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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 
 Studiju programmas mērėis ir veidot mežu apsaimniekošanai profesionāli 
vispusīgi izglītotas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir spējīgas izmantot 
patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
nozares ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai, izprot ražošanas procesu un vides 
vienotību, nodrošinot ilgtspējīgu un racionālu mežu apsaimniekošanu, to vērtības 
saglabāšanu un palielināšanu, attīstīt meža resursu kompleksas izmantošanas dažādus 
netradicionālus veidus. 
 Studiju programmas uzdevums studentiem dot teorētiskas zināšanas un 
praktiskās iemaĦas meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu 
pirmapstrādē, lai absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- meža apsaimniekošanas institūcijās un uzĦēmējsabiedrībās; 
- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā, vadīšanā, 

tehnoloăisko procesu loăistikā un kontrolēšanā; 
- kokmateriālu un meža blakusizmantošanas produktu ražošanas, uzglabāšanas 

un realizācijas analīzē un kontrolē, jaunu standartu un pārbaužu metožu 
izstrādē; 

- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un kokmateriālu 
pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes paaugstināšanā; 

- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 
 

Galvenie darbības virzieni – studiju darbs, zinātniskais darbs meža 
apsaimniekošanā un izmantošanā, praktisko iemaĦu apguve mācību un ražošanas 
praksēs. Sagatavotie mācību un metodiskie materiāli, kvalificētie mācību spēki, 
pilnveidotās studiju programmas, mūsdienīgās pasniegšanas metodes, vadošo prakses 
un zinātnes darbinieku piedalīšanās ar lekcijām apmācības procesā un daudzveidīgā 
mācību priekšmetu bāze ir galvenie nosacījumi, kas nodrošina labu mežinženieru 
sagatavošanas līmeni Latvijas Republikā. Par to liecina darba devēju aptaujas, kurās 
pārsvarā ir atzīmēts, ka absolventi ir spējīgi strādāt patstāvīgi, kontaktēties ar 
kolēăiem, risināt teorētiska problēmas, praktiskus un stratēăiskus jautājumus, vadīt 
kolektīvu. Atsevišėos gadījumos ir nepietiekamas praktiskā darba iemaĦas.  

Iegūtās zināšanas profesionālās mežinženieru augstākās izglītības studiju 
programmas absolventiem Ĝauj strādāt par mežizstrādes meistariem, tehnologiem, 
inženieriem, iecirkĦu vadītājiem, apaĜo kokmateriālu brāėeriem, ražošanas nodaĜu 
vadītājiem un citos amatos meža apsaimniekošanas uzĦēmējsabiedrībās, firmās, 
kopuzĦēmumos, AS „Latvijas valsts meži” centrālā aparātā un mežsaimniecībās, 
kokmateriālu transportēšanas un koktirdzniecības uzĦēmumos, zinātnes un izglītības 
iestādās, konsultatīvajā dienestā vai arī turpināt studijas maăistrantūrā. 
ĥemot vērā, ka no Latvijas Republikas teritorijas vairāk kā 45 % aizĦem meži un 

katru gadu šīs platības palielinās, apmežojot neizmantotās lauksaimniecības zemes, kā 
arī meži nodrošina 7,5 % no iekšzemes kopprodukta un 25 % no Latvijas eksporta 
ienākumiem, mežinženieriem arī turpmāk būs nodrošināts stabils darba tirgus.  

Nepārtraukta studiju programmas attīstība un pilnveide, kā arī studiju darba 
apvienošana ar zinātnisko darbu un mūsdienīgu informācijas tehnoloăiju pielietošana 
nodrošina izvirzīto mērėu izpildi un nodrošina vispusīgu, praktiskai izmantošanai 
atbilstošu augstāko izglītību. 
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2.Studiju programmas organizācija 
 

 Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Mežinženieris” ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura standartu mežzinātnē 
akreditēta ar Akreditācijas komisijas  2001.gada 17.oktobra lēmumu Nr.390 uz 6 
gadiem (1.pielikums) un saĦemta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas licence Nr.04056-36 no 15.02.2007. par tiesībām īstenot šo programmu arī 
turpmāk (2.pielikums). 
 Programmas apjoms – 168,5 kredītpunkti (KP), t.sk. 10 KP mācību prakses un 
4 KP ražošanas prakses. Pēc akreditācijas 2001.gada 20.novembrī izdotie LR MK  
‘Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” paredz 
studiju programmas obligātajā saturā ietvert 20 KP vispārizglītojošos kursus, 36 KP 
nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloăijas kursus, 60 KP nozares 
profesionālās specializācijas kursus, 6 KP brīvās izvēles kursus, vismaz 26 KP 
prakses un 12 KP diplomprojekta vai diplomdarba izstrādei, pie kam kopējais studiju 
programmas KP skaits nedrīkst pārsniegt 160 KP. Lai ievērotu šo noteikumu prasības, 
studiju programma tika pārstrādāta. Lai samazinātu studiju programmas kopējo KP 
skaitu un palielinātu KP skaitu praksēm, tika samazināts kursa projektu un kursa 
darbu izstrādes skaits no 12 uz  4, apvienoti priekšmeti „Meža blakusizmantošana” un 
„Koksnes kompleksā izmantošana”, nosaucot to „Meža resursu izmantošana” un 
vienlaicīgi samazinot kopējo apjomu par 0,5 KP. Bez tam par 0,5 KP samazināti 
priekšmetu „Ievads specialitātē”, „Kokmateriālu transports” apjomi un no obligātās 
studiju programmas izslēgts priekšmets „Fiziskā audzināšana”. Savukārt par 0,5 KP 
palielinātas mācību prakses mērniecībā, mežsaimniecībā, vilcējmašīnās un meža 
taksācijā un ierīcībā. Ražošanas prakšu apjoms palielināts no 4 KP līdz 14 KP. 
Pārstrādātās studiju programmas studiju plāns dots 1.tabulā. Tas apstiprināts Meža 
fakultātes Domē 2003.gada 18.februārī, bet tās realizācija uzsākta ar 
2003./2004.studiju gadu. Mācības atbilstoši jaunajam studiju plānam pilnībā apguvuši 
2005./2006.gada absolventi. Abu studiju programmu – akreditētās un pārstrādātās – 
salīdzinājuma kopsavilkums dots 2.tabulā. 

Atbilstoši studiju programmai izstrādātais studiju plāns nodrošina savstarpēji 
pakārtotu priekšmetu apguvi, t.i., lai kārtējā priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējo 
sniegtā informācija. Šāds priekšmetu plānojums nodrošina secīgu zināšanu apguvi. 
Studiju procesa organizācijas pamatā ir LLU centralizēts lekciju, laboratorijas  un 
praktisko darbu plānojums. Lai sekmētu speciālo priekšmetu apguvi, saistot to ar 
praktisko apmācību parauglaukumos un ražošanas objektos, ar 2006./2007.studiju 
gadu 3. un 4. kursa studentiem savstarpēji saistītu priekšmetu apmācība ir koncentrēta 
blokos. Katrā semestrī ir izveidoti divi bloki, pēc kuriem dots 1 – 2 nedēĜu ilgs laiks 
individuālām mācībām un attiecīgo eksāmenu kārtošanai. Šāda speciālo priekšmetu 
apmācības koncentrēšana īsākā laika periodā pasniedzējiem atvieglo organizēt 
studentu praktisko apmācību dabā vai ražošanas objektos, kas nostiprina lekcijās 
iegūtās zināšanas. 
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1.tabula 

Mežinženieru studiju programmas studiju pl āns 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
N.p.k. Kods Studiju priekšmets Priekšm. 

apjoms, KP 1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem 6.sem. 7.sem 8.sem  
1.Visp ārizgl ītojošie priekšmeti                 

1.1. FILO 101 Ētika, estētika 1,5 iesk.               
1.2. FILO 102 Filozofija 1,5       iesk.         
1.3. PEDA 301 Lietišėā psiholoăija 1,5   eks.             
1.4. SOCI 101 Socioloăija 1,5     eks.           
1.5. VALO 101 Profesionālā svešvaloda 6.0 iesk. iesk. iesk. eks.         
1.6. MATE 109 Matemātika 5.0 iesk. eks.             
1.7. FIZI 105 Fizika 3.0   eks.             

Kopā 20.0                 
2.Nozares teor ētiskie pamatkursi                   

2.1. INFO 124 Vispārējā datorapmācība 1,5 iesk.               
2.2. MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5     eks.           
2.3. INFO 123 Operāciju pētīšana 1,5           iesk.     
2.4. MIZM 324 Pētījumu metodoloăija 1.0         iesk.       
2.5. MEZK 502 Pētījumu metodoloăija 1.0         iesk.       
2.6. GEOD 313 Mērniecība 3.0   eks.             
2.7. MEHA 104 Tehniskā grafika 2.0 eks.               
2.8. MEHA 113 Mašīnmācība 5.0     iesk. eks.         
2.9. LENI 110 Enerăētika 5.0     eks.           

2.10. SPEK 320 Vilcējmašīnas 2,5       eks.         
2.11. ARBU 116 Būvniecība 2.0         eks.       
2.12. SPEK 319 Mašīnu ekspluatācija 2.0             eks.   
2.13. EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5           eks.     
2.14. VIDE 101 Ekoloăija un vides aizsardzība 2.0         eks.       
2.15. EKON 305 Tiesību pamati 1.0         iesk.       
2.16. GRAM 306 Grāmatvedība 1,5             iesk.   
2.17. UZND 124 UzĦēmējdarbības likumi 1.0           iesk.     

Kopā 36.0                 
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1.tabulas turpinājums 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
N.p.k. Kods Studiju priekšmets Priekšm. 

apjoms, KP 1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem 6.sem. 7.sem 8.sem  
3.Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi                   

3.1. MEZK 118 Meža botānika 1,5 eks.               
3.2. MEZK 326 Dendroloăija 1,5 eks.               
3.3. AGRO 307 Meža augsnes 2.0   iesk.             
3.4. MEZK 303 Medniecība 1,5 iesk.               
3.5. MIZM 312 Koksnes mācība 2.0 eks.               
3.6. MEZK 311 Mežkopība 2,5   eks.             
3.7. MIZM 305 Meža taksācija un ierīcība 4,5     eks.,k.p.           
3.8. MEZK 329 Meža atjaunošana 2,5         eks.       
3.9. MEZK 328 Meža aizsardzība  1,5         iesk.       

3.10. MIZM 307 Cirsmu darbi 5,5     iesk. eks.,k.d.         
3.11. MIZM 308 Kokmateriālu transports 5,5           eks. iesk.,k.p.   
3.12. MIZM 311 Meža resursu izmantošana 2.0             eks.   
3.13. MIZM 309 Kokmateriālu krautuves 3.0       eks.         
3.14. KOKA 304 Kokapstrāde 3.0           eks.     
3.15. MIZM 301 Ievads specialitātē 1.0 iesk.               
3.16. MIZM 302 Motorinstrumenti mežsaimniecībā 1,5   iesk.             
3.17. MIZM 323 Datoru izmantošana nozarē 1.0           iesk.     
3.18. MIZM 316 Mežsaimniecības ekonomika 2.0         eks.       
3.19. MIZM 318 Meža pārvalde un lietvedība 1,5           iesk.     
3.20. MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5             iesk.   
3.21. MIZM 313 Meža prečzinība 2.0           eks.     
3.22. GRAM 310 Finanses un kredīts 2.0             eks.   
3.23. MIZM 317 Meža likumi 1.0             iesk.   
3.24. MIZM 321 UzĦēmējdarbība meža 3,5             eks.,k.d.   

    apsaimniekošanā                   
3.25. MIZM 314 Jaunākais nozarē 1,5             iesk.   
3.26. DVID 305 Cilvēka aizsardzība un ergonomika 3.0         iesk. eks.     

    Kopā 60.0                 
4.Izvēles priekšmeti 6.0         iesk. iesk. iesk.   

5.Nobeiguma darba izstr āde 12.0                 
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1.tabulas turpinājums 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
N.p.k. Kods Studiju priekšmets Priekšm. 

apjoms, KP 1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem 6.sem. 7.sem 8.sem  
          

Eksāmeni   4 5 3 4 4 5 4 0 
Ieskaites   6 3 3 1 5 5 6 0 

Kursa darbi un projekti   0 0 1 1 0 0 2 0 
Kopā teorētiskais kurss 134.0                 

6.Mācību prakses                   

6.1. GEOD 011 Mērniecība 2.0   2.0             
6.2. MEZK 012 Mežsaimniecība (kompleksā) 2.0   2.0             
6.3. MIZM 001 Motorinstrumenti 2.0   2.0             
6.4. MIZM 005 Meža taksācija un ierīcība 2.0       2.0         
6.5. LTEH 005 Vilcējmašīnas 2.0       2.0         
6.6. MIZM 002 Mežizstrāde 2.0       2.0         

Kopā 12.0                 
7.Ražošanas prakses                   

7.1. MIZM 006 Cirsmu darbi 6.0           6.0     
7.2. MIZM 007 Organizācija un ekonomika 8.0               8.0 

Pavisam kop ā 160.0                 
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2.tabula 
 

Akredit ētās un pārstr ādātās studiju programmas  
salīdzinājuma kopsavilkums 

 
Akreditētā studiju 

programma 
Pārstrādātā studiju 

programma 
Studiju kursi 

KP kopā % KP kopā % 
Vispārizglītojošie studiju kursi 31,5 18,7 20,0 12,5 
Nozares teorētiskie pamatkursi 28,5 16,9 36,0 22,5 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

74,0 43,9 60,0 37,5 

Brīvās izvēles kursi 10,5 6,2 6,0 3,8 
Prakses 14,0 8,3 26,0 16,2 
Diplomprojekta vai diplomdarba 
izstrādāšana 

10,0 6,0 12,0 7,5 

Kopā 168,5 100,0 160,0 100,0 
 
 

  Atbilstoši studiju plānam vadošie priekšmetu pasniedzēji izstrādā 
priekšmetu programmas, kuras saskaĦo ar programmas vadītāju, ekspertē nozares 
speciālisti, pēc tam tiek izskatītas un apstiprinātas Meža izmantošanas katedras sēdē 
un beigās tās paraksta Meža fakultātes dekāns. Pēc priekšmeta noklausīšanās 
pasniedzējs veic studentu aptauju, kuri dod savu vērtējumu par priekšmeta 
pasniegšanas kvalitāti un priekšlikumus  programmas pilnveidošanai. Studiju 
programmas atbilstību prakses vajadzībām nodrošina to apspriešana un saskaĦošana 
Meža fakultātes Padomnieku konventā, kura sastāvā ir nozares vadošie speciālisti, 
prakses darbinieki un zinātnes pārstāvji. 
 
 

3.Studiju programmas vispārējs raksturojums 
 

 Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Mežinženieris” studiju 
plānu ar integrētu inženierzinātĦu bakalaura standartu mežzinātnē un tās iedalījumu 
studiju kursos skatīt 1.tabulā, bet priekšmetu aprakstus – anotācijas 3.pielikumā. 
 Studiju programmas saturs nodrošina studējošiem iespējas pāriet no vienas 
augstskolas uz otru vai turpināt studijas ārzemēs un arī šaurākas specializācijas izvēles 
iespējas pēc pamatzinātĦu apguves. Šim nolūkam mežinženieru studiju programmā 
atbilstoši LR Augstākās Izglītības Padomes izstrādātajam nolikumam „Latvijas 
bakalaura akadēmiskā grāda studiju programmas standarts”  ir ietverta standartizētā 
daĜa 82,5  KP apjomā (3.tabula), kas dod iespēju piešėirt inženiera kvalifikāciju ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā. 
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3.tabula 
 

Mežinženieru studiju programmas standartizētā daĜa inženiera kvalifikācijai ar 
tiesībām studēt maăistrantūrā atbilstoši lauksaimniecības zinātĦu bakalaura 

mežzinātnē standartam 
 

Studiju priekšmets Apjoms, KP 
1.Humanitārie priekšmeti 14,0 
1.1. Ētika, estētika 1,5 
1.2. Filozofija 1,5 
1.3. Lietišėā psiholoăija 1,5 
1.4. Socioloăija 1,5 
1.5. Cilvēku aizsardzība 2,0 
1.6. Profesionālā svešvaloda 6,0 
2.Fundamentālie priekšmeti 15,00 
2.1. Fizika 3,0 
2.2. Informātika (datorapmācība) 2,5 
2.3. Matemātika 5,0 
2.4. Koksnes mācība 1,5 
2.5. Meža botānika 1,5 
2.6. tehniskā grafika 1,5 
3.Profila akadēmiskie priekšmeti 16,0 
3.1. Mērniecība 3,0 
3.2. Dendroloăija 1,5 
3.3. Meža augsnes zinātne 1,5 
3.4. Ekoloăija un vides aizsardzība 2,0 
3.5. Meža aizsardzība un apsardzība 1,5 
3.6. Pētījumu metodoloăija 2,0 
3.7. Meža taksācija un ierīcība 4,5 
4.Profila speciālie priekšmeti 15,0 
4.1. Medniecība 1,5 
4.2. Praktiskā mežkopība 2,5 
4.3. Meža ekspluatācija (cirsmu darbi, 
kokmateriālu krautuves) 

6,5 

4.4. Meža atjaunošana 2,5 
4.5. Kokmateriālu transports 2,0 
5.UzĦēmējdarb ības priekšmeti 10,5 
5.1. Ekonomikas teorija 1,5 
5.2. Tiesību pamati 1,0 
5.3. Grāmatvedība 1,5 
5.4. Mežsaimniecības ekonomika 2,0 
5.5. Meža likumi 1,0 
5.6. UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā 3,5 
6.Zinātniskais darbs 12,0 

KOPĀ 82,5 
 

 Studiju programmas realizācijai paredzētas 196 nedēĜas, t.sk., teorētiskajam 
kursam 112 nedēĜas (57%), individuālajām studijām un pārbaudījumiem 28 nedēĜas 
(14%), no kurām 11 nedēĜas (6%) diplomprojekta vai diplomdarba izstrādāšanai un 
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aizstāvēšanai, mācību praksēm 12 nedēĜas (6%), ražošanas praksēm 14 nedēĜas (7%) 
un brīvlaikam 30 nedēĜas (16%). 
 Lekcijām tiek plānotas lielākas plūsmas, jo daĜai no priekšmetiem tās lasa 
kopīgi ar mežzinātnes (bakalaura) un kokapstrādes (profesionālās) studiju 
programmām. Lai šīs plūsmas nodrošinātu ar telpām, fakultātē 2004.gadā izbūvēta un 
nodota ekspluatācijā jauna auditorija ar 130 vietām. Praktiskos darbus veic 
akadēmiskā studentu grupa un laboratorijas darbus attiecīgi ½ akadēmiskās grupas. 
 Būtiska sastāvdaĜa mežinženieru profesionālajā studiju programmā ir mācību 
un ražošanas prakses. Pirmajā kursā ir trīs mācību prakses: 2 nedēĜas mērniecības 
prakse, 2 nedēĜas kompleksā mežsaimniecības prakse, kurā studenti apgūst 
mežkopību, meža botāniku, dendroloăiju, meža augsnes un 2 nedēĜas 
motorinstrumentu prakse, kurā studenti apgūst praktiskās iemaĦas, kārto eksāmenu un 
iegūst tiesības strādāt ar benzīnmotorzāăiem un krūmgriežiem. Arī otrā kursā ir 3 
mācību prakses: 2 nedēĜas meža taksācijas un ierīcības prakse, 2 nedēĜas vilcējmašīnu 
prakse un 2 nedēĜas mežizstrādes prakse, kuras laikā studenti iepazīstas ar 
jautājumiem, kas saistīti ar meža prečzinību, mežizstrādi un kokmateriālu 
pirmapstrādi. DaĜa no tām mācību praksēm, kas saistītas ar braucieniem uz attāliem 
objektiem un kurās prakses norises obligāts priekšnoteikums nav tās nepārtrauktība, 
tiek organizētas pārmaiĦus ar teorētiskajām nodarbībām auditorijās, uzlabojot 
teorētiskās vielas sasaisti ar ražošanu. Ar Meža attīstības fonda finansējumu 
2006.gadā ir bijusi iespēja noorganizēt vienu nedēĜu ilgu studentu mācību ekskursiju 
uz Zviedriju. Izmantojot ar ESF atbalstu izstrādāto projektu „Harvestera tehnoloăiskās 
iekārtas vadības un kontroles iemaĦu apguve mežizstrādes mācību praksē”, 20 
studenti 2006.gadā ir apguvuši mūsdienās modernākās kokmateriālu sagatavošanas 
mašīnas, harvestera, tehnoloăiskās iekārtas lietošanas prasmes, saĦemot par to 
attiecīgu apliecinošu sertifikātu. Apmācība veikta SIA „INTRAC Latvija”, lietojot 
harvestera tehnoloăiskās iekārtas stimulatoru un piedaloties harvestera mērierīču 
kalibrēšanas seminārā A/S „Saldus MR”. 
 Mācību prakšu uzlabošanai 2006./2007. studiju gadā īstenots arī ESF projekts 
„M ācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādei un analīzei mežizstrādes 
praksē”. Tās ietvaros Meža pētīšanas stacijas mežos ierīkoti 12 stacionāri 
parauglaukumi ar atšėirīgiem meža augšanas apstākĜu tipiem un tie piemēroti dažādu 
cirsmu izstrādes tehnoloăiju projektēšanai ar dažādām mašīnu sistēmām gan galvenās 
izmantošanas, gan starpcirtē. Katram parauglaukumam sagatavota cirsmas skice, 
detalizēts apraksts, veikti kontrolmērījumi un izstrādāts studentiem veicamo darbu 
saraksts. Uzdevumu izpildes atvieglošanai sagatavoti un iespiesti metodiskie materiāli 
un darbu izpildei nepieciešamās veidlapas. Bez tam projekta ietvaros par Ls 2471,70 
iegādāti individuālās aizsardzības līdzekĜi, mērinstrumenti un marėēšanas materiāli. 
Līdz ar to mežizstrādes mācību prakse dos lielāku atdevi studentu teorētisko zināšanu 
nostiprināšanai. 
 Trešā kursa beigās 6 nedēĜas ir pirmā (cirsmu darbi) ražošanas prakse, kurā 
studenti galvenokārt iepazīstas ar cirsmu darbu tehnoloăiju, meža atjaunošanu un 
darbu organizāciju ražošanas apstākĜos. Nolūkā uzlabot šo praksi, tā sadalīta divās 
daĜās, no kurām vienā daĜā semināra veidā studenti iepazīstas ar pirmrindas 
uzĦēmumu darba pieredzi, bet otrā daĜā izbrauc uz norīkotām prakses vietām prakses 
uzdevumu veikšanai. Prakses pirmās daĜas veikšanai ar ESF finansu atbalstu projekta 
„Cirsmu izstrādes tehnoloăijas sagatavošanas, ieviešanas, vadības un kontroles 
apguve mežizstrādes praksē” ietvaros noslēgts sadarbības līgums ar vienu no 
lielākajiem un labākajiem mežizstrādes uzĦēmumiem Latvijā – A/S „Saldus MR”. Par 
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projekta līdzekĜiem studentu vajadzībām par Ls 1930 iegādāti individuālās 
aizsardzības līdzekĜi un mērinstrumenti. 
 Otrā ražošanas prakse (organizācija un ekonomika) notiek 4.kursa otrā 
semestrī un tajā studenti apgūst jautājumus par kokmateriālu transportu, pirmapstrādi, 
darba organizāciju un ekonomiku. Ražošanas prakšu laikā studenti ievāc arī datus 
noslēguma darbu izstrādei. 
 Lai sekmētu diplomdarbu, diplomprojektu un zinātnisko darbu izstrādi, Meža 
izmantošanas katedra veic sekojošus pasākumus: 

1. Nodrošina, lai studenti tematus izvēlētos 3.kursā 5.semestra laikā. Tas dod 
iespēju iepazīties ar literatūru par darba tematiku, sastādīt darba izstrādes 
metodiku un izvēlēties kvalifikācijas darba tematam atbilstošu ražošanas 
prakses vietu. Šai semestrī arī tiek apgūts priekšmets „Pētījumu metodoloăija”. 

