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1. Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un 
lēmējinstit ūcijas lēmums par studiju programmas 

īstenošanas sākšanu 
 

LLU Senāta lēmums 
 
 

2001.gada 14.martā LLU Senāta sēde 
Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas neklātienei (nepilna laika studijām) apstiprināšanu 
Meža fakultātē mežsaimniecības specialitātei  
 
LĒMUMS Nr. 4 -6 
 
Senāts nolemj apstiprināt pirmā līmeĦa profesionālo studiju programmu 
''Mežsaimniecība'' . 
Piešėiramā kvalifikācija - mežsaimniecības tehnologs. 
Programmas vadītāja - Inga Straupe, Mag.agr., Meža fakultātes dekāna vietniece, 
Mežkopības katedras docente. 
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3. Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programmā “Mežsaimniecība” studējošo iespējas 

 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

“Mežsaimniecība” atbilst pirmā līmeĦa profesionālo augstāko studiju prasībām. Tā ir 
izveidota uz profesionālās augstākās mežinženieru studiju programmas pamata. Šajā 
nolūkā pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
"Mežsaimniecība" ir unificēta ar otrā līmeĦa mežinženieru profesionālo augstākās 
izglītības studiju programmu.  

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Mežsaimniecība” absolvēšanas vai likvidācijas gadījumā ir iespējams turpināt 
studijas tālāk: otrā līmeĦa mežinženieru profesionālajā augstākās izglītības studiju 
programmā, papildus apgūstot augstākās izglītības studiju programmas priekšmetus, 
kas nav iekĜauti pirmā līmeĦa profesionālo augstākās izglītības studiju programmā, kā 
arī pēc tam attiecīgi maăistrantūrā un doktorantūrā.  

Lai nodrošinātu iespējas turpināt studijas, izveidota pārejas programma 40 KP 
apjomā (Pārejas programma apstiprināta Meža fakultātes Domes sēdē 2005.gada 
22.martā), kas Ĝauj absolventiem, papildus apgūstot otrā līmeĦa mežinženieru 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas standartizēto daĜu, 1,5 gadu 
laikā iegūt inženiera kvalifikāciju un tiesības turpināt studijas maăistrantūrā 
(1.tabula).  

 
1.tabula 

Pārejas programma 
no 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika studiju programmas 

''Mežsaimniecība'' uz 2.līmeĦa profesionālo augstākās izglītības nepilna laika 
mežinženieru studiju programmu 

 
 STUDIJU PRIEKŠMETI KP 

 
Pārbaudes 

forma 
* Standartizētā 
daĜa  

 A daĜa 16,5   
1. Fizika 4,0 eks. * 
2. Ėīmija neorganiskā 2,5 eks. * 
3. Ėīmija organiskā 2,0 eks. * 
4. Matemātika 2,5 iesk. * 
5. Socioloăija 1,5 iesk. * 
6. Filozofija 1,0 iesk. * 
7. Svešvaloda 3,0 eks. * 
 KOPĀ 16,5   
 B daĜa    

9. Augu fizioloăija 1,5 iesk. * 
10. Mežzinība 3,0 eks. * 
11. Meža kokaudzētavas 2,0 K.pr.  
12. Meža resursu ekonomika 1,5 iesk.  
13. Meža ekspluatācija 1,5 iesk.  
15. Biometrija 2,0 iesk. * 
16. Zinātniskās pētniecības pamati 2,0 iesk. * 

 KOPĀ 13,5   
17. Diplomdarbs/diplomprojekts 10,0   
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 KOPĀ 10,0   
 KOPĀ 40,0   

* standartizētā daĜa - obligātie studiju priekšmeti, kas nodrošina studiju programmu 
pielīdzināšanu  
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4. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas ''Mežsaimniecība'' apraksts 

 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Mežsaimniecība” (klasifikācijas kods 41623) atbilst pirmā līmeĦa profesionālo 
augstāko studiju prasībām. Tā ir izveidota uz profesionālās augstākās izglītības 
mežinženieru studiju programmas pamata. Kopējais studiju programmas apjoms ir 
120 KP un šī studiju programma tiek realizēta tikai nepilna laika studiju veidā.  

Meža fakultātes akadēmiskais personāls ir izveidojis šo studiju programmu, 
saistot to ar meža nozarē notiekošo reorganizāciju 2001.gadā, izmaiĦām Latvijas 
Republikas meža nozares struktūrā, privātās uzĦēmējdarbības specifiku, kas paplašina 
absolventu darba vietu izvēli un konkurences spēju darba tirgū.  

Studiju programma paredzēta pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
iegūšanai galvenokārt personām, kuras darbojas dažādos meža nozares uzĦēmumos 
un kuru profesionālās izglītības līmenis ir nepietiekams ražošanas organizācijas, 
vadīšanas un kontroles uzdevumu risināšanai. Apgūt šo studiju programmu var arī 
citas personas, kuri vēlās pārkvalificēties, apgūt jaunu profesiju vai realizēt savas 
tālākizglītošanas vēlmes, lai varētu sekmīgi konkurēt darbaspēka tirgū.  

