmetu skaits un patstāvīgā darba īpatsvars. Visu studiju virzienu 
maăistrantiem 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,  
maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Studijas iespējams veikt pilna laika (ilgums 2 gadi) 
vai nepilna laika (ilgums 3...4 gadi) studijās. 
  



 

 241

LLU Meža fakultātes Meža ekonomikas un politikas maăistra studiju programma 
(1.tabula) atbilst LLU Senāta 2002.gada 12.jūnija lēmumam Nr.4-106 “Par LLU maăistra 
akadēmisko studiju programmu standartu”, un ar šo programmu saskaĦots arī nepilna laika 
maăistra studiju plāns (2.tabula). 

1.tabula 
Meža ekonomikas un politikas  

maăistra studiju programma LLU Meža fakult ātē 
 

 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 daĜa) – kopā ne mazāk par 28 KP:   
1.6. Specialitātes vispārējie priekšmeti – kopā 13 KP:  
- Meža politika 32 2,0 32 -  eks. - - - 
- Meža ekoloăija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Meža ăeogrāfija 32 2,0 - - 32 - iesk. - 
- Koksnes zinātnes speckurss 24 1,5 24 -  iesk. - - - 
- Meža vērtība 32 2,0 32 – iesk. - - - 
- Pētījumu metodoloă. 
padziĜ.kurss 

32 2,0 - 32 -  eks. - - 

- ES Meža nozares stratēăija 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 maăistrants 
specializējas. 

Kopā 
ne mazāk par 

15 KP  

Gadā 
vismaz 5 KP, eks. 

Gadā 
vismaz 10 KP, eks. 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – 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 
 UzĦēmējdarbības resursu 
plānošana 

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

- Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - 48, iesk. - 
- Lietišėā psiholoăija 32 2,0 - 32, iesk. - - 
- Retorika 32 2,0 - - 32, iesk. - 
- Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 

32 2,0 - - 32, iesk. - 

4. Maăistra 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 
 
 
 





 

 
2.tabula 

LLU Meža ekonomikas un politikas nepilna laika maăistra studiju pl āns 
 

 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 daĜa) – 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 ekoloăija 32 2,0 - - - - - - - 12 4,iesk. - - - 
1.1.3. Meža ăeogrāfija 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 metodoloă.padziĜ.kurss 32 2,0 10 6,eks. - - - - - - - - - - 
1.1.7. ES meža nozares stratēăija 24 1,5 - - - - - - - 8 4,iesk. - - - 
1.2. Speciālais kurss (apgūstamo priekšmetu 
    sarakstu un to apgūšanas plānu nosaka katedra, 
    pie kuras maăistrants specializējas) 

Kopā ne 
mazāk par 

15 KP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gadā 
vismaz 5 KP, 

eksāmens 

Gadā 
vismaz 10 KP, 

eksāmens 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daĜa) – 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 daĜa) - 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 
  UzĦēmējdarbības resursu plānošana 

48 3,0 - - 8,iesk. - 8,iesk. - 8,iesk. - - - - - 

3.2. Socioloăiskie pētījumi 32 2,0 - - - 10 6,iesk. - - - - - - - 
3.3. Vadīšana (menedžments) 48 3,0 - - - - - - - 12 12,iesk - - - 
3.4. Lietišėā psiholoăija 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. Maăistra 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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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 
maăistrantiem būs plašākas iespējas izmantot elektroniskos informācijas ieguves 
avotus zinātnisko darbu izstrādei. Maăistranti var izmantot visu atsevišėās 
struktūrvienībās esošo materiāli tehnisko informatīvo un intelektuālo potenciālu. 
Diemžēl jāatzīmē, ka maăistrantūras sekmīga zinātniskā darba izstrādei bieži 
pietrūkst izmēăinājumam vajadzīgās tehnikas, aprīkojuma un laboratorijas iekārtu, 
kas piespiež vienkāršot pētījumu programmas. Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 
46,4% aptaujāto maăistrantu uzskata, ka Meža fakultātes nodrošinājums ar mācību 
tehniskajiem līdzekĜiem ir pietiekams. Līdzīgie rezultāti iegūti, atbildot arī uz 
jautājumu par studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un 
metodiskajiem materiāliem. Speciāls budžets maăistrantu 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 iekĜaut arī maăistrantu. Maăistrantiem ir pieejama 
datortehnika un laboratoriju iekārtas analīžu veikšanai. Maăistranti saĦem stipendijas 
un viĦu rīcībā ir dienesta viesnīcas. 
 

 LLU MF maăistrantūras 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 maăistrantūras studiju programmas, paaugstināt mācībspēku 
kvalifikāciju, papildināt speciālās literatūras krājumu, nodrošināt maăistrantu 
stažēšanos. Tā palīdz maăistrantiem paplašināt profesionālo redzes loku, nostiprināt 
svešvalodu prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, kā arī jaunas informācijas apguvi 
un kontaktu nostiprināšanu. Visvairāk maăistranti izmanto stažēšanās iespējas, kas 
nostiprina profesionālās zināšanas. Daži maăistranti daĜu no sava maăistra darba 
izstrādājuši ārvalstu universitātēs un pēc tam Ĝoti sekmīgi aizstāvējuši savus darbus 
LLU Meža fakultātes Maăistra eksāmenu komisijā, piemēram: 
• Lelde VILKRISTE – stažējās Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātē; 
• Ilva KONSTANTINOVA – stažējās Helsinku universitātē; 
• Ilze SILAMIĖELE – stažējās Helsinku universitātē; 
• Spodris BĒRZIĥŠ – stažējās Helsinku universitātē un Somijas Mežu un parku 

dienestā, u.c. 
 

ěoti pozitīvi vērtējama Meža fakultātes maăistrantu iespējas piedalīties 
NOVA - BOVA (ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības, meža un 
veterinārmedicīnas universitāšu sadarbības programma) ietvaros organizētajos 
speciālajos, maăistrantiem paredzētajos kursos, kuros kā mācībspēki piedalās 
ZiemeĜvalstu un Viduseiropas valstu, kā arī Baltijas valstu universitāšu meža nozares 
vadošie profesori. Meža ekonomikas un politikas virzienā ir notikuši šādi NOVA-
BOVA maăistrantiem paredzēti kursi, kuros piedalījušies Meža fakultātes maăistranti: 
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• Fotest Policy in Nordic Countries and Central Europe; 
• International Trade and Finance: Theory and Policy; 
• Forest Policy II: Policy Implementation; 
• Forestry Certification: Criteria and Indicators for Sustainable Forest 

Management; 
• The Basic Concepts in Market Economy and the Main Elements in EU’s 

common Agrarian Policy; 
• Resource and Environmental Economics; 
• International Trade and Trade Policy; 
• Economics of Small-scale Forestry; 
• Forest Policy and Public Particopation. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma  

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

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

 
5. Studenti (maăistranti) 

 
LLU Meža fakultātes meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā var iestāties 

personas ar augstāko izglītību, kuriem ir mežzinātĦu vai inženierzinātĦu bakalaura 
grāds vai augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē 
vai radniecīgajā specialitātē, kas dod tiesības turpināt studijas maăistrantūrā. 
2000./2001. studiju gadā meža ekonomikas un politikas maăistrantūrā uzĦēma pilnā 
laika studijām 3 maăistrantus, bet nepilna laika studijām – 1 maăistrantu; 
2001./2002.studiju gadā – attiecīgi 5 un 3 maăistrantus, 2002./2003.studiju gadā – 4 
un 2, 2003./2004.studiju gadā – 14 un 1,  2004./2005.studiju gadā – attiecīgi 7 un 2 
maăistrantus, bet 2005./2006. studiju gadā pilnā laika studijās 4 maăistrantus. Meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūru ir absolvējušas 14 personas, iegūstot 
mežzinātĦu maăistra grādu. No šīm personām ar mežzinātĦu maăistra grādu meža 
ekonomikā un politikā studijas doktorantūrā turpināja 5, no kurām Mgr.silv. Lelde 
VILKRISTE 2002.gadā aizstāvēja sekmīgi savu promocijas darbu un ieguva Dr.silv. 
zinātnisko grādu mežzinātnes apakšnozarē Meža ekonomika un politika. Sekmīgi 
studē doktorantūrā mežzinātĦu maăistranti I.Silamiėele, G.Bāra, S.BērziĦš.    
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Pašnovērtēšanas komisija atzīst, ka maăistrantūras studiju zems lietderības 
koeficients ir saistīts galvenokārt ar to, ka materiālo apsvērumu dēĜ maăistranti 
apvieno studijas ar darbu ražošanā, kas rada sarežăījumus paredzētajā laikā izstrādāt 
maăistra darbu (maăistrantūras teorētisko kursu vairums maăistrantu nokārto 
termiĦā). 