2. Ražošanas prakses laikā 6. un 8.semestrī studenti individuālā uzdevuma veidā 
ievāc izejas datus nobeiguma darbam. 

3. Mācoties 4.kursā kursa darbu un kursa projektu ietvaros ( „UzĦēmējdarbība 
meža apsaimniekošanā”, „Kokmateriālu  transports”) studenti risina ar 
nobeiguma darbu saistītus jautājumus un patstāvīgā darba ietvaros sagatavo un 
nolasa  referātus par attiecīgo tematu. 

4. 8.semestra laikā Meža izmantošanas katedra organizē vairākas tematiskas 
konsultācijas par diplomdarbu, diplomprojektu un zinātnisko darbu atsevišėu 
nodaĜu izstrādi, tehnisko noformēšanu, secinājumu un priekšlikumu izstrādi un 
aizstāvēšanās tehnoloăiju. 

5. Lai novērtētu studentu gatavību nobeiguma darba aizstāvēšanai Valsts 
eksāmenu komisijā (VEK), Meža izmantošanas katedra rīko darbu 
priekšaizstāvēšanu, kurā piedalās studenti, darbu zinātniskie vadītāji un 
katedras mācībspēki. 

 
Diplomdarba vai diplomprojekta aizstāvēšana Ĝauj vispusīgi novērtēt studentu 

spēju patstāvīgi risināt ar nozari saistītos jautājumus, kā arī prasmi aizstāvēt darbā 
ieteiktos priekšlikumus. Zinātnisko darbu, nolūkā iegūt tiesības turpināt studijas 
maăistrantūrā, students izstrādā kā atsevišėu darbu vai kā paplašinātu nodaĜu 
diplomdarbā vai diplomprojektā, ja to temati saistīti. Nobeiguma darbi tiek aizstāvēti 
VEK. Diploma un tā pielikuma paraugs 4.pielikumā. 

 
 

4.Vērt ēšanas sistēma 
 

Studentu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu programmās un LAIS 
studiju priekšmetu pieteikumos, kā arī pirms priekšmeta apgūšanas uzsākšanas 
studentus ar tiem iepazīstina priekšmeta pasniedzējs. Patstāvīgā darba kontroles 
formas ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu pārbaude, jautājumu izpratnes 
pārbaude semināros, referātu noklausīšanās, kursa darbu un projektu aizstāvēšana, 
testi, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmeni katra studiju priekšmeta noslēgumā, 
mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā 
atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto 
rakstiski. Tiek praktizēta arī akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošana, kas veicina 
studenta regulāru mācīšanos semestra laikā. Akumulējošais eksāmens vai ieskaite 
neizslēdz iespēju studentam kārtot ieskaiti vai eksāmenu, lai uzlabotu vērtējumu. 

SaskaĦā ar LLU Rektora 31.08.2006. rīkojumu Nr.07-63 par atkārtotu 
eksāmenu nesekmīga vērtējuma gadījumā studentam jāmaksā Ls 1,40. Tiesības 
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vēlreiz kārtot eksāmenu saglabājas viena semestra laikā pēc pārcelšanas nākamajā 
kursā. Ja eksāmens sesijas laikā nav kārtots, par katra studiju priekšmeta kredītpunktu 
jāmaksā Ls 16,00 (2006./2007.studiju gadā). 

 
 

5.Programmas praktiskā īstenošana 
 

 Studiju programmas īstenošana notiek saskaĦā ar LLU Senāta apstiprināto 
„LLU Studiju nolikumu”. Tas paredz, ka uzsākt pamatstudijas mežinženieru studiju 
programmā ir tiesības Latvijas pilsoĦiem un personām, kurām ir tiesības uz LR izdotu 
nepilsoĦu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atĜaujas 
LR. UzĦemšana notiek konkursa kārtībā un tās noteikumus ik gadus apstiprina LLU 
Senāts. 
 Studiju formas ir dažādas – pilna un nepilna laika studijas, kā arī studijas pēc 
individuāla plāna. Studiju laikā studentam ir tiesības pāriet no pilna laika studijām uz 
nepilna laika studijām un otrādi tikai sākot ar 2.kursu. Studenti, kuri izvēlējušies 
studēt pēc individuāla plāna, katra semestra sākumā, rakstiski vienojoties ar dekānu, 
studiju programmas vadītāju un priekšmeta pasniedzēju, sastāda savu studiju plānu, 
ievērojot studiju programmas prasības un izvēlētajam laika periodam paredzēto 
studiju apjomu KP. 
 Studijas notiek atbilstoši studiju plānam, kuru saskaĦā ar studiju programmu 
izstrādā programmas vadītājs un apstiprina Meža fakultātes dekāns. Studiju plānā doti 
apgūstamo priekšmetu nosaukumi, apjomi un pārbaudes forma pa studiju gadiem un 
semestriem. Vidēji nedēĜā plānotas 20 h auditoriju nodarbības, bet pārējais laiks 
atvēlēts patstāvīgam darbam, t.i., praktisko darbu nobeigšanai, kursa darbu un 
projektu izstrādāšanai, referātu sagatavošanai, mācību un zinātniskās literatūras 
studijām LLU Fundamentālajā bibliotēkā vai tās filiālē Meža fakultātē. Individuālo 
studiju nodrošināšanai speciālo priekšmetu pasniedzēji pēdējo 5 gadu laikā 
sagatavojuši 25 mācību metodiskos materiālus. 
 Katram studiju priekšmetam saskaĦā ar LLU Senāta apstiprinātiem 
noteikumiem priekšmeta vadošais pasniedzējs izstrādā programmu. Programmas 
viens eksemplārs pirms nodarbību uzsākšanas tiek izsniegts kursa vecākajam un ar tās 
saturu , apguves un kontroles formām un vērtēšanas kārtību priekšmeta pasniedzējs 
visus studentus iepazīstina pirmās nodarbības laikā. Bez tam studiju priekšmetu 
programmu komplekti studentiem pieejami Meža izmantošanas katedrā, Meža 
fakultātes dekanātā un LLU Fundamentālās bibliotēkas Meža fakultātes filiālē. 
 Diplomprojektu un diplomdarbu izstrādei Meža izmantošanas katedra 
izstrādājusi metodiskos norādījumus, kuri pieejami bibliotēkā un Meža fakultātes 
mājas lapā internetā. 
 Sākot ar 2002.gadu studenti aktīvi piedalās zinātniskās pētniecības darbā 
katedrā izpildāmajos projektos. Iegūtie mērījumu dati tiek izmantoti diplomdarbu un 
zinātnisko darbu izstrādāšanai, referātu sagatavošanai un nolasīšanai studentu 
zinātniskajās konferencēs. Studentu iesaistīšanās katedrā veiktajos zinātniskajos 
pētījumos ar katru gadu palielinās, jo ir tendence palielināties pētniecisko projektu 
skaitam. Pārskata periodā strādāts 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). 
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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). 

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). 

 
Studentu piedalīšanās zinātniskās pētniecības darbā viĦus motivē turpināt 

studijas maăistrantūrā. 
 

 
6.Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
 Mežs ir Latvijas lielākā nacionālā bagātība. Tā racionāla apsaimniekošana 
bija, ir un būs mūsu valsts ekonomiskās stabilitātes pamats. Latvija ir viena no 
mežiem bagātākajām valstīm Eiropā. Ja Latvijā uz vienu iedzīvotāju vidēji ir 1,2 ha 
mežu ar 230 m3 koksnes krāju, tad vidēji Eiropā šie rādītāji attiecīgi ir 0,3 ha un 38 
m3. Tas liecina par to, ka ES valstu apgādē ar kokmateriāliem un koksnes 
izstrādājumiem Latvijai ir nozīmīga vieta. Vienīgā mācību iestāde, kas sagatavo 
profesionālās augstākās  izglītības speciālistus  Latvijas mežu apsaimniekošanai ir 
LLU Meža fakultāte. Mežinženieru profesionālās augstākās izglītības programma pēc 
akreditācijas ir pārstrādāta atbilstoši profesionālās augstākās izglītības standartam 
(skat. 2.tabulu). 
 2003.gada 14.februārī ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.79 tika 
apstiprināts profesijas standarts profesijai „Mežsaimniecības inženieris” 
(5.pielikums). Profesiju standartam atbilstošu zināšanu līmeni un prasmes 
mežinženieru profesionālās augstākās izglītības programma kopumā nodrošina. 
Nepieciešamās zināšanas tiek apgūtas atsevišėos priekšmetos vai arī apvienotos 
priekšmetu blokos, lai samazinātu kopējo priekšmetu skaitu. DaĜu zināšanu, 
piemēram, ainavu veidošanu, sugu un biotopu aizsardzību u.c., var apgūt brīvās 
izvēles kursos. 
 2007.gadā kopā ar darba devējiem ir uzsākts darbs pie studiju programmas 
pilnveidošanas atbilstoši profesijas „Mežsaimniecības inženieris” standartam, par ko 
skatīt ziĦojuma 12.sadaĜā. 
 Par absolventu darba iespējām vislabāk informāciju var iegūt Meža fakultātes 
rīkotajās karjeras dienās. Šā gada 18.aprīlī meža nozares karjeras dienā ziĦojumus par 
meža nozares stāvokli, attīstības perspektīvām un darba iespējām nolasīja Latvijas 
Kokrūpniecības federācijas prezidents J.Biėis, Valsts meža dienesta ăenerāldirektors 
J.Kinna, a/s „Latvijas valsts meži” Personāla attīstības vadītāja G.Rande un Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta „Silava” direktors J.Jansons. Pēc tam kontaktbiržā par 
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darba iespējām studenti varēja iegūt informāciju no vairāk kā 10 uzĦēmumiem un 
firmām. UzĦēmumu lielā interese piedalīties karjeras dienā liecina par to, ka 
absolventi ar darbu šodien un nākotnē būs nodrošināti. 
 
 

7.Programmu studējošie 
 

Mežinženieru sagatavošana fakultātē notiek no 1949.gada ar pārtraukumu no 
1958. līdz 1977.gadam. Līdz 2006./2007.studiju gadam sagatavoti 565 speciālisti. 
UzĦemto studentu un absolventu skaits pamatstudijās, kā arī konkursa koeficients 
pārskata periodā pa gadiem dots 4.tabulā. 
 

4.tabula 
UzĦemto studentu un absolventu skaits 

mežinženieru profesionālā studiju programmā 
 

UzĦemto studentu skaits Absolventu 
t.sk. 

 
 

Studiju 
gads 

 
kopā par budžeta 

finansējumu 
Par 

daĜēju 
samaksu 

 
Konkursa 
koeficients 

 
skaits 

% no 
uzĦemto 
studentu 

skaita 
2001./2002. 30 25 5 2,16 11 37 
2002./2003. 31 26 5 2,24 16 52 
2003./2004. 20 20 - 1,64 13 65 
2004./2005. 29 25 4 2,64 9 31 
2005./2006. 29 25 4 2,68 10 34 
2006./2007. 30 25 5 2,80 11* 37 

 
* prognoze 
 
 Studiju programmā katru gadu uzĦem 25 jaunus studentus budžeta grupā un 
papildus līdz 5 studentiem par daĜēju finansējumu, lai kaut nedaudz kompensētu 
atskaitīto studentu skaitu studiju procesa sākumā. Tam par iemeslu galvenokārt ir 
vidusskolā nepietiekoši apgūtās zināšanas matemātikā un fizikā. 
 Kritisks stāvoklis studentu komplektēšanā bija 2003.gadā, kad tika uzĦemti 
tikai 20 studenti. Tas izskaidrojams ar meža nozares vispārējā prestiža samazināšanos 
dažādo reorganizāciju dēĜ. Sākot ar 2004.gadu stāvoklis uzlabojās, jo lielāku vērību 
Meža fakultātē pievērsa profesionālās orientēšanās pasākumiem vidusskolās, kā arī 
nostabilizējās meža nozares struktūra un palielinājās nozarē strādājošo atalgojums. 
 Jāatzīmē, ka 4.tabulā dotais samērā augstais studentu uzĦemšanas konkursa 
koeficients tikai daĜēji raksturo faktisko stāvokli, jo reflektantiem ir tiesības 
vienlaicīgi pieteikties mācīties vairākās studiju programmās. Pārskata periodā no 
uzĦemtajiem 169 studentiem absolvēja tikai 70, jeb vidēji 41%. Nepilna laika studijās 
uzĦemto studentu skaits netiek reglamentēts. 
 Lai noskaidrotu studentu domas par mežinženieru profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu un programmas pilnveidošanas iespējām, tika aptaujāti 
3. un 4.kursa studenti. ViĦi uzskata, ka studiju procesā iegūst Ĝoti labas (6 %) un labas 
(94 %) teorētiskās zināšanas. Nedaudz sliktāk vērtē iegūtās profesionālās (praktiskās) 
zināšanas, kuras Ĝoti labi vērtē 6%, labi 41% un viduvēji 53%. Kopumā studentus arī 
apmierina studiju procesa organizācija un nodrošinājums ar mācību literatūru, kuru 
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par labu vērtē 71% un viduvēju 29%. Aptaujā tika ietverti jautājumi par iespējamu 
jaunu priekšmetu ieviešanu un esošo priekšmetu programmas izmaiĦām vai atsevišėu 
priekšmetu apvienošanu studiju programmā, bet šie jautājumi analizēti ziĦojuma 
12.sadaĜā. 
 Plašāku studentu un absolventu aptauju, kā arī iegūto datu analīzi 2003.gadā 
veica diplomands Pēteris Kalējs, izstrādājot diplomdarbu „Mežinženieru profesionālās 
studiju programmas uzlabošanas projekts”. Lielākā daĜa no secinājumiem ieviesti, 
uzlabojot atsevišėo priekšmetu programmas, sagatavojot atbilstošus metodiskos 
materiālus un ieviešot apmācības procesā audiovizuālo tehniku. Problemātisks palicis 
ir priekšlikums 1. un 2.kursā apvienot studijas mežinženieru profesionālajā un 
mežzinātnes bakalaura studiju programmās, specializāciju veicot 3. un 4.kursā. 
Priekšlikuma realizācija ir sarežăīta un pie tā patreiz tiek strādāts. 
 Lai noskaidrotu, kā mežinženieru profesionālās studiju programmas 
beidzējiem ir veicies darba tirgū, kas fakultātei būtu jādara, lai studentus labāk tam 
sagatavotu, tika izsūtītas aptaujas anketas. Atbildes saĦemtas no 25 absolventiem, no 
kuriem 68 % studijas beiguši pēc 2002.gada. 44 % absolventu tā ir vienīgā darba 
vieta, 28 % ir otrā, 20 % trešā un 8 % lielāks skaits darba vietu. Tas liecina par 
salīdzinoši nelielu  vadošo speciālistu mainību meža nozarē. Galvenie uzdevumi 
patreizējā darba vietā ir ražošanas vadīšana, administratīvais darbs, kontroles 
funkcijas, informācijas vākšana un apkopošana u.c. Sagatavotības līmeni darba 
karjerai fakultāti beidzot absolventi uzskata kā labu (72 %) un vidēju (28 %). 
Visvairāk nepieciešamās zināšanas darbā absolventi vērtē atšėirīgi, atkarībā no 
ieĦemamā amata. Novērtējot pēc 5 ballu skalas vidēji visnepieciešamākās zināšanas ir 
pārvaldē (4,3), informātikā (4,2), tehnikā un ekonomikā (3,9). Mazāk nepieciešamas 
juridiskās (3,5) un humanitārās zināšanas (2,9). Karjeras iespēju uzlabošanai 
absolventi iesaka palielināt informātikas priekšmeta apjomu, sniegt zināšanas ES 
projektu sagatavošanā un apguvē, pilnveidot mācību un ražošanas prakšu norisi, rast 
iespēju  studentiem brīvlaikā strādāt nozares uzĦēmumos, iesaistīt apmācības procesā 
jaunus mācībspēkus u.c. 
 Lai uzzinātu darba devēju viedokli par studiju programmas absolventiem, 
aptaujāti visu A/S „Latvijas valsts meži” mežsaimniecību un lielāko nozares 
uzĦēmumu vadītāji. Aptaujas rezultāti liecina, ka darba devēji absolventu 
sagatavotības līmeni vērtē kā augstu (40 %) un vidēju ( 60 %). Absolventi pārsvarā 
nodarbināti administratīvajā, ražošanas, kontroles un informācijas vākšanas darbā. 
ViĦi spējīgi strādāt patstāvīgi, risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus, vadīt darba 
kolektīvu, kontaktēties ar kolēăiem un ārzemju firmu pārstāvjiem. 80 % no darba 
devējiem uzskata, ka mežinženieru profesionālā studiju programma ir nepieciešama, 
bet 20 %, ka vairāk nepieciešama nekā nē. Galvenā motivācija programmas 
nepieciešamībai  ir meža nozares lielais īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā un tas, ka 
LLU Meža fakultāte ir vienīgā, kas apmāca nozarei nepieciešamos speciālistus ar 
augstāko izglītību. 

 
 

8. Nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 

 Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 40 
pasniedzēji (5. tabula), no kuriem 1 (2,5 %) ir habilitētais zinātĦu doktors, 12 (30,0%) 
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5.tabula 
Mežinženieru profesionālās studiju programmas akadēmiskais personāls 

 
Studiju kursa Par studiju kursu atbildīgā akadēmiskā personāla  

N.p.k. nosaukums apjoms
, KP 

kurss, 
semestris 

uzvārds, vārds amats izglītība akadēm. vai 
zinātn. grāds 

Ievēlēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 
 1.Vispārizglītojošie kursi 20,0       

1.1. Ētika, estētika 1,5 I, 1. Brāzma Gunārs lektors augstākā Dr.phil uz laiku 
1.2. Filozofija 1,5 II, 4. Apsīte Elīna lektore augstākā Mg.phil. ievēlēta 
1.3. Lietišėā piholoăija 1,5 I, 2. Vanovska Vizma lektore augstākā Mg.paed. ievēlēta 
1.4. Socioloăija 1,5 II, 3. Korpa Viola lektore augstākā Mg.sc.soc. uz laiku 
1.5. Profesionālā svešvaloda 6,0 I, 1.,2., 

II, 3.,4. 
Vazne Ingrīda lektore augstākā Mg.paed. ievēlēta 

1.6. Matemātika 5,0 I,1.,2. OzoliĦš Rūdolfs profesors augstākā Dr.habil.silv
. 

uz laiku 

1.7. Fizika 3,0 I, 2. Zeidmane Anda as.profesore augstākā Dr.paed. ievēlēta 
 2.Nozares teorētiskie  

pamatkursi 
36,0       

2.1. Vispārējā datorapmācība 1,5 I, 1. Bauska Ilvija asistente augstākā - uz laiku 
2.2. Teorētiskā mehānika 2,5 II, 3. Vizbulis Jānis lektors augstākā Mg.sc.ing. ievēlēts 
2.3. Operāciju pētīšana 1,5 III, 6. Mestere Rita lektore augstākā Mg.oec. ievēlēta 
2.4. Pētījumu metodoloăija 1,0 III, 5. Drēska Andris profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
2.5. Pētījumu metodoloăija 1,0 III, 5. Luguza Solveiga asistente augstākā Mg.silv. uz laiku 
2.6. Mērniecība 3,0 I, 2. Bīmane Inese lektore augstākā Mg.paed. uz laiku 
2.7. Tehniskā grafika 2,0 I, 1. Aumale Minjona docente augstākā - uz laiku 
2.8. Mašīnmācība 5,0 II, 3.,4. Vizbulis Jānis lektors augstākā Mg.sc.ing ievēlēts 
2.9. Enerăētika 5,0 II, 3. Klegeris Ilmārs As.profesors augstākā Dr.paed., 

Dr.sc.ing 
ievēlēts 

2.10 Vilcējmašīnas 2,5 II, 4 Aizsils Gunārs docents augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
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5.tabulas turpinājums 

2.11. Būvniecība 2,0 III, 5 ŽodziĦa Maija lektore augstākā Mg.sc.ing. ievēlēta 
2.12. Mašīnu ekspluatācija 2,0 IV, 7. Aizsils Gunārs docents augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
2.13. Ekonomikas teorija 1,5 III, 6. Eglīte Aija as.profesore augstākā Dr.oec. ievēlēta 
2.14. Ekoloăija un vides aizsardzība 2,0 III, 5. Vircavs Valdis asistents augstākā Mg.silv. uz laiku 
2.15. Tiesību pamati 1,0 III, 5. Pūce Alla lektore augstākā Mg.paed. uz laiku 
2.16. Grāmatvedība 1,5 IV, 7. Jesemčika Anna As.profesore augstākā Mg.oec. ievēlēta 
2.17. UzĦēmējdarbības likumi 1,0 III, 6. Bite Ligita lektore augstākā Mg.oec. ievēlēta 

 3.Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

60,0       

3.1. Meža botānika 1,5 I, 1. Indriksons Aigars lektors augstākā Mg.silv. ievēlēts 
3.2. Dendroloăija 1,5 I, 1. Šulcs Viesturs as.profesors augstākā Dr.biol. ievēlēts 
3.3. Meža augsnes 2,0 I, 2. Livmanis Jānis lektors augstākā Mg.agr. ievēlēts 
3.4. Medniecība 1,5 I, 1. Dreimanis Andrejs profesors augstākā Dr.silv. ievēlēts 
3.5. Koksnes mācība 2,0 I, 1. LīpiĦš Leonards profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
3.6. Mežkopība 2,5 I, 1.,2. Miezīte Olga lektore augstākā Mg.silv. uz laiku 
3.7. Meža taksācija un ierīcība 4,5 II, 3. Skudra Pēteris docents augstākā Dr.silv. uz laiku 
3.8. Meža atjaunošana 2,5 III, 5. Kalvāns Modris asistents augstākā - ievēlēts 
3.9. Meža aizsardzība  1,5 III, 5. Miezīte Olga lektore augstākā Mg.silv. uz laiku 
3.10. Cirsmu darbi 5,5, II, 3.,4. Sarmulis Ziedonis docents augstākā Mg.sc.ing. uz laiku 
3.11. Kokmateriālu transports 5,5 III,6., IV,7. Drēska Andris profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
3.12. Meža resursu izmantošana 2,0 IV, 7. Sarmulis Ziedonis docents augstākā Mg.sc.ing. uz laiku 
3.13. Kokmateriālu krautuves 3,0 II, 4. SaveĜjevs Aleksandrs lektors augstākā Dr.sc.ing. uz laiku 
3.14. Kokapstrāde 3,0 III, 6. Priedkalns Gints lektors augstākā Mg.sc.ing. ievēlēts 
3.15. Ievads specialitātē 1,0 I, 1. Drēska Andris profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
3.16. Motorinstrumenti 

mežsaimniecībā 
1,5 I, 2. Liepa Jānis asistents augstākā Mg.silv. uz laiku 

3.17. Datoru izmantošana nozarē 1,0 III, 6. ZariĦš Juris asistents augstākā - uz laiku 
3.18. Mežsaimniecības ekonomika 2,0 III, 5. Morozova Inese asistente augstākā Mg.silv. uz laiku 
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5.tabulas turpinājums 