Maăistrantu 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 maăistrantiem ir nodrošināta 
kvalificēta vadība. Maăistranti ik gadu piedalās MF studentu zinātnisko konferenču 
darbā un par saviem pētījumiem sniedz ziĦojumu. Nozīmīgākos pētījumu rezultātus 
maăistranti publicē Latvijas specializētos meža nozares periodiskos un zinātniskajos 
rakstos. Maăistrantiem 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 maăistrantūras jautājumiem. 
 
 Tomēr maăistru darbos atrodamas atsevišėas 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; 
• pieĜautas 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. 

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

3.tabula 
 

Maăistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācībspēku 
kvalifik ācija 

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 
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 Meža fakultātes maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas 
pamatā ir zinātniskie pētījumi, ko veic studiju programmu un maăistra darbu vadītāji. 
Maăistru darbu vadītāji veic Latvijas meža nozarei aktuālus zinātniskos pētījumus, 
iesaistot tajos maăistrantus. Profesoru  un docentu galvenie pētījumu virzieni ir meža 
likumi, meža politika un privātā mežsaimniecība, ražošanas koncentrācijas 
ekonomiskais pamatojums, meža nozares sociālās problēmas, meža vērtība, 
koktirdzniecība un statistika, stumbra koksnes vērtēšana no meža prečzinības viedokĜa 
u.c. Maăistranti 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 maăistrantūras studiju programmu realizācijas kvalitātes celšanā. 
Maăistrantūras studiju programmu vadītāji ilg āku vai īsāku laiku ir stažējušies 
ZiemeĜvalstu vai Rietumeiropas valstu universitātēs. Mācībspēku stažēšanos kavē tas, 
ka daudzi no viĦiem nepārvalda svešvalodas tādā līmenī, lai varētu patstāvīgi ilgāku 
vai īsāku laiku darboties ārvalstu universitātēs.    

 
 

7. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
Meža ekonomikas un politikas maăistrantūras 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 maăistrantūras 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 maăistrantu apmaiĦu, vieslektoru zinātniskā potenciāla izmantošanu un 
sadarbību zinātnisko pētījumu realizācijā. 

 
Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai: 
 

50. Optimizēt teorētisko kursu, paplašināt maăistrantiem iespēju dziĜāk apgūt 
pētnieciskā darba metodoloăiju. 

51. Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību, pietuvinot tās 
aktuālāko meža problēmu risināšanai. 

52. Iesaistīt vairāk vieslektorus teorētiskā kursa apguves procesā. 
53. Paplašināt stažēšanās iespēju ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās. 
54. Paplašināt speciālās literatūras klāstu. 
55. Papildināt laboratorijas ar modernām iekārtām un nodrošināt iespēju izmantot tās 

maăistrantiem zinātnisko pētījumu veikšanai. 
56. Nodrošināt maăistrantus ar datorprogrammām datu statistiskai analīzei. 
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Programmu satura un formas maiĦa notiks, Ħemot vērā maăistrantu vēlmes pēc  
priekšmetu klāsta ar lielāku izvēles iespēju. Uzlabojot sadarbību ar Eiropas 
Savienības valstu universitātēm, būs iespēja ne vien stažēties, bet veikt pētījumus 
viĦu laboratorijās. Paplašinās speciālā kursa jaunākās literatūras klāstu, praktizēs 
vieslektoru lekciju kursu organizēšanu, finansu nodrošinājuma ietvaros uzlabos 
laboratoriju materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
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16.pielikums 

Studiju programmu īstenošanā iesaistītā akadēmiskā       
personāla radošās biogrāfijas 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Andrejs  Dreimanis 
Vārds  Uzvārds 

Ogres rajona Ikšėiles pagasts  1941 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meža fakult ātes Mežkopības katedras profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža fakultāte   

Akadēmijas iela 11   
Jelgava LV-3001, Latvija   

   
TālruĦa Nr.  30 26 143    

Fakss: 30 21 6 19   
E-pasts: Andrejs.Dreimanis@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 

1959-1965 Mežsaimniecība Mežsaim-
niecības 

inženieris 
Aspirantūra 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 

1967-1970 Mežkopība  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Zinātniskā padome, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija, 
Latvija  

1972 Mežkopība Lauksaim-
niecības  
zinātĦu  
kandidāts 

MCX 013015 

Habilitācijas un promocijas 
padome, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

1992 Mežzinātne MežzinātĦu 
doktors, 
Dr.silv. 

G-D Nr. 
000266 

Darba pieredze 

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Mežu pētīšanas stacija Kalsnava 1965 
Metodiėis, Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Kursu bāze 1967 
Asistents, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1970-1980 
Docents, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1980-1998 
Asociētais profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1998-2001 
Profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2001- 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu 
vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: 
 Mežkopība, meža selekcija 
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Projektu vadīšana: 
Kopšanas ciršu demonstrējumu parauglaukumu izveide   (1997-1999) 
Pētījumi par kopšanas ietekmi uz bērza kvalitāti dabiski veidojušās audzēs (2000-2001) 
BaltalkšĦa audžu struktūras un ražības pētījumi Zemgalē (2005) 
Mežsaimniecības vēsturiskā mantojuma zinātniska izpēte un izvērtējums Šėēdes mežu novadā (2005) 
Maăistrantu vadīšana: 
Maăistra darbu vadīšana: 
Aizstāvēti 17 maăistru darbi Mežzinātnes specialitātē 
Doktorantu vadīšana: 
Promocijas darbu vadīšana doktorantiem Ā.Jansonam, O.Miezītei un S.Luguzai (2005- 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dreimanis A. Bakalaureus Studium in Fakulaet Fuer Forsten der Abgaruniversitaet Lettland. 
Internationaler Workshop ’’Bachelor- und Masterausbildung an Forstwissenschaflichen Fakultaeten in 
Mittel- und Osteuropa’’, 24.bis 27.Februar 2004 in Tharandt.  
 
Dreimanis A. Sarkanā ozola audžu ražība. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā 
konference: zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 2006.gada 15.-16.martā. 
 
Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.) Šėēdes mežu novadā. 
LU 64.zinātniskā konference: Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne. Rīga, 2006.gada 30.01. – 
03.02.2006). 
 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža dzīvnieku bioloăija, Mežzinātnes studiju programma, 2 KP 
Medniecība, Mežzinātnes studiju programma, 2 KP 
Meža selekcija, Mežzinātnes studiju programma, 3 KP 
Zinātniskās pētniecības pamati, Mežzinātnes studiju programma, 1 KP 
Mežkopība, Mežzinātnes maăistrantūras studiju programma, 4 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 
....122....... 

Grāmatas 1 
Zinātniski raksti 54 
Popularzinātniski raksti 33 
Zinātnisko darbu atskaites 7 
Mācību metodiskie materiāli 34 

 

Grāmatas:  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Dreimanis A. Europaeische Wurzeln der Forstwirtschaft in Lettland // AFZ-Der Wald, 
2004, Nr.10.- S. 514-515. 
Dreimanis A. Dižskābaržu mežaudžu ražība Šėēdes novadā// LLU Raksti 16 (311), 2006.- 94.-
100. lpp. 
Dreimanis A., Šulcs V.  Sarkanā ozola Quercus rubra L. mežaudzes Šėēdes mežu 
novadā// LLU Raksti 17(312), 2006.- 78_87.lpp. 
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Jansons Ā., Baumanis I., Dreimanis A., Gailis A. Variability and ganetic Determination 
of Scots Pine Quantitative trait at the age of 32 Years. Research for Rural Development, 
2006. International scientific conference proceedings. Jelgava,Latvia, 19-22 May, 2006, 
p.289-295. 
Miezite O., Dreimnis A. Investigations of Grey Alder (Alnus incana (l.) Moench) 
biomass. Research for Rural Development, 2006. International scientific conference 
proceedings. Jelgava,Latvia, 19-22 May, 2006, p.271-275. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Mežzinātnes profesoru padomes priekšsēdētājs 
Mežzinātnes un materiālzinātnes  promocijas padomes loceklis 
Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  
labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x  x

   

Krievu valoda x    x  x

   

Vācu valoda x     x  x  

AngĜu valoda       

   

_____________ valoda       

   

 
  A.Dreimanis 

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
Imants  Liepa 

Vārds  Uzvārds 
Tukums  1937 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   
LLU Meža fakult ātes Mežkopības katedras profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža fakultāte   

Akadēmijas iela 11   
Jelgava LV-3001, Latvija   

   
TālruĦa Nr.  30 26322    

Fakss: 30 21619   
E-pasts: Imants.Liepa@llu.lv   

    
   Izglītība 
 
Augstākā izglītība, maăistra un doktora 
studijas. 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1957-1962 Mežsaimniecība Inženieris-
mežkopis 

Latvijas valsts universitāte 1966-1967 Botānika CSc 
Igaunijas zinātĦu akadēmija 1976 Ekoloăija Dr.biol. 
Latvijas zinātĦu akadēmija 1992 Ekoloăija Dr. habil. biol.  
 
Darba pieredze  
 
1961-1962 Kokzāăētavas strādnieks, Jelgavas mežrūpniecības saimniecība 
1962- 1963 Laborants, LLA Meža taksācijas katedra 
1964-1966 Pasniedzējs, Aizupes meža tehnikums   
1966- 1967 Aspirants, Latvijas Universitātes Botānikas katedra 
1967-1989 Asistents, vecākais pasniedzējs, docents, profesors, LU Botānikas un ekoloăijas katedra 
1989-2003. Katedras vadītājs, profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra  
2003.-....... Profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra. 
 
Zinātniski pētnieciskās intereses 
 
Meža ekoloăija: vides ietekmes vērtēšana meža ekosistēmās, oglekĜa dioksīda piesaiste 
Mežkopība: kopšanas cirtes, dendrometrija, meža inventarizācija, krājas pieauguma ekoloăiskā 
prognozēšana 
 
 
Zinātniskās konferences (pēdējie pieci gadi) 
 
1. Liepa I., 2001. The statistical methods for ecological forecasting of agricultural needs. The Third Nordics 
Baltic 
 Conference at Jelgava, Latvia. May 24-26, 2001.  
 
2. Gaitnieks T., Liepa I., 2002. The role of grey alder (Alnus incana L. (Moench)) in biological silviculture. The
 International Conference Scientific Aspects o f Organic Farming at Jelgava, Latvia. March 21-22, 2002. 
 
3. Liepa I., Gaitnieks T., 2002. Afforestation of abandoned agricultural land and Alnus incana L. (Moench.). The 
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International Conference Scientific Aspects of Organic Farming at Jelgava, Latvia. March 21-22, 2002. 
 
4. Iesalnieks J., Liepa I., 2003. Value of forest capital and its calculation. The International Scientific Conference 
of Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Scecin Universities of Agriculture and the 
Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia at Jelgava, Latvia. April 9-11, 2003.  
 
5. I. Liepa. OglekĜa dioksīda un oglekĜa piesaiste Latvijas egĜu mežos. LLU MF zinātniski praktiskā 
konference Zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 3.-4. novembris, 2004  
 
6. I. Liepa, A. Drēska, L. LīpiĦš, Z. Sarmulis, V. Grunda, R. Lēnerts, E. ZeiliĦš. Skujkoku zāăbaĜėu 
raukumu ietekmējošie faktori. LLU MF zinātniski praktiskā konference Zinātne un prakse nozares 
attīstībai. Jelgava, 3.-4. novembris, 2004.  
 
7. T. Gaitnieks, I. Liepa. Kūdras substrātu bioloăiskās aktivitātes novērtēšanas metodes. LU 
63. zinātniskā konference. Rīga, 24.-31. janvāris, 2005. 
 
8. I. Liepa, T. Blija . EgĜu mežu fitomasas frakcionālais sastāvs. LLU MF zinātniski praktiskā 
konference Zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 15.-16. marts, 2006.  
 
9. Z. Sarmulis, I. Liepa, A. Dreska, L. LīpiĦš. Relationships between round timber taper and factors 
affecting it.  The 5th International Symposium Wood structure and Properties ’06. September 3-6, 
2006, Sliač-Slienica, Slovakia.        
 
Studiju priekšmeti 
 
1. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. 4 KP. LLU doktora studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens.  
2. Pētījumu metodoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. 
Ieskaite. 
3. Meža ekoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
4. Mežzinība. 3 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
5. Mežkopība. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
6. Mežkopība. 2.5 KP. LLU Meža fakultātes profesionālās studies. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
7. Vides ietekmes vērtēšana. 3 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
8. Pieauguma mācība. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
9. Vides ietekmes vērtēšana. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Izvēles priekšmets. 
Ieskaite.  
 
Publikāciju skaits: 243 + 130 šėirkĜi Meža enciklopēdija, 2003.  
 
Publikācijas (ne vairāk kā 5): 
 
  1. Iesalnieks J., Liepa I., 2003. Value of forest capital and its calculation. In Economic Sciences for Rural 
Development. 
Proceedings (reports) of the international scientific conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, 
Lithuania, 
Warsaw and Scecin universities of agriculture and the Academy of agricultural and forestry sciences of Latvia 
held  
in Jelgava, Latvia, April 9-11, 2003. First Part. – p. 81 – 86. 
  2. Liepa I., Galaktionova D., Pospelova G., Ramans K., Nikodemus O., 2003. Rīgas superfosfāta r
ietekme uz 
priežu mežaudzēm un antropogēnā stresa dinamika pēc rūpnīcas slēgšanas [Influence of the Rīga Phosphate Plant 
on  
Pine Forest Stands and the Dynamics of Anthropogenic Stress after the Shutdown of the Plant (in Latvian)
Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Raksti. - Nr. 9(304). - Jelgava: LLU. - p. 46 - 51. 
  3. Liepa I, 2004. The elaboration of the methodology for an automated forecasting of the wood increment in 
volume. In High Tech in Latvia 2004. - Rīga: Publishing House AGB. – p. 19. 
  4. Indriksons, P. Zālītis, I. Liepa, 2005. Latvia. In European long-term  research for sustainable 
forestry. Experimental and monitoring assets at the ecosystem and landscape level. Part 1: Country 
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reports. Technical Report 3.COST Action E25. ECOFOR, Paris. P. 165-181. 
  5. LīpiĦš L., Liepa I., 2007. ApaĜo kokmateriālu uzmērīšana [Round timber measurement]. – Jelgava, 
SIA Latgales druka. – 104 lpp.  
 