3.19. Meža pārvalde un lietvedība 1,5 III, 6. Ėepīte Jana asistents augstākā B.oec. uz laiku 
3.20. Koktirdzniecība 1,5 IV, 7. Purvgalis Aivars as.profesors augstākā Dr.silv. ievēlēts 
3.21. Meža prečzinība 2,0 III, 6. LīpiĦš Leonards profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts 
3.22. Finanses un kredīts 2,0 IV, 7. Apsīte Elīna lektore augstākā Mg.phil. ievēlēta 
3.23. Meža likumi 1,0 IV, 7. Silamiėele Ilze lektore augstākā Mg.silv. uz laiku 
3.24. UzĦēmējdarbība meža 

apsaimniekošanā 
3,5 IV, 7. Morozova Inese asistente augstākā  Mg.silv. uz laiku 

3.25. Jaunākais nozarē 1,5 IV, 7. Sarmulis Ziedonis docents augstākā Mg.sc.ing. uz laiku 
3.26. Cilvēka aizsardzība un 

ergonomika 
3,0 III, 5.,6. Staša Jānis docents augstākā  Mg.sc.ing. uz laiku 
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 zinātĦu doktori, 22 (55,0%) maăistri, 1 (2,5%) bakalaurs un 4 (10,0%) ar 
profesionālo kvalifikāciju. Pēc amatiem akadēmiskais personāls sadalās sekojoši: 
profesori 4 (10,0%), asociētie profesori 6 (15,0 %), docenti 5 (12,5 %), lektori 17 
(42,5 %) un asistenti 8 (20,0 %). No visa akadēmiskā personāla amatos ievēlēti 21 
pasniedzēji jeb 52,5 %. Ar pārējiem tiek slēgti līgumi uz laiku.  
 Par augsto akadēmiskā personāla kvalifikāciju liecina tas, ka 3 no tiem ir 
Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātĦu akadēmijas īstenie locekĜi, 2 ir  LLU 
MežzinātĦu nozares Meža ekoloăijas un mežkopības, Meža ekonomikas un politikas, 
Meža darbu un tehnikas apakšnozaru un MateriālzinātĦu nozares Koksnes materiālu 
un tehnoloăijas apakšnozares promocijas padomes locekĜi. Dažādās nozares 
organizācijās par ekspertiem un konsultantiem strādā 5 pasniedzēji. Šāda sadarbība 
Ĝauj studiju procesā aktualizēt visu jaunāko nozarē. Visi mācībspēki regulāri stažējas 
ārzemēs vai ceĜ kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. Šā gada maijā 
Lietuvā tikās 13 Meža fakultāšu dekāni un nolēma veidot Austrumeiropas meža 
augstskolu sadarbības tīklu, lai veicinātu studentu un pasniedzēju apmaiĦu, studiju 
programmu saskaĦošanu un pasniedzēju kvalifikācijas celšanu. Nozares augstskolu 
sadarbība veicinās pasniedzēju profesionālo izaugsmi, attīstīs zinātniskās pētniecības 
darbu, apvienojot spēkus aktuālu problēmu risināšanā.  
 Potenciāls akadēmiskā personāla izaugsmei turpmākos gados ir ievērojams. 
Par to liecina tas, ka 55 % pasniedzēju ir maăistra akadēmiskais grāds ar tālākās 
izaugsmes iespējām. Pašlaik 3 no viĦiem studē LLU doktorantūrā, bet 2 jau iesnieguši 
promocijas darbus aizstāvēšanai. Akadēmiskā personāla aktīva dalība zinātniskās 
pētniecības darbā vieš pārliecību, ka nākotnē pasniedzēju zinātniskās kvalifikācijas 
izaugsme turpināsies un programma būs nodrošināta ar kvalificētu akadēmisko 
personālu, kas veicinās arī tālāku programmas attīstību.  
 Personāla lietišėās biogrāfijas dotas 6. pielikumā un sakārtotas 5. tabulā dotā 
secībā. 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
 Mežinženieru profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
pamatfinansējums ir valsts budžets, par kura līdzekĜiem katru gadu uzĦem 25 
studentus. Papildus par maksu pilna laika studijās uzĦem 5 studentus. Nepilna laika 
studijās uzĦem neierobežotu skaitu studentu, bet tikai par maksu. Neliels papildus 
finansējums tiek iegūts par maksas pakalpojumiem un no ESF projektiem. 
 Meža fakultāte ir izvietota ēkā Akadēmijas ielā 11, Jelgavā, atsevišėa ēka ir 
Kokapstrādes katedrai. Kopējā platība pilnīgi apmierina vajadzības. Auditorijas ir 
iekārtotas apmierinoši. Lai lekcijas varētu plānot lielākās plūsmās, 2004. gadā 
izbūvēta un nodota ekspluatācijā jauna auditorija ar 130 vietām. Šo telpu izmanto arī 
zinātnisko konferenču, semināru un citu meža nozares pasākumu organizēšanai. Šai 
gadā auditorijās, kurās notiek lekcijas, tiks uzstādītas stacionāras multimediju 
projicēšanas iekārtas. 
 Specialitātes pamatpriekšmetu apguvei ir izveidota motorinstrumentu 
laboratorija, kurā studenti apgūst teorētisko apmācību kursu, bet praktiskās iemaĦas 
iegūst 2 nedēĜu ilgā mācību praksē Meža pētīšanas stacijas mežos, rezultātā iegūstot 
tiesības darbam ar motorinstrumentiem. 
 Ar mežsaimniecību saistīto priekšmetu apguvei izmanto prakšu bāzes vietas 
Šėēdē, Lielaucē un ierīkotos parauglaukumus Meža pētīšanas stacijas zinātniskās 
izpētes mežos. Praktisko un zinātnisko darbu veikšanai pie Meža izmantošanas 
katedras izveidota mērinstrumentu laboratorija. Mērinstrumenti iegādāti gan par 
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budžeta, gan ESF fonda līdzekĜiem. Prakšu vajadzībām studentiem iegādāti arī 
individuālās aizsardzības līdzekĜi, t.i. aizsargcepures un aizsargvestes. Ar šo gadu 
uzsākta veidot jauna – Precīzās mežsaimniecības laboratorija, kura kalpos gan 
apmācības, gan zinātniskās pētniecības darbam. Koksnes zinātnes un Meža 
prečzinības priekšmetu apguvei fakultātes 4. stāva vestibilā iekārtota koksnes vainu 
ekspozīcija.  
 Meža fakultātes studentu rīcībā ir datorklase ar pieslēgumu Interneta tīklam. 
Ar datoriem un Interneta pieslēgumu ir apgādāti arī akadēmiskā personāla kabineti. 
 Visi studiju programmā ietilpstošie priekšmeti ir nodrošināti ar programmām 
un nepieciešamo studiju literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā vai tās filiālē Meža 
fakultātē. Literatūras klāsts pamatā ir pietiekams, informācijas ieguvei ir iespējams 
izmantot starpbibliotēku abonementu, kā arī elektroniskos informācijas nesējus. 
 Fakultātes mācībspēki iespēju robežās katru gadu sagatavo jaunus mācību – 
metodiskos materiālus, kas dod iespēju palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru 
apmācības procesā. Pēdējo 5 gadu laikā speciālo priekšmetu apgūšanai sagatavoti un 
pavairoti 25 mācību – metodiskie materiāli, t.sk. 5 par ESF līdzekĜiem. 
 Visi studenti, kuriem tas ir nepieciešams, ir nodrošināti ar vietu dienesta 
viesnīcā. 
 
 

10. Ārējie sakari 
 
 Studiju programmas ietvaros notiek daudzpusīga sadarbība ar darba devējiem. 
Pie Meža fakultātes darbojas Padomnieku konvents, kurā iesaistīti nozares vadošie 
speciālisti. Tikšanās reizēs tiek apspriesti jautājumi par Meža fakultātes attīstības 
stratēăiju, atsevišėu studiju programmu pilnveides iespējām, sadarbību ar ražošanas 
uzĦēmumiem prakšu pilnveidošanā u.c. jautājumi. Lielu ieguldījumu jauno speciālistu 
sagatavošanā sniedz akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, akciju sabiedrība 
„Latvijas Finieris” un SIA „Stora Enso Mežs”, piešėirot stipendijas studentiem. Ar 
Meža attīstības fonda finansējumu 2006. gadā ražošanas prakses laikā studenti 
iepazinās ar mežizstrādi Zviedrijā. Vadošie nozares uzĦēmumi sniedz lielu atbalstu 
ražošanas prakšu organizēšanā. Īpaši jāatzīmē sadarbība ar A/S „Saldus MR”, SIA 
„Intrac Latvia” un Meža pētīšanas staciju, ar kurām 2006./2007. studiju gadā tika 
noslēgti ESF projektu ietvaros 3 sadarbības līgumi par mācību un ražošanas prakšu 
pilnveidošanu. 
 Pozitīvi vērtējama arī prakse studiju kursa „Jaunākais nozarē” ietvaros 
uzaicināt nozares vadošos speciālistus nolasīt lekcijas par aktuāliem jautājumiem. 
Ieguldījumu studiju programmas uzlabošanā dod darba devēju aptaujas par absolventu 
vērtējumu un priekšlikumiem apmācības procesa pilnveidošanā. 
 Nevienā citā augstskolā Latvijā mežinženierus nesagatavo, tādēĜ sadarbība ar 
citām augstskolām profesionālajā jomā nenotiek. Cieša sadarbība izveidojusies ar 
Meža fakultātēm Igaunijā un Lietuvā. Katru gadu kādā no kaimiĦvalstu augstskolām 
tiek organizētas mācību spēku tikšanās, kurās notiek domu apmaiĦa par mācību 
procesa organizatoriskiem un metodiskiem jautājumiem. Savukārt MF studentu 
biedrība „Šalkone” 2006. gada septembrī organizēja starptautisko Skandināvijas, 
Baltijas un dažu Eiropas valstu meža augstskolu studentu zinātnisko konferenci.  
 Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek 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 
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2007. gada martā Maskavas Valsts Meža universitātes profesors Andris Kleinhofs 
nolasīja kursu par meža kapitāla vērtības noteikšanas jautājumiem un tā praktisko 
nozīmi. 
 Šogad ir noslēgti divi sadarbības līgumi ar NVS meža augstskolām, t.i. ar 
Maskavas Meža universitāti un Baltkrievijas Valsts Tehnoloăisko universitāti. Meža 
fakultāte arī piedalīsies no jauna veidojamā Austrumeiropas meža augstskolu 
sadarbības tīklā. 
 2003. gada jūnija – jūlija mēnešos Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu 
universitātes studenti Daniel Norström un Kristine Gustafsson kopā ar diviem 
mežinženieru studentiem sadarbības programmas ietvaros veica kontraktoru darba 
pieredzes izpēti Latvijas mežizstrādē un to salīdzināja ar šīs darba organizācijas 
formas realizāciju Zviedrijā. 
 Meža izmantošanas katedrai līguma Nr. IRL/01/B/F/PP-119-202 ietvaros 
notika arī sadarbība ar Īrijas uzĦēmumu Eurofortech Ltd, izstrādājot harvestera 
tehnoloăijas apmācības moduli, izmantojot internetu. 
 Sadarbības gaitā ar citām augstskolām tika salīdzināta mežinženieru 
profesionālā augstākās izglītības studiju programma ar Zviedrijas Lauksaimniecības 
zinātĦu universitātes, Kotkas (Somija) Politehniskā institūta Mežsaimniecības un 
koksnes tehnoloăijas koledžas, Britu Kolumbijas Universitātes, kā arī Somijas 
Nacionālā izglītības dienesta apstiprinātajām studiju programmām mežinženērijā. 
Minētajās programmās studiju ilgums, specializācijas virziens, priekšmetu 
nomenklatūra gan pēc satura, gan struktūras ir līdzīgi un savstarpēji salīdzināmi. 
Līdzīga visās programmās ir priekšmetu programmu izstrādes metodika, studiju 
procesa organizācija lekcijās, semināros, praktiskajos un laboratorijas darbos, kursa 
projektu un kursa darbu izstrāde, kā arī mutiskie un rakstiskie kontroldarbi un 
eksāmeni (arī akumulējošie). Visās augstskolās pastāv specializācijas iespējas, notiek 
mācībspēku un studentu apmaiĦa studiju un stažēšanās nolūkā. Mācībspēki šajās 
augstskolās ir studentu zināšanu apguves vadītāji un mazāk informācijas devēji. 
 Meža fakultātē salīdzinoši sliktāka ir studiju procesa apgāde ar modernām 
informācijas tehnoloăijām, tehniskiem līdzekĜiem un metodiskiem materiāliem, tomēr 
pēdējos gados stāvoklis strauji uzlabojas. 
 Mežinženieru profesionālās augstākās izglītības programmas stiprā puse ir 
pietiekoši ilgais laiks, kas atvēlēts praksēm, 88 gadu pieredze meža speciālistu 
sagatavošanā, labi kontakti ar meža nozares uzĦēmumiem un firmām, zinātniskās 
pētniecības iestādēm un pārvaldēm. 
 Kopumā var uzskatīt, ka pašreizējā programma ir atbilstoša ES un Latvijas 
augstākās izglītības sistēmai un zinātnes atziĦu līmenim. Ir jāturpina darbs studiju 
programmas pilnveidošanā. 
 
 

11. Iespējamā studiju programmas likvidācija 
 
 Studiju programmas likvidācijas gadījumā programmā studējošajiem būs 
iespēja turpināt studijas Meža fakultātē īstenotajā bakalauru studiju programmā 
„Mežzinātne”, jo mežinženieru studiju programmā ir integrēts inženierzinātĦu 
bakalaura standarts mežzinātnē 82,5 KP apjomā. Citas augstskolas mežsaimniecības 
speciālistus ar augstskolas izglītību Latvijā nesagatavo. 
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12. Programmas attīstības plāns 

 
 2006. gadā tika izstrādāta un apstiprināta LLU Meža fakultātes attīstības 
stratēăija 2007. – 2010. gadam, kurā norādīts, ka fakultātē realizēto studiju 
programmu misija ir: 
 - vispusīgu, kvalificētu, konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana atbilstoši 
sagaidāmajam darba tirgus pieprasījumam; 
 - nodrošināt Latvijas lauku attīstības vajadzības ar virzību uz dabas resursu 
apsaimniekošanu; 
 - veidot studiju programmas, lai tās būtu iespējams starptautiski salīdzināt; 
 - studiju procesa mērėtiecīga virzība un racionāla realizācija. 
 SaskaĦā ar šo stratēăiju tiek īstenota arī otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas pilnveidošana. 2007. gada 27. aprīlī atkārtoti kopā ar 
Meža fakultātes Padomnieku konventu un, Ħemot vērā prakses darbinieku ieteikumus, 
tika apspriestas studiju programmas pilnveidošanas iespējas. Atbilstoši profesiju 
standarta „Mežsaimniecības inženieris” prasībām izteikti priekšlikumi par sekojošu 
jaunu kursu vai jaunu atsevišėu nodaĜu izveidošanu esošajos kursos: 

• Sugu un biotopu aizsardzība – 1,0 KP; 
• Meliorācijas pamati - 1,0 KP; 
• Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas – 2,0 KP; 
• Saimnieciskās darbības analīze – 1,0 KP; 
• Meža resursu ekonomika - 0,5 KP; 
• Loăistika un komunikāciju tehnika – 2,0 KP; 
• Lietišėā saskarsme – 1,5 KP. 

Atbilstoši ieteiktajam kursu apjoma palielinājumam, rekomendēts samazināt 
šādu kursu apjomu: 

• Tehniskā grafika – par 0,5 KP; 
• Teorētiskā mehānika – par 0,5 KP; 
• Mērniecība – par 0,5 KP; 
• Mašīnmācība – par 1,0 KP; 
• Vilcējmašīnas – par 0,5 KP; 
• Enerăētika – par 1,0 KP; 
• Mašīnu ekspluatācija – par 0,5 KP; 
• Būvniecība (celtniecība) – par 0,5 KP; 
• Cilvēku aizsardzība un ergonomika – par 1,0 KP; 
• Meža augsnes – par 0,5 KP; 
• Kokmateriālu krautuves – par 1,5 KP; 
• Motorinstrumenti mežsaimniecībā – par 1,0 KP. 

Kopējās studiju programmas izmaiĦas sastāda 9,0 KP jeb 5,6 %. Ieteikts arī 
virkni studiju kursu apvienot, samazinot kopējo kursu skaitu par 5 jeb 10,3 %. 

Lai apzinātu studentu domas par izteiktiem priekšlikumiem, veikta 3. un 4. 
kursa studentu aptauja. Uz jautājumiem saĦemtas sekojošas atbildes: 

- 53 % piekrīt kursu „Lietišėā psiholoăija” papildināt ar jautājumiem 
par lietišėo saskarsmi un to nosaukt „Lietišėā psiholoăija un 
saskarsme” 3,0 KP apjomā; 

- 88 % piekrīt kursu „Ievads specialitātē” apvienot ar kursu „Jaunākais 
nozarē” un to papildināt ar jautājumiem par meža pārvaldi, studiju 
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kursam atstājot iepriekšējo nosaukumu, tikai palielinot tā apjomu 
līdz 2,5 KP; 

- 59 % piekrīt kursa „Praktiskā mežkopība” papildināt ar nodaĜu par 
koku un sugu biotopu aizsardzību, palielinot tā apjomu līdz 3,5 KP; 

- 59 % piekrīt apvienot kursus „Cirsmu darbi”, „Motorinstrumenti” un 
„Kokmateriālu transports”, izveidojot jaunu studiju kursu „Meža 
darbi un tehnika” 7,5 KP apjomā. 

No aptaujas datiem redzams, ka studenti pārsvarā atbalsta jaunu studiju kursu 
izveidošanu vai esošo kursu apjoma palielināšanu, bet atšėirīgs vērtējums ir par 
studiju kursu apjoma samazināšanu. Uz jautājumu, vai piekrītat samazināt sekojošu 
studiju kursu apjomu, studenti atbildēja: 

- 65 % piekrīt samazināt kursu „Tehniskā grafika” no 2,0 uz 1,5 KP; 
- 53 % piekrīt samazināt kursu „Mērniecība’ no 3,0 uz 2,5 KP; 
- 65 % nepiekrīt samazināt kursu „Mašīnmācība” no 5,0 uz 4,0 KP; 
- 53 % nepiekrīt samazināt kursu „Enerăētika” no 5,0 uz 4,0 KP; 
- 82 % nepiekrīt samazināt kursu „Mašīnu ekspluatācija” no 2,0 uz 1,5 

KP; 
- 71 % nepiekrīt samazināt kursu „Celtniecība” (būvniecība) no 2,0 uz 

1,5 KP; 
- 53 % piekrīt samazināt kursu „Cilvēku aizsardzība un ergonomika” 

no 3,0 uz 2,0 KP; 
- 71 % piekrīt palielināt apjomu kursam „Vispārējā datorapmācība” no 

1,5 uz 2,0 KP. 
Tomēr visi studenti vērtē studiju programmu kā perspektīvu. Galīgais lēmums par 
izmaiĦām studiju programmā tiks pieĦemts šā gada laikā, lai ar 2008./2009. studiju 
gadu varētu uzsākt izmaiĦu ieviešanu mācību procesā. Vienlaicīgi, Ħemot vērā gūto 
pieredzi par studiju procesa organizēšanu 3. un 4. kursā pēc bloku sistēmas, jāturpina 
darbs pie sistēmas pilnveides, kas uzlabos studentu praktisko apmācību un motivēs 
mācībspēkus iesaistīties zinātniskajā un metodiskajā darbā, atvieglos viĦiem plānot 
kvalifikācijas celšanas u.c. pasākumus. Iespēju robežās jāuzlabo apmācību procesa 
materiāli tehniskā bāze. 
 Par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas attīstību 
var spriest pēc akreditācijas ziĦojumiem par 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 
2004./2005. un 2005./2006. studiju gadiem, kuri doti attiecīgi 6., 7., 8., 9. un 10. 
pielikumā.  
 
 

13. Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts  
un to atrašanās vieta 

 
1. Studiju kursu pašnovērtējuma ziĦojumi atrodas pie studiju kursa vadošā 

pasniedzēja. 
2. Studiju kursu pilnās programmas atrodas pie studiju kursa vadošā 

pasniedzēja, bet studiju programmas atsevišėo kursu pilno programmu 
komplekti atrodas pie studiju programmas vadītāja, Meža fakultātes 
dekanātā un LLU Fundamentālās bibliotēkas filiālē Meža fakultātē. Īsās 
studiju kursu programmas var atrast LAIS sistēmā. 

3. Darba devēju, absolventu un studentu aptaujas anketas atrodas pie studiju 
programmas vadītāja. 
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4. Mācību grāmatas, metodiskie norādījumi, lekciju kursi, tehniskā un 
normatīvā literatūra atrodas LLU Fundamentālajā bibliotēkā un tās filiālē 
Meža fakultātē. DaĜa no metodiskajiem materiāliem un lekcijām 
studentiem ir nopērkami vai pavairojami bibliotēkā, un daĜa no tiem 
atrodama Meža fakultātes interneta mājas lapā pēc adreses www.mf.llu.lv. 
Pēc šīs pašas adreses atrodama Meža fakultātes attīstības stratēăija 2007. – 
2010. gadam.  
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1.pielikums 
 

Studiju programmas „Mežinženieris”              
akreditācijas lapas kopija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
 



 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.pielikums 
 

LR IZM Licences par tiesībām LLU īstenot 
profesionālās augstākās izglītības programmu 

„Mežinženieris” kopija 
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3.pielikums 
 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas „Mežinženieris” studiju kursu 

anotācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
 

Kursa nosaukums Ētika, estētika 

Kursa kods Filz1003 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un 
loma cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un 
estētikas kategorijām. Studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas 
problēmām mūsdienās, veido morālo orientāciju un gaumi. 

 
 

Kursa nosaukums Filozofija 

Kursa kods Filz1001 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta 
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss 
ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu. 

 
 

Kursa nosaukums Lietišėā psiholoăija  

Kursa kods Psih1002 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Priekšmets ietver tās psiholoăijas teorijas un praktiskās izmantošanas iespējas, kas 
saistītas ar studenta attīstību personības un profesionālās pilnveides jomā, akcentējot 
konsultatīvo un līdera funkciju un sociālo kompetenci radošai klientcentrētai darbībai. 
Saturu nodrošina tradicionālās un interaktīvās sadarbības formas, kur nozīmīga loma 
studentu aktivitātei, patstāvīgām studijām. 
 

Kursa nosaukums Socioloăija  

Kursa kods Soci2001 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Socioloăijas priekšmets.Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes. 
Kultūra. Sociālā mijiedarbība.Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības 
formālā organizācija. Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. 
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Politiskie režīmi. Sociālās institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, dzimums, 
reliăija. Sociālā politika. Deviance Sociālās problēmas. 

 

Kursa nosaukums Profesionālā svešvaloda   

Kursa kods ValoP059 

Kredītpunkti 6.0 

ECTS kredīti 9.0 

Kursa anotācija 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par 
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un 
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju 
veidos un līmeĦos. 

 

Kursa nosaukums Matemātika I  

Kursa kods Mate4016 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Matemātika kā starptautiska simbolu valoda. SkaitĜa jēdziena evolūcija. Koordinātu 
metode ăeometrijas uzdevumu risināšanā. Līniju vienādojumi, uzdevumi par taisni 
plaknē. Otrās kārtas līknes. Koordinātu sistēmas translācija. Vektoru algebras pamati. 
Taisne un plakne telpā. Otrās kārtas virsmas. Funkcija un tās robeža. Funkcijas 
atvasinājums un diferenciālis.  

 

Kursa nosaukums Matemātika II  

Kursa kods Mate4017 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Kursa anotācija 

Primitivā funkcija un nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Nenoteiktā integrāĜa 
aprēėināšanas paĦēmieni. Noteiktais integrālis, ĥutona-Leibnica teorēma. Laukumu 
un tilpumu aprēėināšana. Vairākargumentu funkcijas, to ekstrēmi. Vismazāko 
kvadrātu metode. Parastie diferencialvienādojumi, to sastādīšana un atrisināšana.  

 

Kursa nosaukums Fizika  

Kursa kods Fizi2013 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Kursa anotācija 

Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātĦu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības 
veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas 
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analītiskā domāšana, kas Ĝauj apzināties cēloĦsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. 
Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un 
radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē. 

 
Nozares teorētiskie pamatkursi 
 
Kursa nosaukums Vispārējā datorapmācība  

Kursa kods InfT1009 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par informācijas tehnoloăiju attīstību, 
datorsistēmas pamatsastāvdaĜām un personālā datora programmu nodrošinājumu, kā 
arī praktiski apgūst iemaĦa darbā ar teksta redaktora Microsoft Word un elektronisko 
tabulu Microsoft Excel. 