 
 
 
 
 
Akadēmiskās un sabiedriskās organizācijas (līdzdalība) 
 
Latvijas zinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis 
Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis 
 
Valodas:    Lasītprasme      Rakstītprasme         
Runātprasme 
              brīvi  labi   vidēji   brīvi  labi   vidēji      brīvi  labi   
vidēji 
Latviešu                 +    �    �     +    �    �                  +    �    
� 
Krievu                 �    +    �     �    +    �                  �    +    
� 
Vācu                              �    +    �     �    +    �                  �    �    
+ 
AngĜu                 �    +    �     �    �    +                  �    �    
+ 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Viesturs  Šulcs 
Vārds  Uzvārds 

Ranka  1952 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedra, asoc. prof. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedra   

Akadēmijas iela 11   
Jelgava LV-3001, Latvija   

   
TālruĦa Nr.  29435659    

Fakss:    
E-pasts: Viesturs.Sulcs@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Aspirants, Krievijas ZA Botānikas 
institūts, ěeĦingrada 

1979-1981 Botānika _ 

Stažieris, Krievijas ZA Botānikas institūts, 
ěeĦingrada  

1981-1984 Botānika _ 
 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Mežsaimniecības fakultāte, cum laude 

1971- 1976 Mežsaimniecība Mežsaimni
ecības 

inženieris 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU habilitācijas un 
promocijas padome 
(nostrifikācija) 

1992 Botānika 
Dr. biol. C-D 

№ 000217 

ěeĦingradas Universitātes 
Zinātniskā padome 

1985 Botānika Biol. zin. 
kand. 

БЛ 
№ 15479 

Darba pieredze 

asoc. prof., LLU Meža fakultāte, 2005/2006 → 

doc v.i., LLU Meža fakultāte, 2004/2005 
vieslektors, LU Bioloăijas fakultāte, 1994/1995 – 2001/2002 

vadošais pētnieks, LU Bioloăijas institūts, Botānikas laboratorija, 1993→ 

laboratorijas vadītājs (turpat), 1992→  
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (turpat), 1990 – 1993 

zinātniskais līdzstrādnieks (turpat), 1986 – 1990 
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, LPSR ZA Bioloăijas institūts, Botānikas laboratorija, 
1984 – 1986 
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laborants, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Botānikas katedra, 1976 – 1979 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātnisko projektu dal ībnieks vai vadītājs 
Euro+MedPlantbase. Berlīne (Latvijas darba grupas vadītājs), 2005→ 
Mežsaimniecības vēsturiskā mantojuma zinātniska izpēte un izvērtējums Šėēdes meža novadā 
(projekta izpildītājs), 2005 
EVK2-CT-2001-00125 „Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a perenicoius invasive 
weed : Developing of a sustainable strategy ofor alien invasive plant management in Europe ” 
(darba grupas vadītājs), 2003 – 2004 
Flora of the Baltic Countries (projekta izpildītājs), 1996 – 2003 
Latvijas Sarkanā grāmata : Retās un apdraudētās augu un dzīvnieku sugas = Red Data Book 
of Latvia (projekta izpildītājs), 2003 
Latvijas vaskulāro augu flora (projekta vadītājs), 1990→ 
Nacionālā botāniskā nomenklatūra (projekta vadītājs), 1997→ 

Maăistrantu, doktorantu darbu vad īšana 
Brence (Pone) L. Tatārijas salāta (Lactuca tatarica L.) ietekme uz kāpu augu sabiedrībām 
BuĜĜu salā. Bakalaura darbs. LU Bioloăijas fak., Botānikas un ekoloăijas katedra. 2003 
Roze I. PērkonamoliĦu Anthyllis L. ăints Latvijas florā. LU Bioloăijas fak., Botānikas un 
ekoloăijas katedra. 2001 
MārtiĦsons P. Smaildadžu ăints (Xanthium L.) izplatība un sistemātika Latvijā. LU Bioloăijas 
fak., Botānikas un ekoloăijas katedra. 1999 
Roze I. Pākšaugu dzimta (Leguminosae) Latvijas florā. Doktorantūra. LU Bioloăijas fak. 2. 
gads. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.) Šėēdes mežu novadā. 
Grām.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne : Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 
31.-32. lpp. (LU 64. zinātniskā konference, Rīga, 30.01. – 03.02.2006). 

Šulcs V. 2006. Krūmveida amorfa (Amorpha fruticosa L.) Latvijā. Grām.: Ăeogrāfija. 
Ăeoloăija. Vides zinātne : Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 129.-131. lpp. (LU 
64. zinātniskā konference, Rīga, 30.01. – 03.02.2006) 

Шулцс В., Розе И. 2005. Исследование флоры сосудистых растений Латвии. – В кн.: 
А.Н. Сенников, Д.В. Гельтман (ред.), Изучение флоры Восточной Европы : 
достижения и перспективы : Тезысы докладов международной конференции (Санкт-
Петербург, 23-28 мая 2005 г., Ботанический институт РАН). Москва; СПб. : 
Товарищество научных изданий КМК. С. 98-99. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža ăeogrāfija. Maăistra studiju programmas studentiem, LLU, 2005/2006→ 

Dendroloăija. Mežinžinieru profesionālās studiju programmas studentiem, LLU, 
2005/2006→ 

Botānika. Lauksaimniecības akadēmiskās studiju programmas studentiem, LLU, 2005/2006→ 

Ăeobotānika un dendroloăija. Ainavu arhitektūras un plānošanas otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītibas studiju programmas studentiem, LLU, 2004/2005→ 
Vides un ūdenssaimniecības profesionālās studiju programmas studentiem, LLU, 
2004/2005→ 

Vaskulāro augu sistemātika. Maăistra studiju programmas pilna laika studentiem, LU 
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Bioloăijas fakultāte, 1994/1995 – 2001/2002 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  

Grāmatas                            2 

Zinātniskie raksti             121 

Populārzinātniskie raksti     7 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Sarkanā ozola Quercus rubra L. mežaudzes Šėēdes mežu 
novadā = Stands of Red Oak Quercus rubra L. in Skede Forest District. LLU Raksti, 17: 78-
87. 
Šulcs V. 2006. „Latvijas vaskulāro augu floras” sagatavošanas principi. Grām.: B. Cepurīte, 
Latvijas vaskulāro augu flora, 8 : Lūpziežu dzimta (Labiatae). Rīga : Latvijas Universitāte. 
VII-XIV lpp.  

Rostański K., Šulcs, V. 2004. Oenothera in Latvia. In: Ludwik Frey (ed.), The genus 
Oenothera in Eastern Europe. Kraków : W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of 
Sciences, p. 45-56. 

Šulcs V. 2003. Latviešu valodas augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīĦu valodā = 
Conformity of the Latvian plant names with their respective Latin names. Latvijas Veăetācija, 
7 : 5.-13.  
Eglīte Z., Šulcs V. 2000. Latvijas vaskulāro augu flora = Vascular flora of Latvia: 
Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. – Rīga : Latvijas Universitāte. 88 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, 2006→ 

LLU Meža fakultātes Domes loceklis, 2005→  
TTC Mežsaimniecības terminoloăijas darba grupas loceklis, 2005 – 2006 
Nacionālā Botāniskā dārza Zinātniskās padomes loceklis, 2001→ 

LZA TK Botānikas terminoloăijas apakškomisijas loceklis, 2000→ 

Latvijas Dabas muzeja Zinātniskās padomes loceklis, 2000→ 

Žurnāla Latvijas Veăetācija redkolēăijas loceklis, 1999→ 

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisijas loceklis (6. NEK, botānika), 1997-1999, 2003-
2006 
LU Bioloăijas institūta Zinātniskās padomes loceklis, 1992→ 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
- 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda ×   ×   ×   

Krievu valoda  ×   ×   ×  

Vācu valoda  ×   ×    × 

AngĜu valoda   ×   ×   × 

_____________ valoda          

 
27.03.2007.  V.Šulcs 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Inga  Straupe 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava, Latvija  1961 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Vieslektore docenta amatā, Mežkopības katedra, Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela 11   

Jelgava, LV 3001, Latvija   
   
   