 
Kursa nosaukums Teorētiskā mehānika  

Kursa kods MežZ4045 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Kursa anotācija 

Statika. Klasiskās mehānikas pamatlikumi. Spēki un spēku sistēmas. Spēka moments 
pret punktu un asi. Spēkpāri. Vienkāršākās spēku sistēmas. Līdzsvara nosacījumi. 
Slīdes un rites berze. Smagumcentrs. Kinemātika. Punkta kinemātika. Trajektorija, 
ātrums un paātrinājums. ĖermeĦa virze, rotācija un plakanparalēla kustība. Punkta 
salikta kustība. Dinamika. Punkta dinamika. Mehāniskās sistēmas dinamika.  

 
Kursa nosaukums Operāciju pētīšanas metodes 

Kursa kods Mate4009 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst matemātiskās plānošanas un analīzes metodes lēmumu pieĦemšanai, 
iegūst praktiskās iemaĦas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar datorprogrammām 
GLP, MS Excel Solver, MS Project. Iegūtās zināšanas palīdzēs izstrādāt bakalaura 
darbu un turpināt analītiski-pētniecisko darbu. 

 
Kursa nosaukums Pētījumu metodoloăija  

Kursa kods MežZ3001 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 
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Kursa anotācija 

Pētījumu metodoloăijā studenti apgūst induktīvās izziĦas pamatjēdzienus, 
reprezentativitātes problēmas risinājumu, inženierpētījumu empīriskās informācijas 
ievākšanas un statistiskās apstrādes pamatmetodes (paraugkopas rādītāju 
aprēėināšana, hipotēžu pārbaude, korelācijas un regresijas analīzes). 

 
 
Kursa nosaukums Pētījumu metodoloăija  

Kursa kods MežZ3032 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt pamatzināšanas par zinātni, tās nozīmi tehniskā 
progresa veicināšanā, iemācīt studentiem zinātnisku un tehnisku uzdevumu 
patstāvīgas risināšanas metodiku, attīstīt zinātniskā darba iemaĦas un spēju analizēt 
pētījumu rezultātus. 

 
 
Kursa nosaukums Mērniecība  

Kursa kods BūvZ1012 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Kursa anotācija 

Iegūt priekšstatu par zemes virsmas attēlošanu plānos un kartēs, punktu apzīmēšanu, 
attālumu mērīšanu un līniju orientēšanu apvidū. Iemācīties praktiski veikt horizontālo 
leĦėu mērīšanu, horizontālā uzmērīšanu ar teodolītu, mērsloksni un ekeru, platību 
noteikšanu plānos un kartēs. Ăeometriskā nivelēšana un vertikālā uzmērīšana. 
Tahimetriskā uzmērīšana. Inženierăeodēziskie darbi būvniecībā. 

 
 
Kursa nosaukums Tehniskā grafika  

Kursa kods MašZ4021 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir attīstīt un paplašināt telpisko domāšanu un ăeometrisko 
loăiku, kas nepieciešama rasējumu izgatavošanai un rasējumu lasīšanai,ievērojot 
starptautiskās tehnikas valodas noteikumus.  

 
Kursa nosaukums Mašīnmācība  

Kursa kods MašZ4008 
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Kredītpunkti 5 

ECTS kredīti 7.5 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets sastāv no vairākām daĜām: 1. Konstrukciju materiāli. 2.Materiālu 
pretestības pamati. 3. Mašīnu elementi. 4. Hidraulika un hidropiedziĦa. Studiju 
priekšmets sniedz zināšanas par mašīnu konstrukcijās lietotiem materiāliem un to 
mehāniskajām īpašībām, pamatzināšanas par materiālu pretestības aprēėiniem un 
šėidrumus raksturojošiem lielumiem. 

 
Kursa nosaukums Enerăētika - automatizācijas sadaĜa  

Kursa kods ETeh2003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Tehnoloăisko procesu automatizācijas pamati. Automātikas elementi un ierīces, to 
uzbūve un darbības principi, tehniskais raksturojums un izvēle. Funkcionālās shēmas. 
Atgriezeniskā saite. Automatizēto un automātisko vadības sistēmu uzbūves principi. 
Kokapstrādes mehānismu elektropiedziĦas vadības principi un shēmas. 
Mežrūpniecības plūsmas līniju automatizācijas piemēri. 

 
Kursa nosaukums Enerăētika - elektrotehnikas sadaĜa 

Kursa kods ETeh3019 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Elektriskā ėēde, tās raksturlielumi un pamatlikumi. Elektrisko lielumu mērīšana. 
Trīsfāzu elektriskās ėēdes. Transformatori. Asinhronais motors, tā izvēle. 
Elektroenerăijas ražošana un sadale. Elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūra. 
Elektronikas elementi, to lietojums. 

 
Kursa nosaukums Enerăētika - Termodinamikas sadaĜa  

Kursa kods Ener3012 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Temperatūra, spiediens, tilpums. Enerăija, entalpija, entropija. I un II 
Termodinamikas likums. Termodinamiskie procesi. Gāzes. Siltumietilpība. Cikli. 
Ekserăija. Ūdens tvaiks. Mitrs gaiss. Siltumtehnisko iekārtu darba cikli.. 
SiltumapmaiĦa, siltumpāreja. Siltumvadīšana, konvekcija, starošana. Stacionāri un 
nestacionāri procesi.  
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Kursa nosaukums Vilcējmašīnas  

Kursa kods LauZ4139 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Kursa anotācija 

Vilcējmašīnu konstrukcija. Motori. Vilcējmašīnu elektriskā iekārta. Vilcējmašīnu 
spēka pārvads. Meža vilcējmašīnu gaitas iekārtas uzbūves konstruktīvās īpatnības. 
Ritošā un vadības iekārta. Meža vilcējmašīnu darba un palīgiekārtas konstruktīvie 
risinājumi un uzbūve. Hidrauliskā iekārta. Autovilcienu kontruktīvā uzbūve. 
Vilcējmašīnu teorijas pamati. Motoru izmēăināšana. Motoru raksturlīknes. 

 
Kursa nosaukums Būvniecība 

Kursa kods Arhi3013 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Vispārīgas ziĦas par būvniecību. Būvniecības process. Būvnormatīvi. Ēku 
klasifikācija. celtniecības projektēšanas pamatprincipi. Funkcionālās, konstruktīvās, 
tehniskās, estētiskās, ekonomiskās prasības. Būvmateriāli, to veidi. Ēku konstruktīvie 
elementi: pamatnes, gruntis, pamati. pārsegumi, karkasi, sienas, jumti, grīdas, kāpnes. 

 
 
Kursa nosaukums Mašīnu ekspluatācija  

Kursa kods LauZ4141 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Traktoru un automobiĜu tehniskās apkalpošanas un remontdarbu tehnoloăijas, to 
darbu izpildes organizācija. Instrumentu, ierīču un iekārtu lietošana tehniskās 
apkalpošanas darbu izpildē. Ekspluatācijas materiālu pielietošana mašīnu 
ekspluatācijā un glabāšanā. DetaĜu salāgojumu atjaunošanas tehnoloăijas 
remontdarbos. 

 
 
Kursa nosaukums Ekonomikas teorija  

Kursa kods Ekon1002 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās 
likumsakarības, gan mikro, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās 
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pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas 
ekonomikā.  

 
 
Kursa nosaukums Ekoloăija un vides aizsardzība 

Kursa kods VidZ3006 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studenti iepazīstas ar ekoloăijas kā bioloăijas zinātĦu disciplīnas iedalījumu, 
populācijām, biocenozēm un ekosistēmām, orientējas vielu apritē un ekosistēmās 
notiekošajos enerăētiskajos procesos. Studenti apgūst vides un dabas aizsardzības, kā 
arī ilgtspējīgas resursu izmantošanas pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu. 

Kursa nosaukums Tiesību pamati  

Kursa kods JurZ2001 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Valsts un tiesību izpratne, varas dalīšanas principi, tiesību nozares. Likumdošanas 
aktu hierarhija. Satversme. Valsts varas un pārvaldes institūcijas, administratīvais 
process, administratīvā atbildība. Civiltiesību jēdziens, ăimenes, 
lietu,mantojuma,saistību tiesības.Zaudējumu atlīdzība.Darba attiecību tiesiskā 
regulēšana, darba strīdi,to izskatīšanas kārtība.AtvaĜinājumi. 

 
Kursa nosaukums Grāmatvedība  

Kursa kods Ekon2041 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Ikvienam uzĦēmējdarbībā iesaistītajam jāzin grāmatvedības pamatprincipi, uzskaites 
objekti, grāmatvedības gada pārskata saturs, mantas novērtēšanas metodes un 
uzskaites objektu atspoguĜošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā. Students 
iemācās sastādīt biežāk lietotos grāmatvedības dokumentus, reăistrus un pārskatus. 

 
Kursa nosaukums UzĦēmējdarbības likumi  

Kursa kods Ekon4007 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Studenti iegūst zināšanas sekojošos jautājumos: valsts funkcijas uzĦēmējdarbībā, 
likumdošanas process. NodokĜi, nodevas un budžeti. Kredītattiecību tiesiskais pamats. 



 39

Pašvaldību funkcijas uzĦēmējdarbībā. Komerclikums. Zemes apsaimniekošanu 
regulējošie normatīvie akti. UzĦēmumu darbību regulējošie likumi un MK noteikumi. 
Meža likums. Likumdošana starptautisko ekonomisko sakaru veidošanā. 

 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
 
Kursa nosaukums Meža botānika  

Kursa kods Biol1005 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

 Kursa anotācija 

Biosfēras organismu klasifikācija. Botānika, tās nodaĜas. Augu morfoloăiskā uzbūve. 
Kokaugu uzbūves īpatnības. Augu sistemātika. Ėērpju, sūnu un paparžaugu 
raksturojums, izplatītākie pārstāvji meža zemsedzē. KailsēkĜu un segsēkĜu 
raksturojums. DivdīgĜlapju un viendīgĜlapju dzimtas, to raksturojums un pārstāvji 
meža zemsedzē. Meža zemsedzes raksturojums pa meža augšanas apstākĜu tipiem. 

 
Kursa nosaukums Dendroloăija  

Kursa kods Biol1004 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Dendroloăijas attīstība. Kokaugu orgānu morfoloăiskās un anatomiskās īpatnības. 
Kokaugu ekoloăija, dzīvības formas, vairošanās, pavairošana, dzīves procesu ritmika 
un fenoloăija. Kokaugu izplatība savvaĜā un kultūrā, introdukcija. Sistemātika, 
taksonomijas un nomenklatūras pamati. Sēklaugi. Mikrofīlie kailsēkĜi. Ginku klase. 
Skujkoku klase. ApvalksēkĜu klase. SegsēkĜi. DivdīgĜlapju klase.  

 
Kursa nosaukums Meža augsnes 

Kursa kods LauZ1015 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloăiskās 
pazīmes. Augsnes minerālā daĜa. Augsnes organiskā daĜa. Humusa veidošanās, 
sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ėīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes 
fizikālās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ăenēze un 
klasifikācija. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana. 

 
Kursa nosaukums Medniecība  

Kursa kods MežZ1001 
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Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Priekšmeta uzdevums dot zināšanas medību saimniecības darbības plānošanai un 
analīzei. Sniedz zināšanas par medību ierīcību, dzīvnieku uzskaiti, pieĜaujamo 
dzīvnieku skaitu, nomedīšanas limitu un medījamo dzīvnieku populāciju veidošanu, 
dzīvnieku un vides aizsardzību. Zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas darbos. 

 
Kursa nosaukums Koksnes mācība  

Kursa kods MatZ2008 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm, iepazīst metodes 
fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai, izvērtē koku sugas pēc dažādiem 
rādītājiem un to piemērotību noteiktiem ekspluatācijas apstākĜiem. Noskaidro dažādu 
faktoru ietekmi uz koksnes īpašībām. 

 
 
Kursa nosaukums Mežkopība  

Kursa kods MežZ1004 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Kursa anotācija 

Mežkopība satur meža ekosistēmas (biocenozes un meža vides) un meža tipoloăijas 
mācības, kā arī mežsaimniecisko pasākumu sistēmas un tās lietošanas analīzi un 
informāciju, kas nodrošina meža apsaimniekotāju zināšanas izvērtēt un prognozēt 
vides dabisko un antropogēno faktoru ietekmes sekas nenoplicinošai un komerciālai 
meža apsaimniekošanai. 

 
Kursa nosaukums Meža taksācija un ierīcība  

Kursa kods MežZ2023 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Kursa anotācija 

Atsevišėu nozāăētu un augošu koku uzmērīšana un tilpuma noteikšana. Mežaudzes 
uzbūve un galvenās taksācijas pazīmes. Mežaudzes krājas noteikšanas metodes un 
sortimentu iznākuma prognozēšana. Mežu masīvi, to taksācijas īpatnības. Cirsmu 
sagatavošana pārdošanai. Mežierīcības pamatatziĦas: meža saimniecību veidi, meža 
gatavība, meža izmantošanas apjomu noteikšana, optimālās cirsmas izvēle. 
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Kursa nosaukums Meža taksācija un ierīcība  

Kursa kods MežZ2024 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst meža izmantošanas tāmes aprēėinus, izvēlas optimālo cirsmu, 
projektē kailcirsmas daĜplānā, sastāda galvenās un starpcirtes sarakstus 10 gadu 
periodam. 
 

Kursa nosaukums Meža atjaunošana  

Kursa kods MežZ2035 

Kredītpunkti 2.5 

ECTS kredīti 3.75 

Kursa anotācija 

Meža sēklkopība, tās nozīme un uzdevumi.Galveno koku sugu sēklu ievākšanas laika 
veidi un tehnika.Sēklu uzglabāšanas un kvalitātes noteikšana. Meža stādmateriālu 
izaudzēšanas agrotehnika un tehnoloăija.Stādmateriāla kvalitātes noteikšana. Meža 
atjaunošanas veidi, to izvēle. Augsnes apstrāde meža kultūrām, to sākotnējais 
biezums. Kultūru ierīkošana, sējot un stādot. Kultūru kopšana un aizsardzība.  

 
 

Kursa nosaukums Meža aizsardzība 

Kursa kods MežZ3004 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studenti iegūst pamatzināšanas par meža slimībām, kaitēkĜiem un ugunsgrēkiem un 
meža aizsardzību pret tiem. 

 
 

Kursa nosaukums Cirsmu darbi  

Kursa kods MežZ4017 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredīti 6.0 

Kursa anotācija 

Priekšmets sniedz zināšanas par darbiem cirsmā un kokmateriālu pirmējo transportu. 
Priekšmeta bāzi veido tā teorētiskie pamati, mežizstrādi ietekmējošie apstākĜi, 
raksturojošie rādītāji. Tehnoloăiskais process, mašīnas un cirsmas tehnoloăiskās 
shēmas tiek apskatītas detalizēti. Aplūkoti darba aizsardzības un ekoloăisko prasību 
ievērošanu sekmējoši pasākumi. 
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Kursa nosaukums Cirsmu darbi  

Kursa kods MežZ4016 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Kursa darbā dots pamatojums tehnoloăijas un mašīnu izvēlei cirsmu darbiem vairākos 
atšėirīgos variantos, strādnieku skaitam un darbietilpībai. Parādīts cirsmas 
tehnoloăiskais plānojums, izmaksu, autovilcienu skaita un kokmateriālu kraujlaukuma 
lieluma aprēėins. Variantu savstarpējas salīdzināšanas iespēja palīdz novērtēt dažādu 
apstākĜu ietekmi. 
 

Kursa nosaukums Kokmateriālu transports  

Kursa kods MežZ3029 

Kredītpunkti 3.5 

ECTS kredīti 5.25 

Kursa anotācija 

Kokmateriālu transports ir nozares obligātais studiju priekšmets, kurš sniedz 
zināšanas par dažādu kokmateriālu veidu izvešanas autovilcienu tehnoloăiskām 
iekārtām, ekspluatācijas rādītāju aprēėiniem un darbu organizāciju. Autotransporta 
ritmiska darba nodrošināšanai priekšmeta ietvaros apgūst meža ceĜu projektēšanas, 
būves un uzturēšanas pamatprincipus. 

 
 

Kursa nosaukums Kokmateriālu transports  

Kursa kods MežZ4039 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Kokmateriālu transports ir nozares obligātais studiju priekšmets, kurš sniedz 
zināšanas par dažādu kokmateriālu veidu izvešanas autovilcienu tehnoloăiskām 
iekārtām, ekspluatācijas rādītāju aprēėiniem un darbu organizāciju. Autotransporta 
ritmiska darba nodrošināšanai priekšmeta ietvaros apgūst meža ceĜu projektēšanas, 
būves un uzturēšanas pamatprincipus. 

 
 

Kursa nosaukums Meža resursu izmantošana  

Kursa kods MežZ3024 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par koksnes kā izejvielas izmantošanu dažādu 
produktu ražošanai, par meža nekoksnes resursiem, to ieguvi un izmantošanu, par 
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dažādu meža pakalpojumu lomu cilvēka dzīvē. 

 
 

Kursa nosaukums Kokmateriālu krautuves  

Kursa kods MežZ4046 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni - izejvielu 
piegādi un izvietošanu, veicamajām tehnoloăiskajām un pārvietošanas operācijām - 
garumošanu, šėirošanu, saiĦošanu, mizošanu, skaldīšanu, šėeldošanu un izmantojamo 
tehniku ar tās rādītājiem kā arī par gatavojamo produkciju, tās uzlabošanu un 
nosūtīšanu patērētājiem. 

 
 

Kursa nosaukums Kokapstrāde 

Kursa kods MatZ2017 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredīti 4.50 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmetā apgūst kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu 
konstrukcijas un racionālās ekspluatācijas pamatus. Kokzāăēšanas rūpniecības 
izejvielas un gatavās produkcijas raksturojums, to kvalitātes vērtēšana, zāăbaĜėu 
sazāăēšanas teorētiskie pamati. Kokzāăēšanas darbu tehnoloăija un lietotās iekārtas. 
Zāămateriālu dabīgā un mākslīgā žāvēšana. 
 

Kursa nosaukums Ievads specialitātē  

Kursa kods MežZ1010 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmeta mērėis ir sniegt vispārējas ziĦas par studiju kārtību un 
apgūstamiem priekšmetiem, īpaši speciālajiem mežrūpniecības priekšmetiem 
mežizstrādes tehnikas, tehnoloăijas un darba organizācijas jomā. Priekšmeta apguvei 
jānodrošina profesionālo pamatterminu skaidrojums un lietošanas praktiskās iemaĦas. 

 
 

Kursa nosaukums Motorinstrumenti mežsaimniecībā  

Kursa kods MežZP014 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 
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Šis praktiskas ievirzes priekšmets sniedz zināšanas, kas ir nepieciešamas 
motorinstrumentu izmantošanai meža darbos un uzturēšanai tehniskā kārtībā. Tas 
veido teorētisko pamatu gan praktiskās apmācības uzsākšanai, gan pareizu lēmumu 
pieĦemšanai ražošanas apstākĜos kokmateriālu sagatavošanā cirsmās un meža 
jaunaudžu kopšanā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta operāciju tehnoloăijai.  

 
 

Kursa nosaukums Datoru izmantošana nozarē  

Kursa kods MežZ4019 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Datoru un citu informatīvo iespēju izmantošana dažādās meža nozares struktūrās. 
Meža vērtības un lielumu digitālā apstrāde visā meža attīstības ciklā. 

 
 

Kursa nosaukums Mežsaimniecības ekonomika  

Kursa kods MežZ4026 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Sniedz zināšanas par mežsaimnieciskajās ražošanās pielietoto darba samaksu, 
ražošanas līdzekĜiem un to izmantošanu. Meža resursu realizāciju. Ražošanas 
izmaksām. Finansēšanu un meža vērtību. 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Meža pārvalde un lietvedība  

Kursa kods MežZ4025 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Apgūt meža pārvaldes struktūras, lietišėās etiėetes normas un pārvaldes lietvedību. 

 
 

Kursa nosaukums Koktirdzniecība  

Kursa kods MežZ4042 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 
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Studiju priekšmets paredz apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas kā veikt koksnes, 
kokmateriālu, mēbeĜu un izstrādājumu no koksnes pārdošanas procesu, veicināt 
produkcijas izplatīšanu. Studiju priekšmets aptver arī ārējā un iekšējā tirgus izpēti, 
produkcijas konkurētspējas novērtēšanu, reklāmas veidošanu. 

 
 

Kursa nosaukums Meža prečzinība  

Kursa kods MatZ3018 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst koksnes vainu iedalījumu, pazīmes, uzmērīšanu, apaĜo un zāăēto 
kokmateriālu kvalitātes novērtēšanu un tilpuma noteikšanu, kā arī apaĜo kokmateriālu 
uzglabāšanu un stumbru racionālu sagarumošanu. Iepazīst citus mežā iegūstamās 
produkcijas veidus. 

 
 

Kursa nosaukums Finanses un kredīts  

Kursa kods Ekon3040 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Priekšmeta mērėis ir izprast LR finansu, budžeta un nodokĜu sistēmas, to uzbūvi, 
regulēšanas mehānismu un likumdošanas bāzi. Izzināt banku sistēmas darbības 
pamatprincipus un uzraudzību. 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums Meža likumi  

Kursa kods MežZ4011 

Kredītpunkti 1.0 

ECTS kredīti 1.5 

Kursa anotācija 

Meža likumdošanas konceptuālie pamati. Starptautiskie noteikumi meža nozarē 
(konvencijas un rezolūcijas, ko Latvija ir ratificējusi). Likumdošanas loma valsts 
nacionālās meža politikas juridiskajā nodrošināšanā. Latvijas Republikas meža likumi 
un normatīvie akti. Meža, kā privātīpašuma, apsaimniekošanas īpatnības Latvijā. 
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Kursa nosaukums UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā  

Kursa kods MežZ4032 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis iegūt zināšanas par komercdarbību, meža politiku, mežsaimniecības un 
mežizstrādes plānošanu. 
 
 

Kursa nosaukums UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā  

Kursa kods MežZ4031 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst mežizstrādes uzĦēmuma gada plāna projekta sastādīšanas metodi. 
Aprēėina gada ieĦēmumus, izmaksas un peĜĦu. 

 
 

Kursa nosaukums Jaunākais meža nozarē  

Kursa kods MežZ4027 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Šī studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar jaunākajām tendencēm meža 
nozares tehnoloăijā, tehnikā, koktirdzniecībā, ekonomikā, kā arī mežzinātnē, 
mežizglītībā un meža ekoloăijā. Attiecīgo jomu raksturojošie rādītāji salīdzināti ar 
citām valstīm un ES vidējiem rādītājiem. Priekšmeta apguve Ĝauj studentiem labāk 
izprast meža nozares attīstības vispārējās likumsakarības. 

 
 

Kursa nosaukums Cilvēka aizsardzība un ergonomika I 

Kursa kods Citi3025 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst likumus, nolikumus, noteikumus un citus normatīvos dokumentus, 
sistēmas darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vietu mikroklimata 
parametrus, putekĜu, toksisko vielu, trokšĦu, vibrāciju, apgaismojuma u.c. faktoru 
iedarbību uz cilvēku, ārkārtējo situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un reaăēšanas 
iespējas uz tām.  
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Kursa nosaukums Cilvēka aizsardzība un ergonomika II 

Kursa kods Citi3026 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Studējot "Ergonomiku" un tās virzienus apgūst cilvēka ėermeĦa un darba mijiedarbu, 
darba vietu un vides pareizu organizāciju mežizstrādē un kokmateriālus pārstrādājošās 
rūpniecības nozarēs, smagumu celšanu un pārvietošanu. antropoloăiju, darba 
psiholoăiju, fizioloăiju, higiēnu, cilvēka un bioritmus., strādājošo atlasi un darbspēju 
novērtējumu. 

 
Izvēles priekšmeti 
 

Kursa nosaukums Taras un ēvelēto materiālu ražošana 

Kursa kods MatZ2013 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Taras klasifikācija, veidi, konstrukcijas. Taras un ēvelēto materiālu ražošanai 
izmantojamās iekārtas un tehnoloăijas. Iekārtu funkcionālās shēmas un konstrukcijas. 
Darba organizācija un racionālie darba režīmi. Gatavo izstrādājumu kvalitātes 
kontrole. Drošības tehnika. 

 

Kursa nosaukums Meža apsaimniekošanas projektēšana  

Kursa kods MežZ3025 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Valsts meža dienesta normatīvie akti, kas nosaka mežu apsaimniekošanas un 
uzraudzības kārtību. Mežu raksturojums pēc platības, audžu krājas un struktūras. 
Meža inventarizācija. Meža fonda zemju un audžu vērtēšana. Meža apsaimniekošanas 
projekts. Meža atjaunošanas, kopšanas un izmantošanas realizēšana. Cirsmu 
novērtēšana ar datoru palīdzību, sortimentu iznākuma kalkulācija. 

Kursa nosaukums Sugu un biotopu aizsardzība  

Kursa kods MežZ2003 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Vides aizsardzības politika Latvijā. Jēdziens par bioloăisko daudzveidību.Veăetācijas 
attīstība Latvijā. Boreālie skujkoku meži. Eiropas platlapju meži.Eirosibīrijas 
melnalkšĦu staignāji. Mežaudžu atslēgas biotopi. Lauces. ŪdeĦi. Purvi. Sugu 
aizsardzība mežā.  
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Kursa nosaukums Latvijas meža nozares aktuālās problēmas 

Kursa kods MatZ3025 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 

Kursa anotācija 

Latvijas meža politika. Interešu pārstāvniecības organizācijas un to ietekme uz valsts 
meža politiku. Meža nozares attīstības ekonomiskie, ekoloăiskie un sociālie aspekti. 
Meža resursi un to dinamika. Mežīpašuma formu dinamika, privātmežu 
apsaimniekošanas problēmas. Koksnes bilance Latvijā. Mežrūpniecība un 
kokrūpniecība. Koksnes izmantošana iekšzemē un eksports. Nozares institucionāla 
sistēma. 
 

Kursa nosaukums Meža resursu ekonomika  

Kursa kods MežZ4023 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Meža resursi un meža ekonomikas īpatnības. Meža produkcija un tās izmantotāji. 
Mežs kā kapitāla vērtība. Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā. Meža 
zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums. Riska faktora, nodokĜu un 
apsaimniekošanas nosacījumu loma un ietekme mežsaimniecības attīstībā. Meža 
vērtības noteikšanas metodes, meža nekoksnes resursu novērtējums. 

 

Kursa nosaukums Meža apsaimniekošanas projektēšana  

Kursa kods MežZ3025 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Valsts meža dienesta normatīvie akti, kas nosaka mežu apsaimniekošanas un 
uzraudzības kārtību. Mežu raksturojums pēc platības, audžu krājas un struktūras. 
Meža inventarizācija. Meža fonda zemju un audžu vērtēšana. Meža apsaimniekošanas 
projekts. Meža atjaunošanas, kopšanas un izmantošanas realizēšana. Cirsmu 
novērtēšana ar datoru palīdzību, sortimentu iznākuma kalkulācija. 

 
 

Kursa nosaukums AngĜu valodas pamati 

Kursa kods Valo1002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets "AngĜu valodas pamati" paredz izveidot lasīšanas, rakstīšanas un 
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runāšanas prasmes. Tās palīdz orientēties un sekmīgi sazināties ar ārzemniekiem 
sadzīves situācijās. 

 
 

Kursa nosaukums Vācu valodas pamati 

Kursa kods Valo1001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Programma paredz apgūt komunikācijas prasmes un iemaĦas sadzīves un labi 
pazīstamās lietišėās situācijās, kā arī izveidot priekšnosacījumus tās tālākai 
patstāvīgai apguvei. 

 
 

Kursa nosaukums Franču valodas pamati  

Kursa kods Valo1003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Franču valodas kursa mērėis ir komunikācijas prasmju apguve. Tas palīdz studentiem, 
atrodoties frankofonijas valstīs, orientēties sadzīves situācijās. Kurss ietver 
profesionālās komunikācijas elementus sekretariāta, vadības un sabiedrisko attiecību 
jomās, radot papildus funkcionālo līdzekli turpmākam darbam un kvalifikācijas 
celšanai. 
 
 

Kursa nosaukums Kokgriešana 

Kursa kods MatZ2015 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

DaiĜamata estētiskā nozīme. Kokgriezumu pielietojums interjerā un eksterjerā. 
Kompozīcijas likumsakarības un pielietojums ikdienā. Veidošanas un modelēšanas 
praktisko paĦēmienu iepazīšana. Tradicionālās kokgriešanas salīdzināšana ar dažādām 
alternatīvām. Kokgriezuma praktiskā izgatavošana. 

 
 
 

Kursa nosaukums Darba aizsardzība 

Kursa kods Citi4002 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredīti 1.50 
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Kursa anotācija 

Studējot apgūst Darba likumu kodeksu, darba aizsardzības organizāciju uzĦēmumā, 
darba drošības instrukciju izstrādi pa darbu veidiem un profesijām, dokumentācijas 
noformēšanu darba drošībā bīstamo iekārtu reăistrācijas un uzraudzības noteikumus, 
bīstamos un kaitīgos ražošanas faktorus un strādājošo aizsardzību. 

 

Kursa nosaukums Kokmateriālu ārējā tirdzniecība  

Kursa kods MežZ4041 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets paredz apgūt: Latvijas mežu resursi, produkcijas eksporta attīstību, 
eksporta noteikumus, muitas likumu un muitas deklarācijas sastādīšanu, INKOTERM 
–2000, starptautiska preču pirkšanas – pārdošanas līguma slēgšanas 
pamatnoteikumus, darījumu apmaksas veidus, kravu apdrošināšanas noteikumus un 
citus ar eksportu saistītus jautājumus. 

 
 

Kursa nosaukums Nozares uzĦēmumu finanšu vadīšana  

Kursa kods MežZ4035 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets paredz apgūt zināšanas par uzĦēmuma darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo finansu apjoma aprēėināšanu, finansēšanas avotu noteikšanu, finanšu 
plāna izstrādāšanu, finanšu papildus vajadzību prognozēšanu, darījumu apmaksas 
veidiem, naudas plūsmas prognozes sastādīšanu. 

 

Kursa nosaukums 
Nozares uzĦēmumu komercdarbības ekonomiskā 
projektēšana  

Kursa kods MežZ4036 

Kredītpunkti 1.5 

ECTS kredīti 2.25 

Kursa anotācija 

Studiju priekšmets paredz apgūt metodes un paĦēmienus, kā ekonomiski novērtēt 
pieĦemamos lēmumus par ražošanas un darba organizāciju, par uzĦēmuma attīstību 
u.c. , kā izvēlēties optimālo lēmumu. Paredz apgūt diskontēšanas metodi, pieĦemt 
lēmumu “ražot pašiem vai pasūtīt”, vai ekonomiski izdevīgi nomāt iekārtu, kā arī 
metodes uzĦēmuma attīstības projektu variantu novērtēšanai. 

Nobeiguma darbs 
 
Kursa nosaukums Diplomdarba (projekta) izstrāde  
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Kursa kods MežZ4015 

Kredītpunkti 12 

ECTS kredīti 18 

Kursa anotācija 

Diplomdarbs (projekts) atklāj studenta spēju patstāvīgi risināt ar meža nozari, 
galvenokārt ar kokmateriālu sagatavošanu un transportēšanu, saistītus jautājumus, 
izdarīt pamatotus slēdzienus un izvirzīt priekšlikumus. Parasti satur pētnieciska 
rakstura elementus. Darba aizstāvēšana parāda prasmi reprezentēt to publiski, uz 
zināšanām balstītu spēju orientēties nozares jautājumos.  

 
Mācību prakses 
 
Kursa nosaukums Mērniecība  

Kursa kods BūvZP004 

Kredītpunkti 2.0 

ECTS kredīti 3.0 

Kursa anotācija 

Mežmateriālu pārvadāšanas autoceĜa joslas topogrāfiski- ăeodēziskā izpēte. CeĜa 
joslas izvēle apvidū, atbalstpunktu tīkla veidošana, vertikālās uzmērīšanas 
atbalstpunktu noteikšana ar ăeometrisko nivelēšanu. Trases profila uzmērīšana, 
projektēšana un nospraušana apvidū, ceĜa ass vertikālā projektēšana. Virsmas 
nivelēšana, vertikālā plānojuma projekta sastādīšana. Būvobjekta nospraušana. 

 
Kursa nosaukums Kompleksā prakse  

Kursa kods MežZP004 

Kredītpunkti 2.0 

ECTS kredīti 3.0 

Kursa anotācija 

Kompleksajā praksē meža apstākĜos studenti iepazīstas ar meža botānikas, 
dendroloăijas, meža atjaunošanas, meža augsnes zinātnes, meža ekoloăijas, meža 
tipoloăijas, mežkopības pamatatziĦām un praktizējas mežsaimniecisko pasākumu 
seku izvērtēšanā. 

 
Kursa nosaukums Motorinstrumenti mežsaimniecībā  

Kursa kods MežZP013 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Auditorijas nodarbībās iegūtās zināšanas tiek pielietotas mežsaimniecisko darbu 
veikšanā (Darbs galvenās un kopšanas cirtēs, atjaunoto platību kopšana) mežā. 

Kursa nosaukums Meža taksācija un mežierīcība  
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Kursa kods MežZP016 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Apmēram 40 - 50 ha kvartāla taksācija ar dokumentācijas noformēšanu. Pilns cirsmu 
darbu komplekss, ieskaitot sortimenta iznākuma kalkulāciju un pārdošanas cenu. 

 
 
Kursa nosaukums Vilcējmašīnas 

Kursa kods LauZP012 

Kredītpunkti 2.0 

ECTS kredīti 3.0 

Kursa anotācija 

Traktortehnikas klasifikācija, nosacījumi traktortehnikas izmantošanā un tās 
ekspluatācijas drošības kontrole. Traktortehnikas bojājumi un tehniskā apskate. 
Traktortehnikas un traktoragregāta praktiskās vadīšanas iemaĦu apgūšana. Kustības 
drošība darbā ar traktortehniku. CeĜu satiksmes noteikumu apguve konsultāciju veidā. 

 
 
Kursa nosaukums Mežizstrāde  

Kursa kods MežZP018 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredīti 3 

Kursa anotācija 

Prakses mērėis nostiprināt teorētiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu un 
dot ieskatu par sagatavoto kokmateriālu tālāko pārstrādi. 
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Ražošanas prakses 
 
Kursa nosaukums Cirsmu darbi  

Kursa kods MežZP027 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredīti 9 

Kursa anotācija 

Kādā no meža darbu izpildes komercsabiedrībām praktiski iepazīties ar meža darbu 
tehnoloăiju, tehniku, darba un pārvaldes organizāciju. Iegūt pirmās praktiskās 
iemaĦas, strādājot mežā par strādnieku, meistaru, tā vietnieku vai dublieri. 

 
 
Kursa nosaukums Organizācija un ekonomika  

Kursa kods MežZP026 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredīti 12 

Kursa anotācija 

Praktiski paplašināt un nostiprināt zināšanas mežizstrādes un kokmateriālu 
pirmapstrādes ekonomikā, organizācijā, plānošanā, vadīšanā un darba aizsardzībā. 
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4.pielikums 
 

Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā 
diploma un tā pielikuma paraugs 
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5.pielikums 
 

Profesiju standarta „Mežsaimniecības inženieris” 
kopija 
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6.pielikums 
 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 
personāla radošās biogrāfijas 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Gunārs  Brāzma 
 

Vārds  Uzvārds 
Jelgava  1965 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
18.10.1965.  latvietis 

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

TālruĦa Nr.  3005649    
Fakss: 3021821   

E-pasts: 

 
gbrazma@latnet.lv  

  

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: LU Bioloăijas fakultāte 
 
 
 
Maăistratūra: LU Vēstures un filozofijas fakultāte 

1983.-1993. 
 
 
 

1997.-2000. 

Bioloăija 
 
 
 

Filozofija 

Biologs, 
bioloăijas 
ėīmijas 
skolotājs 
Humanitāro 

zinātĦu 
maăistrs 
filozofij ā 

LU Doktorantūra, Filozofijas nozare  2000. – 2003. Filozofija Filozofijas 
doktors 

 
Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU Doktorantūra, Filozofijas 
nozare 

2005 Filozofija Filozofijas 
doktors 

Sērija D  
Nr. 0078 

Darba pieredze 

No 2005. gada docents LLU Filozofijas katedrā 
2003-2005 lektors LLU Filozofijas katedrā 
2001-2003 asistents LLU Filozofijas katedrā 
1996-1998 izstrādājis vidusskolas bioloăijas mācību grāmatas nodaĜas par evolucionāro bioloăiju, sistemātiku, 
etoloăiju un ekoloăiju (pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija) 
1996-1997 izstrādājis līgumdarbu “Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā” (pasūtītājs Izglītības un zinātnes 
ministrija). 
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1993-1994 izstrādājis līgumdarbu “Evolucionārās bioloăijas pamati” (pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija) 
1989-1999 Jelgavas 4. vidusskolā laborants 
1987-1988 mācījis botāniku Jelgavas 4. vidusskolā 
1986-1987 LLA Mežsaimniecības fakultāte un Augu vīrusu slimību laboratorija, laborants 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vad īšana 

Zinātniskās darbības virzieni - bioētika, ētika, zinātnes filozofija. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Starptautiskā zinātniskā konferencē ”Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā” 2004.g., Jelgavā. Referāts 
”Atsvešināšanās un ”slidenas nogāzes” problēmas bioētikā”.  
Starptautiskā zinātniskā konferencē ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” 2006.g., Jelgavā. Referāts ”Termins 
”pasīvā eitanāzija” un tā lietojums diskusijās par eitanāziju Latvijā”. 
Starptautiskā zinātniskā konferencē ”Bioethical aspects of human health” 2006. g., Rīgā. Referāts ”Human 
health and the respect for prenatal life”. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija. 
Filozofija, ētika, estētika.. 
Ētika – IMI maăistrantiem. 
Ētika, estētika. 
Saskarsme un profesionālā ētika – ITF maăistrantiem. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Grāmatas – 3; Raksti – 7. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Brāzma G. 1998. Evolucionārās bioloăijas pamati. R.: Mācību grāmata. 
2. Brāzma G. 1998. Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā. R.: RaKa. 
3. Brāzma G. 1998. Bioloăija vidusskolām II daĜa. – R.: Pētergailis. 
4. Brāzma G. 2004. Mūsdienu bioētikas problēmas un Kanta ētika / Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis, 

58/4. 19. – 29. lpp. 
       5. Brāzma G. 2005. Cilvēka embrija un augĜa morālais statuss / Latvijas Universitātes Rakstu 687. sējums         
”Filosofija”. 21. – 30. lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

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          

 
11.01.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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7.pielikums 
 

Studiju programmas pašnovērt ējuma ziĦojums par 
2001./2002.studiju gadu 
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Augstākās profesionālās mežinženieru studiju programmas 

ar integrētu mežzinātĦu bakalaura standartu inženiera 
kvalifik ācijas iegūšanai (kvalifikācijas kods 43623) 

akreditācijas pašnovērt ēšanas ziĦojums                                
par 2001./ 2002. m. g. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērėis ir veidot mežu apsaimniekošanai profesionāli 

vispusīgi izglītotas un pastāvīgi domājošas personības, kuras ir spējīgas 

izmantot patreizējās informātikas sfēras pakalpojumus un pielietot 

mūsdienu zinātnes atziĦas nozares ražošanas tehnoloăiju pilnveidošanai, 

izprot ražošanas procesu un vides vienotību, nodrošinot ilgtspējīgu un 

racionālu mežu apsaimniekošanu, to vērtības saglabāšanu un 

palielināšanu, attīstīt meža resursu kompleksas izmantošanas dažādus 

netradicionālus veidus. 

Studiju programmas uzdevums studentiem dot teorētiskas zināšanas un 

praktiskās iemaĦas meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu 

pirmapstrādē, lai absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- mežu apsaimniekošanas institūcijās un uzĦēmējsabiedrībās; 

- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā, 

vadīšanā, tehnoloăisko procesu kontrolēšanā; 

- kokmateriālu un meža blakusizmantošanas produktu ražošanas, 

uzlabošanas un realizācijas procesu analīzē un kontrolē, jaunu 

standartu un pārbaužu metožu izstrādē; 

- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un 

kokmateriālu pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes uzlabošanā; 
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- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā pēc priekšmetu 

nosaukumiem un apjoma nav veiktas. Ir veikta studiju 

priekšmetu programmu analīze un satura pilnveidošana, kā arī 

studiju programmu saskaĦošana radnieciskos priekšmetos, lai 

novērstu to dublēšanos. Izmainīts ir pirmās ražošanas prakses 

laiks 3. kursa beigās, pārceĜot to no jūlija uz augusta mēnesi, kad 

inženiertehniskā personāla darbinieki ir brīvāki no pusgada 

atskaišu sastādīšanas un var veltīt lielāku vērību studentu 

apmācībai. Uzsāktas iestrādes studiju programmas uzlabošanai 

un to tuvināšanai studiju programmai mežzinātnē 

lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāda iegūšanai mežzinātnē 

(klasifikācijas kods 44623). Plānots pirmajos divos kursos 

studiju priekšmetus mācīt kopīgi un specializāciju veikt 3. un 4. 

kursos. Bez tam jāapvieno radnieciskie priekšmeti, palielinot 

priekšmetu KP apjomu. Jāievieš jauni priekšmeti, kā 

“Komunikāciju zinātne”, “Vadības psiholoăija”, “Jaunās 

informāciju tehnoloăijas” u. c. 

2.2. Studiju programmas atbilstību profesijas standartam nav 

iespējams pārbaudīt, jo tikai šā gada sākumā nozarē tika uzsākts 

darbs pie tā izstrādes. Sanāksmē, ko organizēja ZM Meža 

politikas departaments 29. 05. 2002., tika nolemts izstrādāt 

profesiju standartus visām profesionālās izglītības pakāpēm un 

kvalifikācijas līmeĦiem nozarē, kuri noteikti Profesionālās 

izglītības likumā. Šim nolūkam izveidota darba grupa, kurā 
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ietilpst pārstāvji no Valsts meža dienesta, VAS “Latvijas valsts 

meži”, Ogres meža tehnikuma, Latvijas Mežizstrādātāju 

savienības un LLU Meža fakultātes. Tās uzdevums izstrādāt 

kvalifikācijas līmeĦu aprakstu projektus un zināšanu un prasmju 

līmeni, kāds nepieciešams konkrēta kvalifikācijas līmeĦa 

speciālistam. Pēc tam izstrādātos projektus aizsūta nozares 

interešu grupām un pēc priekšlikumu saĦemšanas tos iestrādā 

projektos, kurus tālāk nosūta Meža konsultatīvajai padomei 

akceptēšanai. Pēc nozares profesiju standarta apstiprināšanas būs 

iespējams novērtēt profesionālās mežinženieru studiju 

programmas atbilstību tam. 

Jāatzīmē, ka programma divos aspektos neatbilst LR MK 20. 11. 2001. 

apstiprinātiem “Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”.   

Pirmkārt, kopējais programmas KP apjoms pārsniedz pieĜaujamos 160 

KP par 8,5 KP un, otrkārt, par maz laika atvēlēts praksēm, kurām 

nepieciešamo 26 KP vietā paredzēti tikai 14 KP. Programmas pilnveides 

gaitā šīs nepilnības tiks novērstas. 

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā atskaites gadā nav 

veiktas. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

3.1. Pasniegšanas metodēs turpinās iepriekšējos gados uzsāktais 

virziens uz patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. 

Specializācijas studiju priekšmetos tiek praktizēta referātu rakstīšana un 

to publiska apspriešana studiju kursos. Tas attīsta studentiem iemaĦas 
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metodiski pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi strādāt ar literatūru un 

aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz kolēău jautājumiem. 

3.2. Pārskata gadā lielākā vērība veltīta zinātnisko pētījumu 

laboratorijas apgādei ar mērinstrumentiem un iekārtu. Iegādāti sekojoši 

mērinstrumenti: 

- svari “KE RN  -                                           1 gab. par 182,40 Ls 

- pārnēsājams termohigrometrs testo 605H1 1 gab. par 62,12 Ls 

- digitālais bīdmērs 500 – 181U                     1 gab. par 66,00 Ls 

- augstummērs “VERTEX III –                     1 gab. par 140,00 Ls 

- mikroskops RM – 2A                                  1 gab. par 59,00 Ls 

- mikroskops RM – 2B                                  1 gab. par 67,00 Ls 

- relaskopi                                              3 gab. par 46,02 Ls 

- relaskopsi                                                     3 gab. par 26,69 Ls 

- dastmērs                                                       1 gab. par 49,50 Ls 

- attāluma mērītājs                                          1 gab. par 49,59 Ls 

- pieauguma svārpsti                                       2 gab. par 139,99 Ls 

- augstummēri PM 5/ 1520                             2 gab. par 99,99 Ls 

- datorkomplekts EET ATNEON XP 1600    1 gab. par 637,78 Ls 

- kopētājs KONICA 1312                               1 gab. par 400,00 Ls 

- portatīvais dators HP 6050                           1 gab. par 950,00 Ls 

- monitors CTX PR 711 FI                             1 gab. par 182,00 Ls 

- pieauguma mērinstruments                          1 gab. par 700,00 Ls. 

Iegādātie mērinstrumenti dos iespēju precīzāk veikt zinātniskos pētījumus 

un uzlabos studentu apmācību. 
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Līdzās minētajam SIA ELEKTROLUKS LATVIA LTD dāvināja 

mācību procesa nodrošināšanai motorzāăi “2149 15”, koku gāšanas 

palīgierīces un darba aizsardzības līdzekĜus kopā par 461,01 Ls. 

Mācību metodiskā darba uzlabošanai 2001. gadā sagatavoti divi 

metodiskie norādījumi kursa projektu izstrādei un divi mācību palīglīdzekĜi, 

bet 2002. gadā ir izdota prof. Z. SaliĦa grāmata “Mežs – Latvijas nacionālā 

bagātība”, kurā dots Latvijas mežsaimniecības un ar to saistīto rūpniecības 

nozaru raksturojums. Grāmatā atrodami dati par Latvijas meža resursiem, 

dota atsevišėu meža apakšnozaru darba analīze 1990.- 2000. g., raksturota 

meža politika un pārvalde, sniegtas ziĦas par mežizglītības un mežzinātnes 

stāvokli un ieskicētas nozares perspektīvās attīstības tendences. Tādējādi 

grāmata studentiem dod visaptverošu priekšstatu par nozares stāvokli un 

attīstības virzieniem. 

3.3. Līdztekus mācībām studenti Ħem aktīvu dalību zinātniskās 

pētniecības darbā, palīdzot izstrādāt LZP finansētos zinātniskos projektus un 

risinot zinātniskos tematus, saistītus ar kvalifikācijas darbu izstrādi. Tā 

2002./ 2002. m. g. kvalifikācijas darbos zinātniskās nodaĜas izstrādāja 7 

diplomandi jeb 66% no visiem beidzējiem. 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība studiju programmas 

pilnveidē un kvalitātes paaugstināšanā atskaites gadā nav notikusi. 

3.5. Studiju programmas ietvaros notiek laba sadarbība ar darba 

devējiem. Katru gadu priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti 

vadošie nozares speciālisti nolasīt lekcijas par aktuālākajām problēmām. 

Radoša sadarbība studentiem ar prakses darbiniekiem notiek ražošanas 

prakšu laikā, kad studenti apgūst prakšu programmas jautājumus un 

līdztekus iepazīstas ar šaurajām vietām ražošanas procesā. Tas palīdz 

studentiem izvēlēties aktuālus kvalifikācijas darbu tematus. 
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Studiju programmas aktualizēšanai veikta bijušo studentu aptauja. 

SaĦemtas 15 anketas no mežinženieru studiju programmas pēdējo gadu 

beidzējiem ar priekšlikumiem par vēlamajām izmaiĦām studiju programmā, 

kuras Ħemtas vērā tās pilnveidē. 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 Studentu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu programmās. 

Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāru laboratorijas un praktisko 

darbu pārbaude, jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un 

projektu aizstāvēšana, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmens katra studiju 

priekšmeta noslēgumā, mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. Zināšanas 

tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem 

kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto rakstiski. Atsevišėos priekšmetos 

praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, kas veicina studentu 

regulāru mācīšanos semestra laikā. 