TālruĦa Nr.  3020031, 29442520    
Fakss: 3021619   

E-pasts: inga.straupe@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitāte, Bioloăijas fakultāte 
 1979-1984 Bioloăija Biologs, 

bioloăijas un 
ėīmijas 
pasniedzējs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  
Meža fakultāte 

1992  Lauksaimniecības 
zinātĦu maăistra 
grāds  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Doktorantūra (pilna laika) 

2004 – līdz šim 
laikam 

Mežzinātne 
Meža ekoloăija 
un mežkopība 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1992  Lauksaimniecības 
zinātĦu maăistra 
grāds  

000082 

Darba pieredze 

1984.-1986.g.janv. – LLA Augu un kukaiĦu vīrusslimību problēmu laboratorija, vec. inženiere; 
no1986.g.janv. – 2000.g.aug. - LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedras lektore; 
no 2000.g. sept. – līdz šim laikam - Mežkopības katedras vieslektore docenta amatā  
no 1999.gada 15.janv. – līdz šim laikam – Meža fakultātes prodekāne mācību darbā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Bioloăiski vērtīgo biotopu (meži un pĜavas) novērtēšana un uzturēšana Latvijā. 
Dabiskie meža biotopi.  
Sugu un biotopu aizsardzība. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas aizsardzības plāni. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
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1. Referāts '' The silviculture and ecology of Unevenaged Mixed Forests'' (Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu 
mežkopība un ekoloăija''), autore: I.Straupe. Starptautiska konference starptautiskās maăistrantūras programmas 
EUROFORESTER izstrādes ietvaros ''Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu mežkopība un ekoloăija'' (Working 
Group '' Ecology and Silviculture of Unevenaged Mixed Forests'') Ruciane - Nida, Polijā, 2004.gada 20. - 
24.oktobris.  
2. Referāts ''Priežu mežu sabiedrības dabas parkā ''Tērvete'', autori: I.Straupe, V.Kreile, I.Namniece 
LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference ZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI; 
Jelgava, LLU Meža fakultāte, Meža ekoloăijas sekcija, 2004.gada 3.novembrī.  

3. Referāts ''Elaboration and approbation of the monitoring of Woodland Key habitat management 
efficiency'', autori: J.Donis, B.Bambe, A.Barševskis, D.Meiere, D.Pilāte, A.Piterāns, I.Straupe 

Starptautiska konference ''Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region'' Daugavpils 
Universitātē, Daugavpilī, 2005.gada 20.-22. aprīlis. 
4. Referāts ''The characteristic of birch natural woodland habitats in Latvia'' (Bērzu dabisko meža biotopu 
novērtējums Latvijā), autore: I.Straupe 
LLU starptautiskā zinātniskā konference ''Zinātne lauku attīstībai 2005'', Jelgavā, LLU, 2005.gada 18.- 21. maijs. 
5. Referāts ''The evaluation of the restricted nature reserve ''Lielupe flood-plain meadows'' (Dabas lieguma 
''Lielupes palieĦu pĜavas'' novērtējums), autori: I.Straupe, A.Adamovičs un D.Romānova LU. 
Starptautiska zinātniski praktiska konference ''Vide. Tehnoloăija. Resursi'' Rēzeknes augstskolā, Rēzeknē, 
2005.gada 16. - 18.jūnijs. 
6. Posterreferāts '' Woodland Key habitats of Latvia as important areas for rare and threatened bryophytes and 
lichens'', autori: I.Straupe, LLU, B.Bambe LVMZI ''Silava''. Starptautiskā zinātniskā konference ''Conservation 
Ecology of Cryptogams'' Zviedrijā, Sundsvall, 2005.gada 21. - 27.novembris.  

7. Referāts “Priežu dabisko meža biotopu lihenoindikatīvais raksturojums”, autori I.Straupe, LLU, J.Donis, 
LVMZI ''Silava''. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference ''Zinātne un prakse nozares attīstībai'' , 
2006.gada 15. marts, Jelgava, Meža fakultāte. 

8. Referāts ''The lichenoindicative evaluation of pine natural woodland habitats'', autori I.Straupe, LLU, J.Donis, 
LVMZI ''Silava''. LLU 12. starptautiskā zinātniskā konference ''Zinātne lauku attīstībai 2006''. 2006.gada 15. 
maijs, Jelgava, LLU. 

9. Referāts ''The woodland key habitats in Latvia”, autore: I.Straupe. Starptautiska zinātniska NEISS 2006 
(Northern European International Summit) konference, 2006.gada 19. septembris, Jelgava. 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Botānika un farmakognozija (Veterinārmedicīnas studiju programma); 
• Meža botānika (Meža fakultātes MežzinātĦu akadēmiskās studiju programma); 
• Sugu un biotopu aizsardzība (Vides un ūdenssaimniecības, Ainavu arhitektūras un plānošanas, MežzinātĦu un 
Mežinženieru studiju programma, 1.līmeĦa studiju programma ‘’Mežsaimniecība’’, maăistrantūras studiju 
programmām); 
• Biotopu kartēšana (Vides un ūdenssaimniecības studiju programma); 

• Vides aizsardzības politika Latvijā (maăistrantūras studiju programmām); 

• Bioloăiski vērtīgo ekosistēmu kritēriji un menedžments (maăistrantūras studiju programmām).. 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....21...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Straupe I., Donis J. ''The lichenoindicative evaluation of pine natural woodland habitats'' (2006) LLU 
starptautiskās zinātniskās konferences ''Zinātne lauku attīstībai 2006'' materiālos (International scientific 
conference proceedings), 276-283 lpp. 
Straupe I. ''The characteristic of birch natural woodland habitats in Latvia'' (2005) 
LLU starptautiskās zinātniskās konferences ''Zinātne lauku attīstībai 2005'' materiālos (International scientific 
conference proceedings), 221-226 lpp. 
Bambe B., I.Straupe I. '' Woodland Key habitats of Latvia as important areas for rare and threatened bryophytes 
and lichens'' (2005) Starptautiskas zinātniskas konferences ''Conservation Ecology of Cryptogams'' materiālos 
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Zviedrijā, Sundsvall, p.13.  
Straupe I., Adamovičs A. LLU, Romānova D.LU (2005) ''The evaluation of the restricted nature reserve ''Lielupe 
flood-plain meadows'' Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 5th International Scientific and 
Practical Conference June 16-18, 2005; p. 164-171 
Straupe I., Adamovics A. Diversity of grassland flora in Tervete Nature Park and possibilities of conservation 
(2004). ISSN 1648 - 116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. NR.64 (17) BIOMEDICINOS MOKSLAI, p. 83 - 88 

Straupe I., Adamovics A. (2004) The botanical composition of grasslands in the Tervete Nature Park as a basis 
of management recommendations. Acta Biol. Univ. Daugavpil., 4 (1): 1 - 9. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas Ostra Gotaland Meža pārvaldes - VMD un VAS "Latvijas valsts meži" kopprojekta ''Dabisko meža 
biotopu apsaimniekošana" mācības. Latvija, Talsu rajons, Rojas pagasts, 2004.g.maijs 

2. Studiju programmas Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu mežkopība un ekoloăija izstrāde starptautiskās 
maăistrantūras programmas EUROFORESTER ietvaros, LLU Meža fakultātes pārstāve darba grupā (2004. - 
2007.) 
3. Dalība starptautiskos NOVA doktorantu kursos ''Communication aspects in Urban Forestry & Urban 
Greenings Activities'' (SLU/ KVL) Kopenhāgenā, Dānijā, 2005.gada 25.- 30.aprīlis. 
4. Bioloăiski vērtīgo zālāju inventarizācija Latvijā (Latvijas Dabas fonda eksperts - konsultants 2005.gads) 
5. Dalība starptautiskā Baltijas valstu meža darbinieku biedrību konferencē ''Aizsargājamo teritoriju mežu 
apsaimniekošanas problēmas'' 2005.gada 8.- 10. septembris Lietuva, Palanga. 
6. Tālākizglītības semināru cikls ''Projektu vadība" LLU Nr. LV2002/000-638/SPF/0018/7; 2005.g. 3.novembris-
28.decembris. 