 

5. Studenti. 

2002. m. g. studiju programmā tika uzĦemti 30 reflektanti, t. sk. 5 studenti 

par daĜēju maksu. Konkursa koeficients 2,16. 2002. g. studijas beidza 11 

absolventi, t. sk. 7 ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā. Lielākais 

studentu atbirums notiek 1. un 2. kursā fizikas un matemātikas priekšmetu 

slikto zināšanu dēĜ. Par iemeslu tam galvenokārt ir neapmierinošas 

sagatavotības līmenis šais priekšmetos vidusskolās. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 
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  Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā 

ir iesaistīti 38 pasniedzēji, no kuriem 60% ir habilitētie doktori un doktori, 

32% maăistri, 35% bakalauri un 5% ar profesionālo kvalifikāciju. Pēc 

ieĦemamiem amatiem pasniedzēju sadalījums ir sekojošs: profesori un 

asociētie profesori 28%, docenti 32%, lektori 24% un asistenti 16%. Mācību 

spēki līdztekus mācību – pedagoăiskajam darbam veic pētījumus LZP 

projektu un programmu ietvaros, izpilda valsts institūciju, firmu un 

uzĦēmumu pasūtījumus. Mācībspēku zinātnisko potenciālu apliecina arī 

ievēlēšana par dažādu zinātĦu akadēmiju locekĜiem un ekspertiem. Visi 

mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai ceĜ kvalifikāciju dažādos kursos un 

semināros Latvijā. Tomēr jāatzīst, ka pasniedzēju vecuma struktūra ir 

nelabvēlīga. Tas galvenokārt saistīts ar zemo pasniedzēju atalgojumu. Ja 

tuvāko 2 – 3 gadu laikā stāvoklis neuzlabosies, kvalitatīva studiju 

priekšmetu pasniegšana būs apdraudēta. Dotā momentā vēl iespējams 

saglabāt gados vecos pasniedzējus uz daĜēju slodzi, par cik atcelti 

ierobežojumi pilnas pensijas saĦemšanai strādājošiem pensionāriem. Tomēr 

šī iespēja saglabāsies neilgu laiku. Līdz šim LLU veiktie pasākumi jauno 

mācībspēku piesaistei no spējīgākiem studentiem nav devusi vēlamos 

rezultātus, jo nozarē vidējā darba samaksa ir salīdzinoši augsta un 

pieprasījums pēc speciālistiem nav nodrošināts. Tātad galvenais pasākums 

jaunu kvalificētu pasniedzēju piesaistei ir strauja darba algas paaugstināšana 

vai zinātnes finansējuma palielināšana nozarē. 

 

7. Pašnovērt ējums. 

 Izvērtējot mežinženieru augstāko profesionālo studiju programmu 

kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējā programma nodrošina vispusīgu 
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zināšanu ieguves iespēju mežu apsaimniekošanā, dod iespēju studentiem 

specializēties izvēlētajā virzienā un tā atbilst izvirzīto mērėu sasniegšanai. 

Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei iegūt zināšanas 

ekonomikas priekšmetos, kā arī sevi pilnveidot kā personību, apgūstot 

vispārējos un humanitāros priekšmetus. 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 Nepieciešams turpināt uzsākto programmas pilnveidošanu un 

saskaĦošanu ar profesijas standarta prasībām, palielinot prakšu īpatsvaru 

apmācības procesā, samazinot  maza apjoma priekšmetu skaitu, 

pilnveidojot mācību – metodisko un materiālo bāzi. Jāveic nepieciešamie 

sagatavošanās darbi pārejai uz priekšmetu plānojumu blokos. Turpināt 

iesākto praksi studiju programmu izvērtēšanā iesaistīt studentus un darba 

devējus. Pēc nozares profesiju standarta saĦemšanas izvērtēt programmas 

atbilstību standarta prasībām un veikt atbilstošās izmaiĦas studiju 

programmā. 

 

 

Studiju programmas vadītājs, asoc. prof.                               /A. Drēska/ 
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8.pielikums 
 

Studiju programmas pašnovērt ējuma ziĦojums par 
2002./2003.studiju gadu 
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Augstākās profesionālās mežinženieru studiju programmas  

ar integrētu mežzinātĦu bakalaura standartu inženiera 
kvalifik ācijas iegūšanai (kvalifikācijas kods 43623) 

akreditācijas pašnovērt ēšanas ziĦojums                                
par 2002./ 2003. m. g. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērėis nav mainījies un ir līdzšinējais: veidot mežu 

apsaimniekošanai profesionāli vispusīgi izglītotas un pastāvīgi domājošas 

personības, kuras ir spējīgas izmantot patreizējās informātikas sfēras 

pakalpojumus un pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas nozares ražošanas 

tehnoloăiju pilnveidošanai, izprot ražošanas procesu un vides vienotību, 

nodrošinot ilgtspējīgu un racionālu mežu apsaimniekošanu, to vērtības 

saglabāšanu un palielināšanu, attīstīt meža resursu kompleksas 

izmantošanas dažādus netradicionālus veidus. 

Studiju programmas uzdevums ir dot studentiem teorētiskas zināšanas 

un praktiskās iemaĦas meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu 

pirmapstrādē, lai absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- mežu apsaimniekošanas institūcijās un uzĦēmējsabiedrībās; 

- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā, 

vadīšanā, tehnoloăisko procesu kontrolēšanā; 

- kokmateriālu un meža blakusizmantošanas produktu ražošanas, 

uzlabošanas un realizācijas procesu analīzē un kontrolē, jaunu 

standartu un pārbaužu metožu izstrādē; 
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- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un 

kokmateriālu pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes uzlabošanā; 

- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

Ir izstrādāta un Meža fakultātes Domē 2003.gada 18.februārī 

apstiprināta otrā līmeĦa augstākās profesionālās bakalaura izglītības 

mežinženieru studiju programma (kods - 43623) un atbilstoši tai pārstrādāts 

studiju plāns (skat. atbilstoši 1. un 2.pielikumu). Sagatavotā programma un 

izstrādātais studiju plāns nodrošina, ka KP apjoms nepārsniedz  pieĜaujamos 

160 KP. Vairāk laika atvēlēts praksēm, panākot nepieciešamos 26 KP. 

Programmas pilnveidi paredzēts turpināt. 

IzmaiĦas studiju programmas realizācijā tiks uzsāktas ar 

2003./2004.studiju gadu. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

1.3.1. Mainīts priekšmetu apjoms: 

1. Mērniecība no 4,5 KP uz 3,0 KP 

2. Mašīnmācība no 7,0 KP uz 5,0 KP 

3. Celtniecība no 4,0 KP uz 2,0 KP 

4. Mašīnu ekspluatācija no 3,5 KP uz 2,0 KP 

5. Meža atjaunošana no 4,0 KP uz 2,5 KP 

6. Kokmateriālu transports no 6,0 KP uz 5,5 KP 

7. Meža resursu izmantošana no 2,5 KP uz 2,0 KP 

8. Kokmateriālu  krautuves no 5,0 KP uz 3,0 KP 

9. Ievads specialitātē  no 1,5 KP uz 1,0 KP 
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10. Mežsaimniecības ekonomika no 3,5 KP uz 2,0 KP 

11. Jaunākais nozarē no 3,0 KP uz 1,5 KP 

 

1.3.2. Atcelti kursa darbi un kursa projekti: 

1. Mērniecība (KD) 

2. Mašīnmācība (KP) 

3. Celtniecība (KP) 

4. Mašīnu ekspluatācija (KD) 

5. Meža atjaunošana (KD) 

6. Kokmateriālu krautuves (KP) 

7. Mežsaimniecības ekonomika (KD) 

8. Jaunākais nozarē (KD) 

 

1.3.3. Mainīti studiju priekšmeti: 

1. "Kokmateriālu pirmapstrāde" aizstāta ar "Kokmateriālu krautuves". 

2. "Cilvēku apsardzība un aizsardzība" aizstāts ar "Cilvēku apsardzība 

un ergonomika". 

3. "Koksnes kompleksā izmantošana" un "Meža blakusizmantošana" 

aizstāti ar "Meža resursu izmantošana". 

 

1.3.4. Mainīta priekšmetu secība: 

1. "Operāciju pētīšana" pārcelts no 7.semestra uz 5.semestri. 

2. "Ekonomikas teorija" pārcelts no 4.semestra uz 6.semestri. 

3. "Meža atjaunošana" pārcelts no 3.semestra uz 5. semestri. 

4. "Cirsmu darbi" pārcelts no 5. un 6.semestra uz 3. un 4.semestri. 

5. "Kokmateriālu transports" pārcelts no 4. un 5.semestra uz 6. un 

7.semestri. 
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6. "Kokmateriālu krautuves" pārcelts no 6.semestra uz 4.semestri. 

7. "Motorinstrumenti mežsaimniecībā" pārcelts no 4.semestra uz 

2.semestri. 

8. "Meža pārvalde un lietvedība" pārcelts no 5.semestra uz 6.semestri. 

9. "Koktirdzniecība" pārcelts no 8.semestra uz 7.semestri. 

10. "Meža prečzinība" pārcelts no 4.semestra uz 6.semestri. 

11. "UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā" pārcelts no 8.semestra uz 

7.semestri. 

12. "Jaunākais nozarē" pārcelts no 8.semestra uz 7.semestri. 

13. Cilvēka aizsardzība un ergonomika" pārcelts no 7. un 8.semestra uz 

5. un 6.semestri. 

 Pasniegšanas metodēs turpinās iepriekšējos gados uzsāktais virziens uz 

patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā. Specializācijas studiju 

priekšmetos tiek praktizēta referātu sagatavošana un to publiska apspriešana 

studiju kursos. Tas attīsta studentiem iemaĦas metodiski pareizi sastādīt 

referātus, patstāvīgi strādāt ar literatūru un aizstāvēt savu viedokli, atbildot 

uz kolēău jautājumiem. 

Pārskata gadā turpināta iepriekšējā gadā uzsāktā zinātnisko pētījumu 

laboratorijas apgāde ar mērinstrumentiem un iekārtu. Iegādāti sekojoši 

mērinstrumenti un iekārtas: 

- projektors NABO 2523 T                                   1 gab. par 294,00 Ls 

- zaru grieznes un zāăītis FISKAR                       1 gab. par 56,62 Ls 

- mērlente HUSQVARN, 20 m                            4 gab. par 114,52 Ls 

- akustiskā iekārta videoprojektoram 100 LSS    1 gab. par 159,01 Ls 

- mikroskops RM – 2                                           1 gab. par 54,28 Ls 

- mikroskops RM – 3                                           1 gab. par 101,48 Ls 

- binoklis Vanguard 10-40x50                             1 gab. par 63,53  Ls 
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- binoklis Vanguard 10-30x50                             1 gab. par 59,24 Ls 

- portatīvais dators TOSHIBA 1410-303             1 gab. par 933,00 Ls 

- multimēdiju projektors TOSHIBA T-401         1 gab. par 3093,00 Ls 

- mitruma mērītājs HT 65                                    1 gab. par 300,43 Ls. 

Mācību metodiskā darba uzlabošanai 2002. gadā sagatavoti divi 

metodiskie norādījumi kursa projektu izstrādei un trīs mācību palīglīdzekĜi.  

Līdztekus mācībām studenti Ħem aktīvu dalību zinātniskās pētniecības 

darbā, palīdzot izstrādāt LZP finansētos zinātniskos projektus un risinot 

zinātniskos tematus, saistītus ar kvalifikācijas darbu izstrādi. Tā 2002./ 

2003.studiju gadā kvalifikācijas darbos zinātniskās nodaĜas izstrādāja 16 

diplomandi jeb 100% no visiem beidzējiem. Izlaiduma kursa studenti 100% 

piedalījās divās studentu zinātnisko darbu konferencēs, no kurām viena tika 

organizēta studiju priekšmeta "Jaunākais nozarē" ietvaros, bet otra 

diplomdarbu izstrādes nobeiguma periodā. 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība studiju programmas 

pilnveidē un kvalitātes paaugstināšanā atskaites gadā nav bijusi plaša, tomēr 

te jāpiemin divi starptautiska rakstura pasākumi. Pirmajā no tiem 2 

Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātes studenti kopā ar 3 LLU 

Meža fakultātes mežinženieru studiju programmas studentiem veica 

pētījumu lielākā skaitā Latvijas mežizstrādes uzĦēmumu. Studentiem 

pētījums noslēgsies ar diplomdarbu izstrādi par attiecīgo tematu. Otrajā 

gadījumā viens mežinženieru studiju programmas students ir iesaistījies 

LVMZI "Silava" veiktā starptautiskā pētījumā, ir apmeklējis Vāciju un arī 

paredz izstrādāt ar šo tematu saistītu diplomdarbu. 

Studiju programmas ietvaros notiek laba sadarbība ar darba devējiem. 

Katru gadu priekšmeta “Jaunākais nozarē” ietvaros tiek pieaicināti vadošie 

nozares speciālisti nolasīt lekcijas par aktuālākajām problēmām. Radoša 



 186
 

sadarbība studentiem ar prakses darbiniekiem notiek ražošanas prakšu laikā, 

kad studenti apgūst prakšu programmas jautājumus un līdztekus iepazīstas ar 

šaurajām vietām ražošanas procesā. Tas palīdz studentiem izvēlēties 

aktuālus kvalifikācijas darbu tematus. Apmēram 25% diplomdarbu tematu ir 

potenciālo darba devēju ierosināti. Īpaši aktīvs diplomdarbu tematu 

izvirzīšanā ir viens no lielākajiem Latvijas mežizstrādes uzĦēmumiem SIA 

"Silva". 

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

Studentu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu programmās. 

Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāru laboratorijas un praktisko 

darbu pārbaude, jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un 

projektu aizstāvēšana, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmens katra studiju 

priekšmeta noslēgumā, mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. 

Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senāta 

apstiprinātajiem kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto rakstiski. 

Atsevišėos priekšmetos praktizē akumulējošo ieskaišu un eksāmenu 

kārtošanu, kas veicina studentu regulāru mācīšanos semestra laikā. 

 

5. Studenti. 

2003.gadā studiju programmā tika uzĦemts 31 reflektants, t.sk. 5 studenti 

par daĜēju maksu. Konkursa koeficients 2,24. 2003.gadā studijas beidza 

16 absolventi, t.sk. 16 ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā. 

Lielākais studentu atbirums notiek 1. un 2.kursā fizikas un matemātikas 

priekšmetu slikto zināšanu dēĜ. Par iemeslu tam galvenokārt ir 

neapmierinošas sagatavotības līmenis šais priekšmetos vidusskolās. 
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6. Akadēmiskais personāls. 

Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 

38 pasniedzēji, no kuriem 60% ir habilitētie doktori un doktori, 32% 

maăistri, 35% bakalauri un 5% ar profesionālo kvalifikāciju. Pēc 

ieĦemamiem amatiem pasniedzēju sadalījums ir sekojošs: profesori un 

asociētie profesori 28%, docenti 32%, lektori 24% un asistenti 16%. 

Mācību spēki līdztekus mācību – pedagoăiskajam darbam veic pētījumus 

LZP projektu un programmu ietvaros, izpilda valsts institūciju, firmu un 

uzĦēmumu pasūtījumus. Mācībspēku zinātnisko potenciālu apliecina arī 

ievēlēšana par dažādu zinātĦu akadēmiju locekĜiem un ekspertiem. Visi 

mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai ceĜ kvalifikāciju dažādos kursos 

un semināros Latvijā. Tomēr jāatzīst, ka pasniedzēju vecuma struktūra ir 

nelabvēlīga. Tas galvenokārt saistīts ar zemo pasniedzēju atalgojumu. 

Meža izmantošanas katedrā stāvokli cenšas uzlabot, iesaistot nozarē 

strādājošus speciālistus studiju priekšmetu pasniegšanai darbā uz daĜēju 

slodzi. 

 

7. Pašnovērt ējums. 

Izvērtējot mežinženieru augstāko profesionālo studiju programmu 

kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējā programma nodrošina vispusīgu 

zināšanu ieguves iespēju mežu apsaimniekošanā, dod iespēju studentiem 

specializēties izvēlētajā virzienā un tā atbilst izvirzīto mērėu sasniegšanai. 

Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei iegūt zināšanas 

ekonomikas priekšmetos, kā arī sevi pilnveidot kā personību, apgūstot 

vispārējos un humanitāros priekšmetus. 
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

Nepieciešams turpināt uzsākto programmas pilnveidošanu, saskaĦošanu 

ar profesijas standarta prasībām, pirmām kārtām uzlabojot mācību – 

metodisko un materiālo bāzi. Bez tam lielākas pūles jāpieliek studiju 

programmas realizācijas modernizēšanai, plašāk izmantojot mūsdienu 

tehniskos līdzekĜus un apmācības paĦēmienus. Jāpaplašina starptautiskā 

sadarbība kā dažādu valstu studentu kopējos pētniecības darbos, tā 

metodiska rakstura pieredzes apguvē. Par lietderīgu atzīstams turpināt 

iesākto praksi studiju programmu izvērtēšanā iesaistīt studentus un darba 

devējus. Pēc nozares profesiju standarta saĦemšanas jāveic atbilstošās 

izmaiĦas studiju programmā. 

 

 

Studiju programmas vadītājs, asoc. prof.                               /A. Drēska/ 
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9.pielikums 
 

Studiju programmas pašnovērt ējuma ziĦojums par 
2003./2004.studiju gadu 
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Augstākās profesionālās mežinženieru studiju programmas  

ar integrētu mežzinātĦu bakalaura standartu inženiera 
kvalifik ācijas iegūšanai (kvalifikācijas kods 43623) 

akreditācijas pašnovērt ēšanas ziĦojums                                
par 2003./ 2004. m. g. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērėis ir pamatots kā ar vispārējām augstākās 

izglītības, tā mūsdienu līmenim atbilstošas profesionālas mežu 

apsaimniekošanas prasībām. Savā kopumā programmai jābūt tādai, kas 

palīdz veidoties vispusīgi izglītotām un pastāvīgi domājošām personībām, 

kuras profesionālajā jomā prot efektīvi izmantot modernos informātikas 

tehnoloăijas līdzekĜus un pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas meža 

nozares ražošanas procesu pilnveidošanai, izprot ražošanas un vides 

vienotību, kas nodrošina ilgtspējīgu un racionālu mežu apsaimniekošanu, 

to vērtības saglabāšanu un palielināšanu, paver iespēju attīstīt meža 

resursu kompleksu izmantošanu kā līdz šim pazīstamos, tā dažādos 

netradicionālos veidos. 

Studiju programmas uzdevumi, kas nodrošina izvirzītā mērėa 

sasniegšanu, ir dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaĦas 

meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu pirmapstrādē, lai 

absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- mežu apsaimniekošanas institūcijās un uzĦēmējsabiedrībās; 
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- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā un 

vadīšanā, tehnoloăisko procesu projektēšanā, ieviešanā un norises 

kontrolēšanā; 

- kokmateriālu un meža blakusizmantošanas produktu ražošanas, 

uzlabošanas un realizācijas procesu analīzē un kontrolē, jaunu 

standartu un pārbaužu metožu izstrādē; 

- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un 

kokmateriālu pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes uzlabošanā; 

- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

Studiju programmas attīstība kārtējā studiju gadā praktiski realizējusies 

kā katedrā izstrādātās un Meža fakultātes Domē 2003.gada 18.februārī 

apstiprinātās otrā līmeĦa augstākās profesionālās bakalaura izglītības 

mežinženieru studiju programmas (kods - 43623) un atbilstoši tai pārstrādātā 

studiju plāna ieviešanas sākums (skat. 1. un 2. pielikumu). Sagatavotā 

programma un izstrādātais studiju plāns nodrošina, ka KP apjoms 

nepārsniedz pieĜaujamos 160 KP pēc to pilnīgas ieviešanas. Mācības 

atbilstoši jaunajam plānam 2003./2004.studiju gadā pilnībā uzsākuši I kursa 

studenti, daĜēji – II kursa studenti. Grūti pārvaramas nepilnības pārejas plānā 

pagaidām nav konstatētas. 

IzmaiĦas studiju programmas realizācijā tiek turpinātas 

2004./2005.studiju gadā. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

Pasniegšanas metodes. Iepriekšējos gados uzsāktais virziens uz 

patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā pakāpeniski tiek papildināts ar 
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studiju pastāvīguma paaugstināšanu. Patstāvīgums lielā mērā tiek panākts 

tādējādi, ka specializācijas studiju priekšmetos tiek praktizēta referātu 

sagatavošana un to publiska apspriešana studiju kursos. Tas attīsta studentu 

iemaĦas metodiski pareizi sastādīt referātus, patstāvīgi strādāt ar literatūru, 

meklēt informāciju Internetā, publiski aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz 

kolēău jautājumiem. Patstāvīgumu tāpat sekmē kursa darbos un projektos 

piedāvātā iespēja standarta varianta vietā risināšanai izvēlēties kādu 

tematikai atbilstošu uzdevumu, kas ir izvirzījies konkrētā ražošanas iecirknī. 

Nereti tāda uzdevuma risinājumu var sasaistīt ar pētniecisku tematu un pat 

paplašināt līdz studiju nobeiguma darba līmenim.  

Studiju pastāvīgumu veicina studentu zināšanu tādu kontroles formu un 

tādas izkārtojuma sistēmas izmantošana visā studiju semestra garumā, kas 

prasa mācību materiāla apguves vienmērīgumu un nepārtrauktību, izslēdz 

iespēju atlikt studiju vielas apguvi uz vēlāku laiku. To panāk ar kontroles 

formu dažādību (izpildīto darbu pārskati, uzdevumi, testi, kontroldarbi 

u.tml.), kontroljautājumu saturu, apgūstamajai vielai atbilstošiem laika 

intervāliem starp semestrī paredzētajiem dažādajiem kontroles veidiem. Te 

ar atzinību jāatzīmē LLU uzsāktā LAIS sistēmas izstrāde, kas ir bijusi kā 

labs iemesls, lai katra studiju priekšmeta pasniedzējs no jauna rūpīgi 

pārdomātu priekšmeta satura sadalījumu semestrī, zināšanu kontroles veidus, 

secību un intervālus. 

  Katedrā tiek apsvērta iespēja tās mācību prakses, kas saistītas ar 

braucieniem uz attāliem objektiem un kur prakses norises obligāts 

priekšnoteikums nav tās nepārtrauktība, turpmāk semestrī plānot pārmaiĦus 

ar teorētiskajām nodarbībām auditorijā. Tādējādi kĜūst iespējama labāka 

teorētiskās vielas sasaiste ar ražošanu, braucienu vieglāk nodrošināt ar LLU 

transportu.  
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Studiju materiālā bāze. Pārskata gadā materiālās bāzes papildinājums ar 

jauniem mērinstrumentiem un iekārtām salīdzinājumā ar iepriekšējo, 

2002./2003., studiju gadu naudas izteiksmē ir samazinājies par 16,3 %. 

 Iegādāti sekojoši mērinstrumenti un iekārtas par kopējo summu 

4375,07 Ls-: 

- datorkomplekts EET 800                                  1 gab. par 488,00 Ls 

- datorkomplekts CPU P4                                   1 gab. par 574,48 Ls 

- datora programmas MS Office XP u.c.            4 gab. par 254,40 Ls 

- dastmērs MASSER 2000                                  1 gab. par 1817,20 Ls 

- mikroskops SC 3A                                            2 gab. par 95,00 Ls 

- augstummērs VERTEX                                    4 gab. par 60,00 Ls 

- augoša koka kvalitātes detektors                       1 gab. par 250,00  Ls 

- kopētājs SHARP AR 5320 G                            1 gab. par 669,46 Ls 

- krīta tāfele 2015x1235                                       1 gab. par 166,53 Ls. 

Lai arī iegūtais mācību materiālās bāzes papildinājums dod jūtamu 

ieguldījumu studiju procesa tehniskajā nodrošinājumā, studiju programmas 

priekšmetos joprojām nav pilnībā nokomplektēti visi nepieciešamie 

mērinstrumenti un laboratorijas iekārtas. Tuvākajos gados vēlams iegādāties 

portatīvos datorus, vismaz vēl vienu multimediju projektoru, digitālo 

fotokameru, vairākus instrumentu komplektus mežizstrādes darbu kvalitātes 

kontrolei, aprīkojumu kokmateriālu blīvuma noteikšanai, ar jauniem 

nomainīt novecojušos kodoskopus. 

 Mācību metodiskais darbs. Meža fakultātes metodiskajai komisijai 

atsākot darbu atjaunotā sastāvā, vispirms katrā no studiju priekšmetiem 

izdarīta esošo metodisko materiālu uzskaite un atbilstības novērtējums 

paredzētajam mērėim, sagatavoti priekšlikumi novecojušos materiālu 

atjaunošanai un jaunu sagatavošanai. Visvairāk izjūtams jaunu mācību 
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grāmatu trūkums, ko priekšmetu pasniedzēji cenšas kompensēt, sagatavojot 

mācību palīglīdzekĜus pa atsevišėiem priekšmeta tematiem. PHARE 2001 

ESK programmas projekta "Jēkabpils Kokapstrādes uzĦēmējdarbības parks" 

ietvaros 2004. gadā izdota doc. Pētera Skudras grāmata "Meža 

inventarizācija". Atsevišėos izdevumos šajā gadā vēl iznākuši: prof. Zigurda 

SaliĦa sagatavotā "Pirmās ražošanas prakses programma" (ar metodiskajiem 

norādījumiem) un asoc. prof. Andra Drēskas sagatavotais mācību līdzeklis 

"Gruntsmācības pamati". Prof. Alfons Grīnfelds ir sagatavojis mācību 

līdzekli "Meža darbu izmaksas", ko studenti pagaidām izmanto 

datorizdrukas formā. Kaut arī pašlaik visi metodiskie materiāli tiek gatavoti 

datorsalikumā, kā turpmāk novēršams trūkums jāatzīmē, ka Ĝoti maz vēl 

darīts, lai studentiem tie būtu pieejami elektroniskā formā.   

Zinātniskā pētniecība. Studiju laikā teorijas un prakses saikni studenti 

labi redz zinātniskajā pētniecībā. Ir patīkami atzīt, ka jau dažos iepriekšējos 

gados uzsākusies studentu aktīva dalība zinātniskās pētniecības darbā, 

palīdzot izstrādāt LZP finansētos zinātniskos projektus un risinot zinātniskos 

tematus, saistītus ar diplomdarbu un diplomprojektu izstrādi, ir turpinājusies 

arī pārskata gadā. Tā 2003./ 2004. studiju gadā zinātniskas ievirzes 

diplomdarbus izstrādāja 77 % diplomandu. Izlaiduma kursa students Māris 

Osis par labi veiktu pētniecisko darbu saĦēma LLU konkursa balvu.  

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība: Kā starpaugstskolu 

sadarbības loăisks rezultāts jāmin 2 diplomandu sekmīgi izstrādātie un 

aizstāvētie diplomdarbi, kuriem datus ievāca kopā ar 2 Zviedrijas 

Lauksaimniecības zinātĦu universitātes studentiem. Studentu sadarbība 

turpinājās, apmainoties ar informāciju diplomdarbu izstrādes laikā.  

Starptautiskas sadarbības Leonardo da Vinči projekta "Harvesthead" 

izstrādes gaitā, LLU Meža fakultātei piedaloties kā projekta izstrādes 
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dalībniekam, ir iegūti studiju priekšmetos izmantojami materiāli, saistīti ar 

mūsdienu modernāko tehnoloăiju kokmateriālu sagatavošanai un piegādei. Ir 

iegūta pieeja Internetā e-apmācības 4 moduĜiem angĜu valodā, kur var iegūt 

mežizstrādē nodarbinātam inženierim noderīgas zināšanas, kādas 

nepieciešamas cirsmu izstrādē ar pašreizējām vairākoperāciju mašīnām. 

  Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem: Šāda sadarbība notiek 

divējādi. Katra studenta individuāla sadarbība ar prakses darbiniekiem ir 

neizbēgams ražošanas prakses sekmīgas norises priekšnoteikums. Apgūstot 

prakses programmas jautājumus un iepazīstot ražošanas procesu visā tā 

daudzveidībā, studenti iepazīstas ar dažāda ranga un kvalifikācijas 

darbiniekiem, uzzina nereti pat pretrunīgus viedokĜus par neskaitāmiem 

ikdienas ražošanas rutīnā uzpeldošiem jautājumiem un to risināšanas 

paĦēmieniem, tā krājot praktiskas zināšanas un veidojot arī savu priekšstatu 

par attiecīgo uzĦēmumu. Sadarbība kĜūst ciešāka, ja studentam rodas 

izdevība pielikt savas pūles kāda jautājuma risināšanā vai arī, ja studenta 

iespaids par uzĦēmumu vai atbildīgu uzĦēmuma darbinieku iespaids par 

studentu ir tik labs, ka var būt par pamatu darba attiecībām nākotnē. 

Sadarbība pārtop radošā, ja studentam rodas iespēja diplomdarbam vai 

diplomprojektam izvēlēties uzĦēmumam aktuālu tematu. Pārskata gadā 

uzĦēmuma izvirzītus tematus ir risinājuši 32 % diplomandu.  

Otrs no sadarbības veidiem ir nozares vadošo speciālistu uzaicināšana 

nolasīt lekcijas par aktuālākajām problēmām. Kā katru gadu, tā arī pārskata 

gadā tādas ir organizētas priekšmetu “Jaunākais nozarē” un 

“UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā” ietvaros.  
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4. Vērt ēšanas sistēma. 

 Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu 

programmās un LAIS studiju priekšmetu pieteikumos. Patstāvīgā darba 

kontroles formas ir regulāru laboratorijas un praktisko darbu pārbaude, 

jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un projektu 

aizstāvēšana, testi, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmens katra studiju 

priekšmeta noslēgumā, mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. 

Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senāta 

apstiprinātajiem kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto rakstiski. Tiek 

praktizēta akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošana, kas veicina 

studentu regulāru mācīšanos semestra laikā. 

5. Studenti. 

 2004. gadā studiju programmā tika uzĦemti 20 reflektanti. Konkursa 

koeficients 1,60. 2004.gadā studijas beidza 13 absolventi, t.sk. 12 ar 

tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā. Lielākais studentu atbirums 

notiek 1. un 2. kursā fizikas un matemātikas priekšmetu slikto zināšanu 

dēĜ. Par iemeslu tam galvenokārt ir neapmierinošas sagatavotības līmenis 

šais priekšmetos vidusskolās. 

6. Akadēmiskais personāls. 

 Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir 

iesaistīti 38 pasniedzēji, no kuriem 60% ir habilitētie doktori un doktori, 

32% maăistri, 35% bakalauri un 5% ar profesionālo kvalifikāciju. Pēc 

ieĦemamiem amatiem pasniedzēju sadalījums ir sekojošs: profesori un 

asociētie profesori 28%, docenti 32%, lektori 24% un asistenti 16%. 

Mācību spēki līdztekus mācību – pedagoăiskajam darbam veic pētījumus 

LZP projektu un programmu ietvaros, izpilda valsts institūciju, firmu un 
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uzĦēmumu pasūtījumus. Mācībspēku zinātnisko potenciālu apliecina arī 

ievēlēšana par dažādu zinātĦu akadēmiju locekĜiem un ekspertiem. Visi 

mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai ceĜ kvalifikāciju dažādos kursos 

un semināros Latvijā. Tomēr jāatzīst, ka pasniedzēju vecuma struktūra ir 

nelabvēlīga. Meža izmantošanas katedrā stāvokli cenšas uzlabot, iesaistot 

nozarē strādājošus speciālistus studiju priekšmetu pasniegšanai darbā uz 

daĜēju slodzi. 

7. Pašnovērt ējums. 

 Izvērtējot mežinženieru augstāko profesionālo studiju programmu 

kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējā programma nodrošina vispusīgu 

zināšanu ieguves iespēju mežu apsaimniekošanā, dod iespēju studentiem 

specializēties izvēlētajā virzienā un tā atbilst izvirzīto mērėu sasniegšanai. 

Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei iegūt zināšanas 

ekonomikas priekšmetos, kā arī sevi pilnveidot kā personību, apgūstot 

vispārējos un humanitāros priekšmetus. 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 Nepieciešams turpināt uzsākto programmas pilnveidošanu, 

saskaĦošanu ar profesijas standarta prasībām, pirmām kārtām uzlabojot 

mācību – metodisko un materiālo bāzi. Bez tam lielākas pūles jāpieliek 

studiju programmas realizācijas modernizēšanai, plašāk izmantojot 

mūsdienu tehniskos līdzekĜus un apmācības paĦēmienus. Jāpaplašina 

starptautiskā sadarbība kā dažādu valstu studentu kopējos pētniecības 

darbos, tā metodiska rakstura pieredzes apguvē. Par lietderīgu atzīstams 

turpināt iesākto praksi studiju programmu izvērtēšanā iesaistīt studentus 

un darba devējus. Pēc nozares profesiju standarta saĦemšanas jāveic 

atbilstošās izmaiĦas studiju programmā. 
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10.pielikums 
 

Studiju programmas pašnovērt ējuma ziĦojums par 
2004./2005.studiju gadu 
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Augstākās profesionālās mežinženieru studiju programmas  

ar integrētu mežzinātĦu bakalaura standartu inženiera 
kvalifik ācijas iegūšanai (kvalifikācijas kods 43623) 

akreditācijas pašnovērt ēšanas ziĦojums                               
par 2004./ 2005. m. g. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies salīdzinājumā 

ar jau agrāk izvirzītajiem. Tie ir pamatoti ar vispārējām augstākās 

izglītības un mūsdienu līmenim atbilstošas profesionālas mežu 

apsaimniekošanas prasībām. Savā kopumā studiju programma ir tāda, kas 

palīdz veidoties vispusīgi izglītotām un patstāvīgi domājošām 

personībām, kuras profesionālajā jomā prot efektīvi izmantot modernos 

informātikas tehnoloăijas līdzekĜus un pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 

meža nozares ražošanas procesu pilnveidošanai, izprot ražošanas un vides 

vienotību, kas nodrošina ilgspējīgu un racionālu mežu apsaimniekošanu, 

to vērtības saglabāšanu un palielināšanu, paver iespēju attīstīt meža 

resursu kompleksu izmantošanu kā līdz šim pazīstamos, tā dažādos 

netradicionālos veidos. 

Studiju programmas uzdevumi, kas nodrošina izvirzītā mērėa 

sasniegšanu, ir dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaĦas 

meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu pirmapstrādē, lai 

absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- mežu apsaimniekošanas institūcijās un komercsabiedrībās; 
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- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā 

un vadīšanā, tehnoloăisko procesu projektēšanā, ieviešanā un 

norises kontrolēšanā; 

- kokmateriālu un ar koksnes izmantošanu nesaistītas meža 

izmantošanas produktu ražošanas, uzlabošanas un realizācijas 

procesu analīzē un kontrolē, jaunu standartu un pārbaužu metožu 

izstrādē; 

- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un 

kokmateriālu pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes uzlabošanā; 

- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

Studiju programmas īstenošana atskaites periodā ir katedrā izstrādātās 

un Meža fakultātes Domē 2003.gada 18.februārī apstiprinātās otrā līmeĦa 

augstākās profesionālās bakalaura izglītības mežinženieru studiju 

programmas (kods - 43623) un atbilstoši tai pārstrādātā studiju plāna 

ieviešanas turpinājums (skat. 1. un 2. pielikumu). Mācības atbilstoši 

jaunajam plānam 2004./2005.studiju gadā pilnībā uzsākuši I un II kursa 

studenti. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā tiek turpinātas 

2005./2006.studiju gadā. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

Pasniegšanas metodes. Iepriekšējos gados uzsāktais virziens uz 

patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā atzīstams par pamatotu, tāpēc 

tiek turpināta referātu sagatavošana un to publiska apspriešana studiju 

kursos. Tas attīsta studentu iemaĦas metodiski pareizi sastādīt referātus, 

patstāvīgi strādāt ar literatūru, meklēt informāciju Internetā, publiski 
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aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz kolēău jautājumiem. Patstāvīgumu tāpat 

sekmē kursa darbos un projektos piedāvātā iespēja standarta varianta vietā 

risināšanai izvēlēties kādu tematikai atbilstošu uzdevumu, kas ir izvirzījies 

konkrētā ražošanas iecirknī.  

Plašāk praktizēta tādas izkārtojuma sistēmas izmantošana visā studiju 

semestra garumā, kas no studentiem prasa mācību materiāla apguves 

vienmērīgumu un nepārtrauktību, izslēdzot iespēju atlikt studiju vielas 

apguvi uz vēlāku laiku. To panāk ar kontroles formu dažādību (izpildīto 

darbu pārskati, uzdevumi, testi, kontroldarbi u.tml.), kontroljautājumu 

saturu, apgūstamajai vielai atbilstošiem laika intervāliem starp semestrī 

paredzētajiem dažādajiem kontroles veidiem.  

  Ievērojami palielinājies to nodarbību skaits, kurās izmanto ar 

multimediju projektoru demonstrējamas prezentācijas. Lai gan tiek patērēts 

ievērojams laiks prezentāciju sagatavošanai, toties pasniedzamais materiāls 

ir daudzveidīgāks un labāk uztverams.  

Uzlabots praktiskās apmācības līmenis mācību praksē studiju 

priekšmetā “Motorinstrumenti mežsaimniecībā”, to organizējot Kalsnavas 

meža pētīšanas stacijas Jelgavas novadā.  

DaĜa no to tām mācību praksēm, kas saistītas ar braucieniem uz 

attāliem objektiem un kur prakses norises obligāts priekšnoteikums nav tās 

nepārtrauktība, izdarīta pārmaiĦus ar teorētiskajām nodarbībām auditorijā, 

uzlabojot teorētiskās vielas sasaisti ar ražošanu.  

Studiju materiālā bāze. Pārskata gadā izdevumi materiālās bāzes 

papildinājumam novirzīti mācību prakses nodrošināšanai studiju priekšmetā 

“Motorinstrumenti mežsaimniecībā”:  

- krūmgriezis Husqvarna 343R                          1 gab. par 273,01 Ls 

- motorzāăis Husqvarna 357XP                         1 gab. par 303,05 Ls 
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- motorzāăa vadītāja ekipējums                      8 kompl. par 1144,19 Ls 

 

Kopējā izdevumu summa 2029,89 Ls ir 46,4 %, to salīdzinot ar 

2003./2004. studiju gadā izlietoto. 

Tuvākajā laikā paredzēts iegādāties portatīvos datorus, multimediju 

projektoru, digitālo fotokameru, vairākus instrumentu komplektus 

mežizstrādes darbu kvalitātes kontrolei, aprīkojumu kokmateriālu blīvuma 

noteikšanai, nomainīt novecojušos kodoskopus. 

 Mācību metodiskais darbs. Studiju priekšmetu pasniedzēji pastāvīgi 

atjauno izdales materiālus, praktisko un laboratorijas darbu uzdevumus, 

vizuālās informācijas līdzekĜus. Joprojām izjūtams jaunu mācību grāmatu 

trūkums, ko priekšmetu pasniedzēji kā galveno faktoru minējuši arī katedrā 

izdarītajā aptaujā par priekšmetu pasniegšanas uzlabošanu ietekmējošiem 

apstākĜiem. Par nepietiekamu jāuzskata to metodisko materiālu daudzums, 

kas studentiem pieejami elektroniskā formā.   

Zinātniskā pētniecība. Jau iepriekšējos gados uzsākusies studentu 

aktīvā līdzdalība pētniecības darbā katedrā izpildāmajos projektos, ir 

turpinājusies arī pārskata gadā. Par darba rezultātiem studenti ziĦo studentu 

zinātniskajā konferencē.  

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. Starpaugstskolu sadarbība 

pārskata periodā ir realizējusies kā dalība Baltijas valstu meža augstskolu 

konferencēs. Tiek apsvērtas iespējas uzaicināt uz vieslekcijām atsevišėus 

Skandināvijas meža augstskolu mācību spēkus.  

  Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem. Šāda sadarbība notiek 

divējādi. Katra studenta individuāla sadarbība ar prakses darbiniekiem ir 

neizbēgams ražošanas prakses sekmīgas norises priekšnoteikums. Apgūstot 
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prakses programmas jautājumus un iepazīstot ražošanas procesu visā tā 

daudzveidībā, studenti iepazīstas ar dažāda ranga un kvalifikācijas 

darbiniekiem, uzzina nereti pat pretrunīgus viedokĜus par neskaitāmiem 

ikdienas ražošanas rutīnā uzpeldošiem jautājumiem un to risināšanas 

paĦēmieniem, tā krājot praktiskas zināšanas un veidojot arī savu priekšstatu 

par attiecīgo uzĦēmumu. Sadarbība kĜūst ciešāka, ja studentam rodas 

izdevība pielikt savas pūles kāda jautājuma risināšanā vai arī, ja studenta 

iespaids par uzĦēmumu vai atbildīgu uzĦēmuma darbinieku iespaids par 

studentu ir tik labs, ka var būt par pamatu darba attiecībām nākotnē. 

Sadarbība pārtop radošā, ja studentam rodas iespēja diplomdarbam vai 

diplomprojektam izvēlēties uzĦēmumam aktuālu tematu. Pārskata gadā 

uzĦēmuma izvirzītus tematus ir risinājuši 32 % diplomandu.  

Otrs no sadarbības veidiem ir nozares vadošo speciālistu uzaicināšana 

nolasīt lekcijas par aktuālākajām problēmām. Kā katru gadu, tā arī pārskata 

gadā tādas ir organizētas priekšmetu “Jaunākais nozarē” un 

“UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā” ietvaros.  

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu 

programmās un LAIS studiju priekšmetu pieteikumos. Patstāvīgā darba 

kontroles formas ir regulāru laboratorijas un praktisko darbu pārbaude, 

jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un projektu 

aizstāvēšana, testi, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmens katra studiju 

priekšmeta noslēgumā, mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. 

Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senāta 

apstiprinātajiem kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto rakstiski. Tiek 



 204
 

praktizēta akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošana, kas veicina 

studentu regulāru mācīšanos semestra laikā. 

 

5. Studenti. 

 2004. gadā studiju programmā tika uzĦemti 20 reflektanti. Konkursa 

koeficients 1,60. 2004.gadā studijas beidza 13 absolventi, t.sk. 12 ar 

tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā. Lielākais studentu atbirums 

notiek 1. un 2. kursā fizikas un matemātikas priekšmetu slikto zināšanu 

dēĜ. Par iemeslu tam galvenokārt ir neapmierinošas sagatavotības līmenis 

šais priekšmetos vidusskolās. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 

 Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir 

iesaistīti 38 pasniedzēji, no kuriem 60% ir habilitētie doktori un doktori, 

32% maăistri, 35% bakalauri un 5% ar profesionālo kvalifikāciju. Pēc 

ieĦemamiem amatiem pasniedzēju sadalījums ir sekojošs: profesori un 

asociētie profesori 28%, docenti 32%, lektori 24% un asistenti 16%. 

Mācību spēki līdztekus mācību – pedagoăiskajam darbam veic pētījumus 

LZP projektu un programmu ietvaros, izpilda valsts institūciju, firmu un 

uzĦēmumu pasūtījumus. Mācībspēku zinātnisko potenciālu apliecina arī 

ievēlēšana par dažādu zinātĦu akadēmiju locekĜiem un ekspertiem. Visi 

mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai ceĜ kvalifikāciju dažādos kursos 

un semināros Latvijā. Tomēr jāatzīst, ka pasniedzēju vecuma struktūra ir 

nelabvēlīga. Meža izmantošanas katedrā stāvokli cenšas uzlabot, iesaistot 

nozarē strādājošus speciālistus studiju priekšmetu pasniegšanai darbā uz 

daĜēju slodzi. 
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7. Pašnovērt ējums. 

 Izvērtējot mežinženieru augstāko profesionālo studiju programmu 

kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējā programma nodrošina vispusīgu 

zināšanu ieguves iespēju mežu apsaimniekošanā, dod iespēju studentiem 

specializēties izvēlētajā virzienā un tā atbilst izvirzīto mērėu sasniegšanai. 

Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei iegūt zināšanas 

ekonomikas priekšmetos, kā arī sevi pilnveidot kā personību, apgūstot 

vispārējos un humanitāros priekšmetus. 

 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 Nepieciešams turpināt uzsākto programmas pilnveidošanu, 

saskaĦošanu ar profesijas standarta prasībām, pirmām kārtām uzlabojot 

mācību – metodisko un materiālo bāzi. Bez tam lielākas pūles jāpieliek 

studiju programmas realizācijas modernizēšanai, plašāk izmantojot 

mūsdienu tehniskos līdzekĜus un apmācības paĦēmienus. Jāpaplašina 

starptautiskā sadarbība kā dažādu valstu studentu kopējos pētniecības 

darbos, tā metodiska rakstura pieredzes apguvē. Par lietderīgu atzīstams 

turpināt iesākto praksi studiju programmu izvērtēšanā iesaistīt studentus 

un darba devējus. Pēc nozares profesiju standarta saĦemšanas jāveic 

atbilstošās izmaiĦas studiju programmā. 

 

Studiju programmas vadītājs, asoc. prof.                               /A. Drēska/ 
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11.pielikums 
 

Studiju programmas pašnovērt ējuma ziĦojums par 
2005./2006.studiju gadu 
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Augstākās profesionālās mežinženieru studiju programmas  

ar integrētu mežzinātĦu bakalaura standartu inženiera 
kvalifik ācijas iegūšanai (kvalifikācijas kods 4262303) 

akreditācijas pašnovērt ēšanas ziĦojums                                         
par 2005./ 2006. m. g. 

 

 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 

Studiju programmas mērėi un uzdevumi ir pamatoti ar vispārējām 

augstākās izglītības un mūsdienu līmenim atbilstošas profesionālas mežu 

apsaimniekošanas prasībām, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 

nav mainījušies. Savā kopumā studiju programma ir tāda, kas palīdz 

veidoties vispusīgi izglītotām un patstāvīgi domājošām personībām, kuras 

profesionālajā jomā prot efektīvi izmantot modernos informātikas 

tehnoloăijas līdzekĜus un pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas meža 

nozares ražošanas procesu pilnveidošanai, izprot ražošanas un vides 

vienotību, kas nodrošina ilgspējīgu un racionālu mežu apsaimniekošanu, 

to vērtības saglabāšanu un palielināšanu, paver iespēju attīstīt meža 

resursu kompleksu izmantošanu kā līdz šim pazīstamos, tā dažādos 

netradicionālos veidos. 

Studiju programmas uzdevumi, kas nodrošina izvirzītā mērėa 

sasniegšanu, ir dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaĦas 

meža atjaunošanā, kopšanā, izstrādē un kokmateriālu pirmapstrādē, lai 

absolventi sekmīgi varētu darboties sekojošās jomās: 

- mežu apsaimniekošanas institūcijās un komercsabiedrībās; 
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- mežizstrādes un kokmateriālu pirmapstrādes uzĦēmumu dibināšanā 

un vadīšanā, tehnoloăisko procesu projektēšanā, ieviešanā un 

norises kontrolēšanā; 

- kokmateriālu un ar koksnes izmantošanu nesaistītas meža 

izmantošanas produktu ražošanas, uzlabošanas un realizācijas 

procesu analīzē un kontrolē, jaunu standartu un pārbaužu metožu 

izstrādē; 

- zinātnisko pētījumu veikšanā mežsaimniecībā, mežizstrādē un 

kokmateriālu pirmapstrādē, meža produkcijas kvalitātes uzlabošanā; 

- konsultatīvajā un izglītošanas darbā. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

Studiju programmas īstenošana atskaites periodā ir katedrā izstrādātās 

un Meža fakultātes Domē 2003.gada 18.februārī apstiprinātās otrā līmeĦa 

augstākās profesionālās bakalaura izglītības mežinženieru studiju 

programmas (kods - 4262303) un atbilstoši tai pārstrādātā studiju plāna 

ieviešanas nobeigums. Mācības atbilstoši jaunajam plānam 2005./2006. 

studiju gadā notikušas pilnībā visos četros pamatstudiju kursos (skat. 1. 

pielikumu). 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija. 