7. BioSoil Biodiversity Field Training seminārs.  
Metodikas izstrāde un piemērošana Latvijas apstākĜiem bioloăiskās daudzveidības novērtēšanai 1.līmeĦa 
monitoringa parauglaukumos mežā. Vaskulāro augu eksperts. 2006.gada 18. - 22. aprīlis Slovēnija, Radovljica 
8. Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju kalibrācija un ekspertu apmācību seminārs. 2006. gada 6. - 9. jūnijs 
Latvija, Madonas rajons. 
9. Starptautisks seminārs “Favourable Conservation Status of Boreal Forests – Experience Exchange among 
Baltic and Nordic Experts” ''Boreālo mežu labvēlīgas aizsardzības statuss - pieredzes apmaiĦa starp Baltijas un 
ZiemeĜu ekspertiem'' 2006.gada 15. -16.jūnijs Roosta, Igaunijā  
10. Apmācību seminārs VMD inženieriem - ekologiem ''BioSoil bioloăiskās daudzveidības novērtējums 
1.līmeĦa monitoringa parauglaukumos mežā''. Semināra organizatore, metodikas izstrāde, vaskulāro augu 
eksperte un pasniedzēja. 2006.gada 17. - 20. jūlijs Tērvete, Latvija.  
11. Dalība starptautiskā Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) Meža fakultāšu starptautiskā konferencē 
''Challenges of globalization and changing paradigms in higher forestry education of new European Union 
countries''. 2006.gada 28. - 30.septembris, KauĦa, Lietuva. 
12. Starptautisks seminārs “Monitoring and conservation status assessment of boreal forest habitat types” 
''Boreālo mežu biotopu monitoringa un aizsardzības statusa novērtējums ''. 2006.gada 22. -24.jūnijs Kabli, 
Igaunijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Nozaru eksperts, kurš tiesīgs sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu (saskaĦā ar MK noteikumiem 
Nr.45 ''Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi'' - sadaĜas: 1.5. Ziedaugi 
un paparžaugi; 2. Biotopi) 
Latvijas Botāniėu biedrība 
Latvijas Meža darbinieku biedrība, valdes locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
- 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda +   +   +   

Krievu valoda +    +  +   

Vācu valoda          

AngĜu valoda  +   +   +  

_____________ valoda          

 
02.01.2007   
(Datums)  (I.Straupe) 
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 LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Aigars  Indriksons 
Vārds  Uzvārds 

Aizkraukle  1972. gada 2. decembris 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
   

Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001   
   
   

TālruĦa Nr.  +371 30 26322    
Fakss: +371 30 21619   

E-pasts: Indrikso@silava.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU pamatstudijas 1992-1996 
Mežsaimniecība 

Mežsaimn. inž., 
mežzinātĦu bak. 

LLU maăistrantūra 1996-1998 
Meža ekoloăija un 
mežkopība 

MežzinātĦu 
maăistrs 

LLU doktorantūra 1999-2002 
Meža ekoloăija un 
mežkopība 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Valsts eksāmenu komisija, LLU 
Meža fakultāte, Latvija 

1996 Mežsaimniecība MežzinātĦu 
bakalaurs 

000882 

Maăistra eksāmenu komisija, 
LLU Meža fakult āte, Latvija 

1998 Meža ekoloăija un 
mežkopība 

MežzinātĦu 
maăistrs 

001457 

Darba pieredze 

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”, asistents kopš 1997. gada. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, asistents no 2001. līdz 2004. gadam. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, lektors kopš 2004. gada. 
Latvijas Dabas Fonds, projekta hidrologs kopš 2005. gada. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: biogēno elementu aprite meža ekosistēmās, purvu 
hidroloăiskais režīms, meža augsnes. 
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COST Akcijas E25 “European Network for a Long-term Forest Ecosystem and 
Landscape Research Programme” vadītājs Latvij ā (2001.-2005.). 

 

Eiropas Savienības 5. Ietvara programma: ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu projekts 
WOOD-EN-MAN (Wood for energy, - a contribution to the development of sustainable 
forest management), 2001.-2005. Izpildītājs. 

 

ES finansētais, Latvijas Dabas Fonda koordinētais LIFE-Nature projekts “Mire Habitat 
Management Plan for Latvia” (Purva biotopu apsaimniekošanas plāns Latvijā), 2004.-
2008. Izpildītājs. 

Mežsaimniecisko pasākumu ietekme uz biogēno elementu apriti meliorētajās meža ekosistēmās, 1999. 
Pasūtītājs: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Meža attīstības fonda finansējums (MAF 15). 
Izpild ītājs. 
 
Latvijas meža ūdens režīma ekoloăiskās un hidroloăiskās likumsakarības, 1996.-2000. Latvijas Zinātnes 
Padomes grants. Izpildītājs. 
 
Mežsaimniecisko pasākumu ietekmes uz vidi novērt ēšanas metodikas izstrāde, 2000. Pasūtītājs: Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrija. Izpild ītājs. 
 
Mežsaimniecisko pasākumu ietekme uz biogēno elementu apriti meliorētajās meža ekosistēmās, 1999.-
2001. Latvijas Zinātnes Padomes piešėirtais doktorant ūras atbalsta grants D 22. Projekta vadītājs. 
 
Barības vielu noteces no meža zemēm modeĜu izstrāde, 2001.-2002. Pasūtītājs: SIA “Daugavas fonds” 
Latvijas – Zviedrijas “Daugavas projekts”. Projekta vadītājs. 
 
Vesetnieku ekoloăiskā stacionāra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, 2001.-2002., Tirgus orientētais 
pētījums Nr. 794. Pasūtītājs: Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Augstākās Izglītības 
un Zinātnes Departaments. Projekta vadītājs. 
 
Latvijas pārmitro mežu hidrolo ăiskie un ekoloăiskie parametri, to bioloăiskā daudzveidība, 2001.-2005. 
Latvijas Zin ātnes Padomes grants Nr. 043. Izpildītājs. 
 
Meža ūdensregulējošās īpašības intensīvas mežsaimniecības apstākĜos, 2004. Pasūtītājs: Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrija, Meža attīstības fonda finansējums (C-56). Projekta vadītājs. 
 
Zinātniskās izpētes projektu pieteikumu izstrāde Meža un vides mijiedarbības monitoringa (FOREST 
FOCUS) 2005.-2006.gada Latvijas programmai, saskaĦā ar Eiropas Padomes regulu Nr.2152/2003. 
Pasūtītājs: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Meža attīstības fonda finansējums (C-161). 
Projekta vadītājs. 
 
Meža ūdensregulējošās īpašības intensīvas mežsaimniecības apstākĜos, 2005. Pasūtītājs: Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrija, Meža attīstības fonda finansējums (C-102). Projekta vadītājs. 
 
Valsts meža dienesta pasūtītais pētījums Nr. 05.07.05/05-55 Meža augšĦu inventarizācija pirmā līmeĦa meža 
monitoringa parauglaukumos. 2005.-2008. Projekta vadītājs. 
 
INTERREG projekts Baltic Forests – Forests as a resource for sustainable development 
and spatial planing in the Baltic Sea region. Projekta 2 darba grupas Vides un 
ekoloăiskie aspekti koordinators Latvij ā.  

 



 

 
297

Latvijas Dabas Fonda pasūtītais pētījums: Hidrolo ăiskā stāvokĜa raksturojums dabas liegumos “Burgas 
pĜavas” un “Rūjas paliene” LIFE projekta “Palie Ħu pĜavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un 
biotopiem” ietvaros. 2006. gads. Eksperts. 
 
LR Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda (MAF) projekts Nr. C-53 “Meža 
ūdensregulējošās īpašības intensīvas mežsaimniecības apstākĜos” 2006. gads. Projekta 
vadītājs. 

LR Valsts meža dienesta pasūtītais pētījums Nr. 06-40 “Meža augšĦu inventarizācija pirmā 
līmeĦa meža monitoringa parauglaukumos”. 2006. gads. Projekta vadītājs. 

Maăistra darba vadīšana: R. Rudzītis “Vides faktoru ietekme uz parastās gailenes izplatību 
mētrājā”. 2006. gads. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Indriksons A. Pelnu mēslojuma ietekme uz zemsedzes augu veăetāciju priežu mežos ar 
nosusinātām kūdras augsnēm. Latvijas Universitātes 61. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. 
Ăeoloăija. Vides zinātne. LU, 2003. gada janvāris–februāris, Rīga. 

Indriksons A., Gaitnieks T., Zālītis P. Wood ash application in forests on drained peat  soils in 
Latvia. Nordic – Baltic Workshop on Forest Nutrient Dynamics and Management, May 20-22, 
2003, Honne, Norway. 
 
Indriksons A., Zālītis P. Cycle of mineral nutrients in the forest ecosystems in Latvia. 
International Symposium “Towards the sustainable use of Europe’s forests. Forest ecosystem 
and landscape research: scientific challenges and opportunities”,  25-27 June 2003, Tours, 
France. 
 
Indriksons A., Zālītis P. Gruntsūdens kvalitāte, zemsedzes augājs un barības vielu daudzums 
kūdras augsnes mežaudzēs pelnu mēslojuma ietekmē. Latvijas Universitātes 62. zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. LU, 2004. gada janvāris–februāris, Rīga. 

Zālītis P., Indriksons A. Spruce forest on Latvian peatlands. 12th International Peat Congress. 
Wise use of peatlands, 6-11 June 2004, Tampere, Finland.  
 
Indriksons A., Zālītis P. The influence of confined aquifer water on the productivity of wetland 
forests in Latvia. 7th INTECOL International Wetlands conference, 25-30 July 2004, Utrecht, 
The Netherlands.  
 
Gaitnieks T., Šica L., Indriksons A., GrantiĦa L. Root-rot detection in  Norway spruce stands 
using pulsed electronic tool. 11th International Conference on Root and Butt Rots. Poznan-
BiałowieŜa: August Cieszkowski University of Agriculture, Poland, 16-22 August 2004. 
 
Indriksons A. Pelnu mēslojuma ietekme uz gruntsūdens kvalitāti un zemsedzes augāju. Meža 
fakult ātes 65 gadu jubilejai veltītā Zinātniski praktisk ā konference “Zinātne un prakse nozares 
attīstībai”. LLU Meža fakult āte, 2004. gada 3.-4. novembris, Jelgava. 

Indriksons A. Mežsaimniecisko pasākumu ietekme uz biogēno elementu apriti meža 
ekosistēmās. III Latvijas Ăeogrāfijas kongress. “Latvijas ăeogrāfija Eiropas dimensijās”. 
Latvijas Universitāte, Latvijas Ăeogrāfijas biedrība, 2004. gada 5.-6. novembris, Rīga. 
 
Indriksons A. Ūdens kvalitāte Latvijas meža ekosistēmās. Latvijas Universitātes 63. zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. LU, 2005. gada 24.-31. janvāris, Rīga. 

 
Indriksons A. Hydrological studies in Cena Mire in Latvia. Short Intensive Course on “Wetland 
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Water Management” within the WETHYDRO project. Biebrza, Poland. 19-26 June 2005.  

Indriksons A. Zālītis P. Water quality in Latvian forest ecosystems. XXII IUFRO World 
Congress. Brisben, Australia. 8-13 August 2005.  
 
Indriksons A., Pakalne M., Matvejs J. Hydrological and vegetation studies in LIFE “Mire” 
project sites in Latvia. 2nd workshop in the LIFE Nature Co-op Project “Dissemination of 
ecological knowledge and practical experiences for sound planning and management in raised 
bogs and sea dunes”. Lielupe (Latvia) and Nigula (Estonia). 22-26 August 2005.  
 
Indriksons A., Gaitnieks T., Leikuss E. Impact of silvicultural activities on decomposition of 
litter. Focus on Soils Symposium: “Managing soils for the future”. Uppsala, Sweden. 14-16 
September 2005.  

Rudzītis R., Indriksons A. The influencing factors of distribution of chanterelles (Cantharellus 
cibarius Fr.) in Vacciniosa and Myrtillosa forest site types. Focus on Soils Symposium: 
“Managing soils for the future”. Uppsala, Sweden. 14-16 September 2005. 
Indriksons A. Pelnu mēslojuma ietekme uz koku pieaugumu, gruntsūdens kvalitāti un 
zemsedzes augu veăetāciju priežu mežos uz kūdras augsnēm. Latvijas Universitātes 64. 
Zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne.  LU, 2006. gada 30. janvāris-3. 
februāris, Rīga. 

Indriksons A. Hidrolo ăiskais monitorings Latvijas purvos. Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. LU, 2006. gada 30. javāris-3. februāris, Rīga. 

Indriksons A. Latvijas purvu hidrolo ăiskā izpēte. Meža fakultātes Zinātniski praktisk ā 
konference.  LLU Meža fakultāte, 2006. gada 15.-16. marts, Jelgava. 

Apsīte E., Indriksons A. Quantification of nutrients from diffuse and point sources among the 
river baseins and districts in Latvia. 24. ZiemeĜvalstu Hidroloăijas konference Dānij ā: The 
XXIV Nordic Hydrological Conference: Experiences and Challenges in Implementation of the 
EU Water Framework Directive. Vingsted Centret, Denmark, 6-9 August 2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža botānika: MF pilna laika mežinženieru studiju programmas obligātajā daĜā, 
                         1. semestrī (1.5 KP); 

                  MF nepilna laika otrā līmeĦa augstākās profesionālā studiju programmas 
                  obligātajā daĜā, 1. un 2. semestrī (2 KP); 

                  MF nepilna laika pirmā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programmas  
                  obligātajā daĜā, 1. un 2. semestrī (2 KP). 

Meža botānika (kompleksā prakse): MF pilna laika mežinženieru studiju programma obligātajā daĜā, 2. 
semestrī. 
Botānika: LF nepilna laika laukkop ības, dārzkopības un zootehnikas studiju programmu 
                obligātajā daĜā, 1. un 2. semestrī (1.5 KP). 
Botānika (mācību prakse): VMF pilna laika veterinārmedicīnas studiju programmas obligātajā 
                                          daĜā, 2. semestrī. 
Mežsaimniecības pamati: LIF zemes ierīcības studiju programmas izvēles daĜā, 4. semestrī (1.5 KP); 
                                  
Meža piroloăija: MF pilna laika mežzin ību studiju programmas obligātajā daĜā, 5.semestrī (1 KP); 

                    MF nepilna laika otrā līmeĦa augstākās profesionālās studiju programmas obligātajā  
                    daĜā, 10. semestrī (1.5 KP). 

Meža meteoroloăija un pirolo ăija: MF pirm ā līmeĦa profesionālās izglītības studiju programmas 
                                                     obligātajā daĜā, 4. un 5. semestrī (2.5 KP). 
Pārmitro mežu apsaimniekošana: MF pilna laika mežzinību studiju programmas izvēles daĜā, 
                                                      7.semestrī (2 KP); 

                                              MF nepilna laika otr ā līmeĦa augstākās profesionālās studiju 
                                              programmas izvēles daĜā, 10. semestrī (2 KP). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  
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49, tai skaitā: 6 starptautiski citējamos izdevumos, 3 - LZP apstiprinātos recenzētos izdevumos,  8 – citos 
recenzētos starptautiskos un Latvijas izdevumos, 20 zinātnisku konferenču tēzes, 3 populārzinātniskas 
publikācijas, 3 mācību metodiskie materiāli, 6 zinātnisko darbu atskaites. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Indriksons A. 2000. Krastmalas baltalkšĦu audzes ietekme uz biogēno vielu apriti upes 
ūdeĦos // Mežzinātne, 9(42)’99.- 85.-98. lpp. 