Pasniegšanas metodes. Tiek turpināts iepriekšējos gados uzsāktais 

virziens uz patstāvīgā darba palielināšanu studiju procesā, jo tas atzīstams 

par pamatotu. Referātu sagatavošana un to publiska apspriešana studiju 

kursos attīsta studentu iemaĦas metodiski pareizi sastādīt pārskata 

ziĦojumus, patstāvīgi strādāt ar literatūru, meklēt informāciju Internetā, 

publiski aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz kolēău jautājumiem. Kursa 
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darbos un projektos piedāvātā iespēja standarta varianta vietā risināšanai 

izvēlēties kādu tematikai atbilstošu uzdevumu, kas ir izvirzījies konkrētā 

ražošanas iecirknī, arī sekmē studiju darba patstāvīgumu.  

Izstrādāta un ar 2006./2007.studiju gada rudens semestri III un IV kursā 

tiek ieviesta bloku metode, kas dod iespēju priekšmetus apgūt koncentrēti, 

nesadalot uzmanību vienlaicīgi starp visiem semestra priekšmetiem. Jau 

agrāk uzsāktā tādas priekšmeta vielas apguves izkārtojuma sistēmas 

izmantošana, kas no studentiem prasa mācību materiāla apguves 

vienmērīgumu un nepārtrauktību, izslēdzot iespēju atlikt studiju vielas 

apguvi uz vēlāku laiku, tiek turpināta priekšmetu bloku ietvaros. To panāk ar 

kontroles formu dažādību (izpildīto darbu pārskati, uzdevumi, testi, 

kontroldarbi u.tml.), kontroljautājumu saturu, apgūstamajai vielai 

atbilstošiem laika intervāliem starp studiju priekšmetā paredzētajiem 

dažādajiem kontroles veidiem.  

  Uzlabojumus praktiskajā apmācībā mācību praksē studiju priekšmetā 

“Motorinstrumenti mežsaimniecībā” dod pastāvīgas prakses vietas 

nodrošināšana vairākiem turpmākajiem gadiem Meža pētīšanas stacijas 

Jelgavas informācijas centra mežos.  

DaĜa no to tām mācību praksēm, kas saistītas ar braucieniem uz 

attāliem objektiem un kur prakses norises obligāts priekšnoteikums nav tās 

nepārtrauktība, piemēram, mācību ekskursijas uz ražošanas uzĦēmumiem 

(a/s „Latvijas finieris” u.c.), izdarīta pārmaiĦus ar teorētiskajām nodarbībām 

auditorijā, uzlabojot teorētiskās vielas sasaisti ar ražošanu. Ir bijusi iespēja 

noorganizēt vienu nedēĜu ilgu studentu mācību ekskursiju uz Zviedriju. 

Izmantojot ar ESF atbalstu izstrādāto projektu „Harvestera 

tehnoloăiskās iekārtas vadības un kontroles iemaĦu apguve mežizstrādes 

mācību praksē”, 20 studenti ir apguvuši mūsdienās modernākās 
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kokmateriālu sagatavošanas mašīnas, harvestera, tehnoloăiskās iekārtas 

lietošanas prasmes, saĦemot par to attiecīgu apliecinošu sertifikātu. 

Apmācība veikta SIA „INTRAC Latvija”, lietojot harvestera tehnoloăiskās 

iekārtas simulatoru un piedaloties harvestera mērierīču kalibrēšanas 

seminārā a/s „Saldus MR”. 

Mācību prakšu uzlabošanai tiek īstenoti vēl divi citi ESF projekti. 

Pirmā projekta „Mācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādei un 

analīzei mežizstrādes praksē” ietvaros MPS Jelgavas un Kalsnavas 

informācijas centru mežos tiek ierīkoti 12 stacionāri parauglaukumi ar 

atšėirīgiem meža augšanas apstākĜiem, un tie piemēroti dažādām cirsmu 

izstrādes tehnoloăijām un mašīnu sistēmām gan galvenās izmantošanas, gan 

starpcirtēs. Katram parauglaukumam sagatavota cirsmas skice, detalizēts 

apraksts, veikti kontrolmērījumi un izstrādāts studentiem veicamo darbu 

saraksts. Uzdevumu izpildes atvieglošanai sagatavoti un iespiesti metodiskie 

materiāli un darbu izpildei nepieciešamās veidlapas. Bez tam projekta 

ietvaros ir iegādāti individuālās aizsardzības līdzekĜi, mērinstrumenti un 

marėēšanas materiāli. L īdz ar to mežizstrādes mācību prakse dos lielāku 

atdevi studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanai. 

Nolūkā uzlabot tehnoloăisko ražošanas praksi, tā sadalīta divās daĜās, 

no kurām vienā daĜā semināra veidā studenti iepazīstas ar pirmrindas 

uzĦēmumu darba pieredzi. Šim nolūkam ar ESF finansiālu atbalstu, 

izstrādājot otru prakšu atbalsta projektu „Cirsmu izstrādes tehnoloăijas 

sagatavošanas, ieviešanas, vadības un kontroles apguve mežizstrādes 

praksē”, noslēgts sadarbības līgums ar vienu no lielākajiem un labākajiem 

mežizstrādes uzĦēmumiem Latvijā – a/s Saldus MR. 
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Studiju materiālā bāze: Pārskata gadā izdevumi materiālās bāzes 

papildinājumam novirzīti šādām iegādēm:  

- kodoskopa galdiĦš                                 1 gab. par 85,00 Ls 

- pārnēsājams ekrāns                               2 gab. par 86,10 Ls 

- kodoskops 423CT                       1 gab. par 190,99 Ls 

- digitālais fotoaparāts FUJI       1 gab. par 310,00 Ls 

- digitālais bīdmērs        2 gab. par 59,84 Ls 

Izdevumu summa iegādēm no Meža fakultātes budžeta līdzekĜiem ir 

731,93 Ls, un tas ir 36,1 %, to salīdzinot ar 2004./2005. studiju gadā 

izlietoto. 

Materiālā bāze papildināta arī, veicot iegādes atbilstoši ar ESF atbalstu 

izstrādājamos projektos paredzētajam: 

 - aizsargėiveres   40 gab.  par 904,00 Ls 

 - aizsargvestes   40 gab.  par 922,00 Ls

 - kompasi    10 gab.  par 88,50 Ls  

 - planšetes    40 gab.  par 636,00 Ls

 - mērlentes    40 gab.  par 792,00 Ls  

 - hronometri    15 gab.  par 518,00 Ls

 - marėēšanas materiāli  40 vien.  par 278,40 Ls 

 - tālmēri    3 gab.   par 67,70 Ls 

 - augstummēri   2 gab.   par 77,60 Ls 

 - leĦėmēri    5 gab.   par 69,00 Ls   

Ar ESF atbalstu iegūtais materiālās bāzes papildinājums kopumā līdzinās 

4353,20 Ls. Līdz ar to kopējais materiālās bāzes papildinājums ir 5085,13 

Ls. Tādējādi kopējais līdzekĜu izlietojums materiālās bāzes 
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papildinājumam 2005./2006. studiju gadā 2,5 reizes pārsniedz iepriekšējā 

studiju gada izlietojumu. 

 Mācību metodiskais darbs: Studiju priekšmetu pasniedzēji pastāvīgi 

atjauno izdales materiālus, praktisko un laboratorijas darbu uzdevumus, 

vizuālās informācijas līdzekĜus. Izjūtams jaunu mācību grāmatu trūkums, ko 

priekšmetu pasniedzēji kā galveno faktoru minējuši arī katedrā izdarītajā 

aptaujā par priekšmetu pasniegšanas uzlabošanu ietekmējošiem apstākĜiem. 

Joprojām par nepietiekamu jāuzskata to metodisko materiālu daudzums, kas 

studentiem pieejami elektroniskā formā.  

Pārskata periodā sagatavoti šādi metodiskie materiāli: 

1. ApaĜo kokmateriālu ražošanas tehnoloăiskā procesa norise: 

metodiski norādījumi mežinženieru studiju programmas 

tehnoloăiskās ražošanas prakses vadībai (doc. Z.Sarmulis).  

2. ApaĜo kokmateriālu sagatavošana un piegāde: metodiski materiāli 

tehnoloăiskajai ražošanas praksei (doc. Z.Sarmulis).   

3. Harvesters mežizstrādē: programma mācību praksei mežizstrādē 

(doc. Z.Sarmulis).  

4. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi 

mācību praksei mežizstrādē (prof. A.Drēska). 

5. Komercdarbības izmaksas, ieĦēmumi un peĜĦa: mācību līdzeklis 

(asoc. prof. A.Purvgalis).  

6. Meža taksācija: metodiski norādījumi mācību praksei (doc. 

P.Skudra). 

7. Meža taksācija un ierīcība: mācību līdzeklis (doc. P.Skudra).  

8. Mežsaimniecības ekonomika: metodiski norādījumi, praktisko darbu 

komplekss (prof. A.Grīnfelds).  
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9. Pašizmaksa: mācību līdzeklis (asoc. prof. A.Purvgalis). 

10.  UzĦēmējdarbība kokapstrādes uzĦēmumos: metodiski norādījumi 

(asoc. prof. A.Purvgalis). 

11. UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā: metodiski norādījumi 

kursa darba izstrādei (prof. A.Grīnfelds). 

Zinātniskā pētniecība: Jau iepriekšējos gados uzsākusies studentu 

aktīvā līdzdalība pētniecības darbā katedrā izpildāmajos projektos, ir 

turpinājusies arī pārskata gadā. Par darba rezultātiem studenti ziĦo studentu 

zinātniskajā konferencē. Iesaistīšanās katedrā veiktos zinātniskos pētījumos 

ar katru gadu palielinās, jo kopumā ir tendence palielināties pētniecisko 

projektu skaitam. Pārskata periodā strādāts pie šādiem tematiem: 

1. ApaĜo sortimentu iznākuma prognozēšanas algoritma 

izmantošana darbam ar pasūtītāja programmu CirLig (zin. vad. 

D.Dubrovskis). 

2. Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto 

un satelītuzĦēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte 

meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā (zin. vad. 

D.Dubrovskis). 

3. Audzes vērtības noteikšana un audzes vērtības izmantošana 

kompensācijas aprēėiniem mežaudzēm, kurās noteikts 

saimnieciskās darbības liegums (zin. vad. D.Dubrovskis). 

4. Koksnes krājas un apaĜkoku sortimentu iznākuma prognozēšana 

un pasūtītāja programmas algoritma pielāgošana darbam ar 

mežaudžu kopām, izmantojot meža fonda datu bāzi (zin. vad. 

D.Dubrovskis). 

5. MedĦu populācijas apsaimniekošanas modeĜa izstrāde a/s LVM 

Austrumvidzemes mežsaimniecībā (zin. vad. L.Sisenis). 
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6. Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeĜa uzlabošanas, 

saimnieciskās darbības novērtēšanas un dažādu 

apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde 

(zin. vad. D.Dubrovskis). 

7. Lapu koku produktu un tehnoloăiju ekonomiskais novērtējums 

(zin. vad. A.Grīnfelds). 

8. Loăistikas ietekme uz mežizstrādes tehnoloăiju Latvijā (zin. 

vad. A.Drēska). 

9. Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un 

raukuma sadalījumu (zin. vad. L.LīpiĦš). 

10. Priekšlikumu izstrāde likumam “Par zemes īpašnieku tiesībām 

uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (zin. 

vad. D.Dubrovskis). 

Sagaidāma zinātniski pētnieciskā darba uzlabošanās katedrā, jo 

saĦemtais finansējums ir devis iespēju nodibināt pētniecības grupu ar 2,4 

vadošo pētnieku un 1,75 pētnieku štata vietām. 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība: Starpaugstskolu sadarbība 

pārskata periodā, pirmkārt, ir realizējusies kā dalība Baltijas valstu meža 

augstskolu konferencē, kura notika Lietuvā 2006.gada 29. un 30. septembrī. 

Otrkārt, ir noorganizētas Zviedrijas Lauksaimniecības zinātĦu universitātes 

profesora I. Wasterlunda un Helsinku universitātes profesora B. Dalina 

vieslekcijas, kuras notika LLU Meža fakultātē aprīĜa mēnesī. Treškārt, grupa 

mežinženieru studiju programmas studentu bija vizītē Zviedrijas 

Lauksaimniecības zinātĦu universitātē. Ceturtkārt, ir uzsākta sadarbība 

starptautiskā Leonardo da Vinči projektā.  
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  Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem: Ar ESF finansiālu 

atbalstu izstrādājama prakšu atbalsta projekta ietvaros noslēgts sadarbības 

līgums ar mežizstrādes uzĦēmumu a/s Saldus MR. 

Ražošanas prakses laikā katra studenta individuāla sadarbība ar prakses 

darbiniekiem ir neizbēgams prakses sekmīgas norises priekšnoteikums. 

Apgūstot prakses programmas jautājumus un iepazīstot ražošanas procesu 

visā tā daudzveidībā, studenti iepazīstas ar dažāda ranga un kvalifikācijas 

darbiniekiem, uzzina nereti pat pretrunīgus viedokĜus par neskaitāmiem 

jautājumiem ikdienas ražošanā un to risināšanas paĦēmieniem, tā krājot 

praktiskas zināšanas un veidojot arī savu priekšstatu par attiecīgo 

uzĦēmumu. Sadarbība kĜūst ciešāka, ja studentam rodas izdevība pielikt 

savas pūles kāda jautājuma risināšanā vai arī, ja studenta iespaids par 

uzĦēmumu vai atbildīgu uzĦēmuma darbinieku iespaids par studentu ir tik 

labs, ka var būt par pamatu darba attiecībām nākotnē. Sadarbība pārtop 

radošā, ja studentam rodas iespēja diplomdarbam vai diplomprojektam 

izvēlēties uzĦēmumam aktuālu tematu.  

Tiek turpināta nozares vadošo speciālistu uzaicināšana nolasīt lekcijas 

par aktuālākajām problēmām. To organizē priekšmetu “Jaunākais nozarē” un 

“UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā” ietvaros.  

 

4. Vērt ēšanas sistēma. 

 Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma ietverta studiju priekšmetu 

programmās un LAIS studiju priekšmetu pieteikumos. Patstāvīgā darba 

kontroles formas ir regulāru laboratorijas un praktisko darbu pārbaude, 

jautājumu izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un projektu 

aizstāvēšana, testi, kontroldarbi un ieskaites vai eksāmens katra studiju 

priekšmeta noslēgumā, mācību un ražošanas prakšu aizstāvēšana. 
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Zināšanas tiek novērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LLU Senāta 

apstiprinātajiem kritērijiem. 80% no eksāmeniem kārto rakstiski. Tiek 

praktizēta akumulējošo ieskaišu un eksāmenu kārtošana, kas veicina 

studentu regulāru mācīšanos semestra laikā. 

 

5. Studenti. 

 2005. gadā studiju programmā tika uzĦemti 29 reflektanti. Konkursa 

koeficients 2,64. Studijas 2006.gadā beidza 10 absolventi. Lielākais 

studentu atbirums notiek 1. un 2. kursā fizikas un matemātikas priekšmetu 

slikto zināšanu dēĜ. Par iemeslu tam galvenokārt ir neapmierinošas 

sagatavotības līmenis šais priekšmetos vidusskolās. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 

 Mežinženieru profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir 

iesaistīti 47 pasniedzēji, no kuriem 47% ir habilitētie doktori un doktori, 

33% maăistri, 15% bakalauri un 5% ar profesionālo kvalifikāciju. Pēc 

ieĦemamiem amatiem pasniedzēju sadalījums ir sekojošs: profesori un 

asociētie profesori 28%, docenti 13%, lektori 40% un asistenti 19%. 

Mācību spēki līdztekus mācību pedagoăiskajam darbam veic pētījumus 

LZP projektu un programmu ietvaros, izpilda valsts institūciju, firmu un 

uzĦēmumu pasūtījumus. Visi mācībspēki regulāri stažējas ārzemēs vai ceĜ 

kvalifikāciju dažādos kursos un semināros Latvijā. Tomēr jāatzīst, ka 

pasniedzēju vecuma struktūra ir nelabvēlīga. Meža izmantošanas katedrā 

stāvokli cenšas uzlabot, iesaistot nozarē strādājošus speciālistus studiju 

priekšmetu pasniegšanai darbā uz daĜēju slodzi. 
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7. Pašnovērt ējums. 

 Izvērtējot mežinženieru augstāko profesionālo studiju programmu 

kopumā, ir jāatzīst, ka patreizējā programma nodrošina vispusīgu 

zināšanu ieguves iespēju mežu apsaimniekošanā, dod iespēju studentiem 

specializēties izvēlētajā virzienā un tā atbilst izvirzīto mērėu sasniegšanai. 

Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei iegūt zināšanas 

ekonomikas priekšmetos, kā arī sevi pilnveidot kā personību, apgūstot 

vispārējos un humanitāros priekšmetus. 

 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai. 

 Nepieciešams turpināt uzsākto programmas pilnveidošanu, 

saskaĦošanu ar profesijas standarta prasībām, pirmām kārtām uzlabojot 

mācību metodisko un materiālo bāzi: atjaunojot iepriekšējos un izdodot 

pilnīgi jaunus metodiskos materiālus, sagatavojot un iespiežot mācību 

grāmatas. Lielākas pūles jāpieliek studiju programmas realizācijas 

modernizēšanai, plašāk izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloăiju un 

citus tehniskos līdzekĜus, modernus apmācības paĦēmienus. Jāturpina 

darbs pastāvīgai studentu iesaistīšanai katedras zinātniskajā pētniecībā. 

Jāpaplašina starptautiskā sadarbība kā dažādu valstu studentu kopējos 

pētniecības darbos, tā metodiska rakstura pieredzes apguvē. Par lietderīgu 

atzīstams turpināt iesākto praksi studiju programmu izvērtēšanā iesaistīt 

studentus un darba devējus.  

 

Studiju programmas vadītājs, asoc. prof.                               /A. Drēska/ 
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1.pielikums 

Mežinženieru studiju programmas studiju pl āns (apstiprin āts 2003.g.18.febru ārī) 
 

 
N. p. 

k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

 
Priekšm. 

apjoms, KP 

 
1. kurss 

 
2. kurss 

 
3. kurss 

 
4. kurss 

    1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem.  7. sem. 8. sem. 

                         1. Vispārizgl ītojošie studiju priekšmeti 
1.1 FILO 101 Ētika un estētika 1,5 iesk.        
1.2 FILO 102 Filozofija 1,5    iesk.     
1.3 PEDA 301 Psiholoăija, pedagoăija 1,5  eks.       
1.4 SOCI 101 Socioloăija 1,5  eks.       
1.5 VALO 101 Profesionālā svešvaloda 6,0 iesk. iesk. iesk. eks.     
1.6 MATE 109 Matemātika 5,0 iesk. eks.       
1.7 FIZI 105 Fizika 3,0  eks.       

  Kopā 20,0         
                         2. Nozares teor ētiskie pamatkursi 

2.1 INFO 124 Vispārējā datorapmācība 1,5 iesk.        
2.2 MEHA 119 Teorētiskā mehānika 2,5   eks.      
2.3 INFO 123 Operāciju pētīšana 1,5     iesk.    
2.4 MIZM 324 

MEZK 502 
Pētījumu metodoloăija 1,0 

1,0 
    iesk.    

2.5 GEOD 313 Mērniecība 3,0   eks.        
2.6 MEHA 104 Tehniskā grafika 2,0 eks.        
2.7 MEHA 113 Mašīnmācība 5,0    iesk. eks.      
2.8 LENI 110 Enerăētika 5,0   eks.      
2.9 SPEK 320 Vilcējmašīnas 2,5    eks.     

2.10 ARBU 116 Celtniecība 2,0      eks.     
2.11 SPEK 319 Mašīnu ekspluatācija 2,0       eks.  
2.12 EKON 103 Ekonomikas teorija 1,5      eks.   
2.13 VIDE 101 Ekoloăija un vides aizsardzība 2,0     eks.    
2.14 EKON 305 Tiesību pamati 1,0     iesk.    
2.15 GRAM 306 Grāmatvedība 1,5       iesk.  
2.16 UZND 124 UzĦēmējdarbības likumi 1,0      iesk.   

  Kopā 36,0         
                           3. Nozares profesion ālās specializ ācijas kursi 
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3.1 MEZK 118 Meža botānika 1,5 eks.        
3.2 MEZK 326 Dendroloăija 1,5 eks.        
3.3 AGRO 307 Meža augsne 2,0  iesk.       
3.4 MEZK 303 Medniecība 1,5 iesk.        
3.5 MIZM 312 Koksnes mācība 2,0 eks.        
3.6 MEZK 311 Mežkopība 2,5  eks.       
3.7 MIZM 305 Meža taksācija un ierīcība 4,5  eks., k.p.       
3.8 MEZK 329 Meža atjaunošana 2,5     eks.    
3.9 MEZK 328 Meža aizsardzība un 

apsardzība 
1,5      iesk.   

 
N. p. 

k. 

 
Kods 

 
Studiju priekšmets 

 
Priekšm. 

apjoms, KP 

 
1. kurss 

 
2. kurss 

 
3. kurss 

 
4. kurss 

    1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem.  7. sem. 8. sem. 

3.10 MIZM 307 Cirsmu darbi 5,5   iesk. eks.,k.d.     
3.11 MIZM 308 Kokmateriālu transports 5,5      eks. iesk.,k.p.  
3.12 MIZM 311 Meža resursu izmantošana  2,0       eks.  
3.13 MIZM 309 Kokmateriālu krautuves 3,0    eks.     
3.14 KOKA 304 Kokapstrāde 3,0      eks.   
3.15 MIZM 301 Ievads specialitātē 1,0 iesk.        
3.16 MIZM 302 Motorinstrumenti 

mežsaimniecībā 
1,5  iesk.       

3.17 MIZM 323 Datoru izmantošana nozarē 1,0      iesk.   
3.18 MIZM 316 Mežsaimniecības ekonomika 2,0     eks.    
3.19 MIZM 318 Meža pārvalde un lietvedība 1,5      iesk.   
3.20 MIZM 322 Koktirdzniecība 1,5       iesk.  
3.21 MIZM 313 Meža prečzinība 2,0      eks.   
3.22 GRAM 310 Finanses un kredīts 2,0       eks.  
3.23 MIZM 317 Meža likumi 1,0       iesk.  
3.24 MIZM 321 UzĦēmējdarbība meža 

apsaimniekošanā 
3,5       eks.,k.d.  

3.25 MIZM 314 Jaunākais nozarē 1,5       iesk.  
3.26 DVID 305 Cilvēka aizsardzība un 

ergonomika  
3,0     iesk. eks.   

  Kopā 60,0         
4.  Izvēles priekšmeti 6,0     iesk. iesk. iesk.  

             5. Nobeiguma darba izstr āde 12,0         
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                                                    Eksāmeni  4 5 3 4 4 5 4 0 
                                                    Ieskaites  6 3 3 1 5 5 6 0 
                                                    Kursa darbi un projekti  0 0 1 1 0 0 2 0 

Kopā teorētiskais kurss   134,0  
                         6. Mācību prakses 

6.1 GEOD 011 Mērniecība 2,0  2,0       
6.2 MEZK 012 Mežsaimniecība (kompleksā) 2,0  2,0       
6.3 MIZM 001 Motorinstrumenti 2,0  2,0       
6.4 MIZM 005 Meža taksācija un ierīcība 2,0    2,0     
6.5 LTEH 005 Vilcējmašīnas 2,0    2,0     
6.6 MIZM 002 Mežizstrāde 2,0    2,0     

Kopā 12,0  
                          7. Ražošanas  prakses   

7.1 MIZM 006 Cirsmu darbi 6,0      6,0   
7.2 MIZM 007 Organizācija un ekonomika 8,0        8,0 

Pavisam kop ā 160,0         
 
 

 

 