Indriksons A., Zalitis P. 2000. The impact of hydrotechnical drainage on the cycle of 
some biogenous elements in forest // Baltic Forestry, Vol. 6, No. 1(10): pp. 18-24. 

 
Zālītis P., Indriksons A. 2003. Pazemes spiedes ūdeĦu ietekme uz pārpurvoto un 
meliorēto mežu ražību Latvij ā // Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti.- Jelgava: 
LLU, Nr. 9 (304).- 38.-45. lpp. 

Indriksons A., Gaitnieks T., Zālītis P. 2003. Wood ash application in forests on drained peat  soils in 
Latvia // Aktuelt fra skogforskningen, 8/03. Proceedings from a Nordic – Baltic Workshop on Forest 
Nutrient Dynamics and Management May 20-22, 2003, Honne, Norway. Edited by P. Nilsen.- Ås: Norsk 
institut for skogforskning, Institut for naturforva ltning.- pp. 10-14. 
 
Indriksons A., Zālītis P. 2004. Cycle of water and biogenous elements in the forest ecosystems in Latvia // 
EFI Proceedings No. 49. Towards the Sustainable Use of Europe’s Forests – Forest Ecosystem and 
Landscape Research: Scientific Challenges and Opportunities. Edited by F. Andersson, Y. Birot, R. 
Päivinen.- Joensuu: European Forest Institute, IUFRO, ECOFOR, ENFORS, COST.- pp. 199-218. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Pedagoăiskās tālākizglītības kursi (profesionālā pilnveide) LLU Izgl ītības un 
mājsaimniecības institūtā, 2002.-2003. g. Sertifikāts programmā “Augstskolu 
didaktika”. 

Kursi mitrzemju ūdenssaimniecībā. Short Intensive Course on “Wetland Water Management” 
within the WETHYDRO project. 2005. gada 19.-26. jūnijs, Biebrža, Polija. Referāts. Iegūts 
sertifikāts. 

Kursi augsnes profilu aprakstīšanā atbilstoši Pasaules augšĦu klasifikācijai (PAK). Training 
course on Soil Profile Description and WRB Soil Classification (Lowlands) within the EU 
Forest Focus BioSoil demonstration project. 2005. gada 21.–25. novembris, Brisele. BeĜăija. 
Iegūts sertifikāts. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Meža fakultātes domes loceklis, 

Latvijas Botāniėu biedrības biedrs, 

Latvijas Augsnes biedrības biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LR Zemkopības ministrijas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas konkursa “Sējējs” 
Diploms par piedalīšanos. 2000. gads. 
 
Latvijas Zin ātĦu akadēmijas balva jaunajiem zinātniekiem: Ėīmijas, bioloăijas un medicīnas zinātĦu 
nodaĜa. Par darbu “Mežsaimniecisko pasākumu ietekme uz biogēno vielu apriti melior ētajās meža 
ekosistēmās”. 2003. gads. 
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Atzin ības raksts par ieguldījumu studenta zinātniskā darba vadīšanā: LLU Lauku inženieru fakult ātes 
studenta M. Paleja bakalaura darbs “Palšu purva trīsdimensionāla virsmas modeĜa izstrāde un 
pielietošanas iespējas vides parametru analīzei” 2006. gadā. Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvijas 
izglītības fonda mērėprogramma “Izgl ītībai, zinātnei un kultūrai”. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda �   �   �   

Krievu valoda �    �   �  

Vācu valoda �     �  �  

AngĜu valoda �    �   �  

_____________ valoda          

 
03.01.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Juris  Liepa 
Vārds  Uzvārds 

Lielvircavas pag. Jelgavas raj.  1942.gada 9. augusts 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Mežkopības katedra, lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža fakultāte   

Akadēmijas ielā 11.   
Jelgava LV 3001   

   
TālruĦa Nr.  3026322,   29335932    

Fakss: 3021619   
E-pasts: Juris.liepa@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 
Pamatstudijas 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 
aspirantūra 

1961. –1969. 
 

1972. –1974. 

Mežsaimniecība 
 

Mežkopība 
 

Mežsaimniecī
-bas inženieris 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Maăistra grāda 
pielīdzināšanas 
komisija 

1992. mežsaimniecība MežzinātĦu 
maăistrs 

000068 

Darba pieredze 

1969.- 1970. g. IecirkĦa priekšnieka vietnieks Dobeles MRS 
1970 – 1972.g.  Zinātniskais stažieris LLA Mežkopības katedrā 
1974. – 1991. g. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LLA Mežkopības katedras līgumdarbu grupā 
1991. – 1993. g. Asistents LLU Mežkopības katedrā 
1993. – 2006. g. Lektors LLU Mežkopības katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Meža atjaunošana: meža stādmateriāla izaudzēšana, mākslīgās meža atjaunošanas tehnoloăijas. Daudzu 
zinātniski – pētniecisko līgumdarbu, projektu un granta tēmu atbildīgais izpildītājs kopš 1974. gada 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

J. Broks, Z. KariĦš, J. Liepa Dažādos kalendāros termiĦos stādītu priedes un egles ietvarsējeĦu ieaugums un 
augšana – LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse – nozares attīstībai” 2004. 
gada 4. novembrī, Jelgavā. 
J. Broks, Z. KariĦš, J. Liepa Rekomendācijas konteinerstādu lietošanai meža atjaunošanā atkarībā no stādīšanas 
sezonas – AS Latvijas valsts meži 2004. gada zinātnisko pētījumu atskaišu prezentācijas konference 2005. gada 
27. janvārī, Jelgavā 
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J. Broks, Z. KariĦš J. Liepa Rekomendācijas ietvarstādu, kailsakĦu stādu ar uzlabotu sakĦu sistēmu un kailsakĦu 
stādu pielietošanai meža atjaunošanā atkarībā no stādīšanas sezonas un stādmateriāla veida – AS Latvijas valsts 
meži 2005. gada zinātnisko pētījumu atskaišu prezentācijas konference 2006. gada 1. februārī, Jelgavā 
J. Liepa, Z. KariĦš Priedes ieaugšana un augšana ietvarsējeĦu stādījumos lānā un damaksnī – LLU Meža 
fakultātes Zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai” 2006. gada 16. martā, Jelgava 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Āinavu veidošana – studiju priekšmets Meža kakultātes Mežzinātnes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju 
programmā, 3,0 KP 
Ainavu veidošana – studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā Mežinženieris, 4,0 KP 
 Ainavu veidošana – studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 1. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā Mežsaimniecība, 2,0 KP 
Mežkopība - studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā Mežinženieris, 5,0 KP 
Mežkopība - studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā Mežsaimniecība, 3,5 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : Kopējais 
publik āciju skaits 37, no tām 6 zinātniski raksti, 5 brošūras un 20 popolārzinātniski raksti, 6 metodisko 
materiālu brošūras; 28 zinātnisko līgumdarbu atskaites ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Mangalis I., Liepa J. Meža  mākslīgās atjaunošanas tehnoloăija – Rīga: LatZTIZPI, 1980.- 46 lpp. 
Mangalis I., Liepa J. Meža kultūru kopšana – Rīga: LatZPIZPI, 1984. –56 lpp. 
Liepa J. Kombinētā augsnes sagatavošanas metode – Rīga: LatZPIZPI, 1984. –32 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Profesionālā pilnveide programmā Augstskolu didaktika 4 KP Sertifikāts Nr. 029. 07. 02. 2003. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Meža fakultātes domes loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda �   �   �   

Krievu valoda  �   �   �  

Vācu valoda   �   �   � 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

2007. gada 3. janvārī   
(Datums)  (Paraksts) 
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