Par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Mežsaimniecība” izveidi un realizāciju ir atbildīga studiju programmas vadītāja 
(patreiz Meža fakultātes prodekāne docenta v.i. Inga Straupe un programmu kurējošā 
Meža fakultātes Mežkopības katedra, saskaĦojot visus jautājumus ar Meža fakultātes 
Domi un dekānu.  

Veidojot mežsaimniecības pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmu, tika Ħemti vērā nozares profesionālo organizāciju (Valsts Meža 
dienests, A/S Latvijas Valsts meži, Latvijas Mežizstrādātāju savienība u.c.) ieteikumi 
par studiju programmas praktisko orientāciju; no studiju programmas kopapjoma 120 
KP 98,0 KP (81,7 %) ir profila akadēmiskie, speciālie un uzĦēmējdarbības studiju 
priekšmeti. Sakarā ar to, ka pirmā līmeĦa profesionālo augstāko studiju programmā 
samazināts apgūstamo fundamentālo studiju priekšmetu apjoms, šīs programmas 
absolventi neiegūst inženiera kvalifikāciju ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā. 
Tas Ĝāva samazināt studiju programmas kopapjomu līdz 120 KP un nepilna laika 
studiju formā noteikt studiju ilgumu 4 gadus.  

Studiju programma ir izskatīta Meža fakultātes Domē (2001.gada 21.februārī), 
LLU M ācību padomes sēdē (2001.gada 28.februārī) un apstiprināta LLU Senātā 
(2001.gada 14.martā) un ir veikta tās ārējā ekspertīze. Programma izskatīta un vērtēta 
LLU Meža fakultātes studiju programmu starptautiskās akreditācijas ietvaros 
2001.gada 25.- 26.septembrī. 

Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 
“Mežsaimniecība” uzsākta 2001./2002.studiju gadā. 

Studiju programma ir izskatīta Meža fakultātes Domē (2001.gada 21.februārī), 
LLU M ācību padomes sēdē (2001.gada 28.februārī) un apstiprināta LLU Senātā 
(2001.gada 14.martā) un ir veikta tās ārējā ekspertīze. 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Mežsaimniecība” ir akreditēta 2004.gada 15.decembrī (akreditācijas komisijas 
lēmums Nr.820) uz 2 gadiem līdz 2006.gada 31.decembrim. 
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“MEŽSAIMNIEC ĪBA” saturu veido sekojošas pamatdaĜas: 

 
1. mācību kursi – lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri, 

konsultācijas, patstāvīgais darbs; 
2. mācību prakses; 
3. ražošanas prakse; 
4. kvalifikācijas darbs. 

 
Studiju programmas studiju plānā ir sekojošas daĜas: 

A – obligātie studiju priekšmeti; 
B – specializācijas studiju priekšmeti; 
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti; 
Mācību prakses; 
Ražošanas prakse; 
Kvalifik ācijas darbs. 
 

Programmā ietverto mācību kursu obligāto saturu veido: 
1. vispārizgl ītojošie studiju priekšmetu kursi (A daĜa): 
informātika, matemātika, tehniskā grafika, filozofija (ar ētikas un estētikas 

pamatiem), lietišėā psiholoăija, svešvaloda, cilvēka aizsardzība, ekonomikas teorija, 
pārvalde un lietvedība, tiesību pamati, grāmatvedības pamati, meža augsnes zinātne, 
ekoloăija un vides aizsardzība, mērniecība. 

2. nozares vai specializētās izglītības priekšmetu kursi (B daĜa): 
obligātie priekšmetu kursi: meža botānika, dendroloăija, koksnes mācība un 

prečzinība, meža aizsardzība, meža meteoroloăija un piroloăija, meža dzīvnieku 
bioloăija, medniecība, meža ekoloăija, mežkopība, meža selekcija, meža atjaunošana, 
ainavu veidošana, meža darbu mehanizācija, meža taksācija, mežierīcība, meža 
izmantošana, meža meliorācija un kokmateriālu transports, meža likumdošanas akti, 
mežsaimniecības ekonomika, nozares informātika, uzĦēmējdarbība meža 
apsaimniekošanā.  

3. izvēles studiju priekšmetu kursi (C daĜa):  
sugu un biotopu aizsardzība, meža kokaudzētavas, meža nozares aktuālās 

problēmas, motorinstrumenti mežsaimniecībā, privātmežu apsaimniekošana, meža 
ienesība, ergonomika. 

4. mācību prakses:  
meža botānika, dendroloăija, meža darbu mehanizācija, mežkopība, 

medniecība, meža atjaunošana, meža meliorācija, meža izmantošana, mežierīcība. 
 
Studiju programmas un studiju priekšmetu apjomi ir izteikti kredītpunktos. 

Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. 
Kopējais studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti.  
Studiju programmas daĜu un studiju priekšmetu apjoms kredītpunktos ir 

sekojošs: 
1. studiju priekšmetu (mācību kursi) kopējais apjoms ir 89 KP vai 74,17 % 

no programmas kopējā apjoma (standarta prasības – nepārsniegt 75 %). 
tai skaitā 
vispārizglītošie vai A daĜas studiju priekšmetu kursi – 30,0 KP (standarta 
prasība – ne mazāk kā 20 KP); 
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nozares izglītības priekšmetu kursi (B daĜa) – 59,0 KP (standarta prasība ne 
mazāk kā 36 KP); 
brīvās izvēles vai C daĜas studiju priekšmetu kursi - 5,0 KP; 

2. prakse – 16,0 KP: mācību prakse (15 KP) un ražošanas prakse (1 KP) 
(standarta prasības ne mazāk kā 16 KP). 

3. kvalifik ācijas darbs – 10,0 KP (standarta prasība – ne mazāk kā 8,0 KP, 
bet nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā apjoma). 

Kopējais patstāvīgā darba apjoms ir 66,7 % no studiju priekšmetu kursa kopējā 
apjoma. 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“MEŽSAIMNIEC ĪBA” studiju plāns parādīts 2.tabulā. 
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2.tabula     
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ''Mežsaimniecība'' 

 
Studiju plāns  

 
              

Nr.   Priekšm. 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 

p. Kods Studiju priekšmets apjoms 1. sem. 2. sem. 3. sem. 1. sem. 2. sem. 3. sem. 1. sem. 2. sem. 3. sem. 1. sem. 2. sem. 3. sem. 

k.   KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 

 
Obligātie studiju priekšmeti - A daĜa 

 

 1. DatZ2037 Informātika (datormācība) 3    3-eks.         

2. Mate3020 Matemātika 2,5 1,5 1-eks.           

3. MašZ4020 Tehniskā grafika 1,5  0,5 1-iesk.          

4. Filz1009 Praktiskā filozofija 2,0 1 1-iesk.           

5. Psih1002 Lietišėā psiholoăija 1,5   1,5-iesk.          

6. LauZ2021 Meža augsnes zinātne 4 1 1,5 1,5-eks.          

7. VidZ3006 Ekoloăija un vides aizsardzība 2    2-iesk.         

8. BūvZ1018 Mērniecība 3       2 1-eks.     

9. ValoP095 Profesionālā svešvaloda 3 2 1-eks.           

10. Ekon1002 Ekonomikas teorija 1,5       1,5-iesk.      

11. JurZ2001 Tiesību pamati 1          1-iesk.   

12. MežzZ4025 Meža pārvalde un lietvedība 1,5          1,5-iesk.   

13. Ekon2062 Grāmatvedības pamati 1,5          1,5-iesk.   

14. Citi3002 Cilvēka aizsardzība 2           2-iesk.   

  A daĜas apjoms KP 30  



 13

 
 
 
Nozares obligātie studiju priekšmeti - B daĜa 

 

1. Biol1012 Meža botānika 5 3 2-eks.           

2. Biol2002 Dendroloăija 3  1,5 1,5-eks.          

3. MatZ3020 Koksnes mācība un prečzinība 2,5       2,5-iesk.      

4. LauZ2011 Meža aizsardzība 3    1,5 1,5-eks.        

5. MežZ2015 Meža meteoroloăija un piroloăija 2,5    1,5 1-iesk.        

   6. MežZ1007 Meža dzīvnieku bioloăija 2     2-iesk.        

7. MežZ2006 Medniecība 2       2-iesk.      

8. MežZ1009 Meža ekoloăija 2   2-iesk.          

9. MežZ3014 Mežkopība 3,5     1,5 2,0-eks.       

10. MežZ2017 Meža selekcija 2   2-iesk.          

11. MežZ4008 Meža atjaunošana 2,5       1,5 1-iesk.     

12. MežZ2013 Ainavu veidošana 2          2-iesk.    

13. MežZ2009 Mežsaimniecības darbu mehanizācija 2    1 1-iesk.        

14. MežZ3022 Meža taksācija 4     1,5 2,5-eks.       

15. MežZ3030 Mežierīcība 3        1,5 1,5-eks.    

16. MežZ3023 Meža izmantošana 4        1,5 2,5-eks.    

17. MežZ3028 Meža meliorācija un kokmateriālu transports 3        1,5 1,5-eks.    

18. MežZ4010 Meža likumdošanas akti 1           1-iesk.  

19. MežZ4026 Mežsaimniecības ekonomika 2          1 1-iesk.  

20. MežZ4037 Nozares informātika 4          1,5 2,5-eks.  

21. MežZ4031 UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā (k. d.) 4 (2,5+1,5)           1,5 1-eks. 
1,5-k. d. 

  B daĜas apjoms KP 59  
 
 
Br īvās izvēles studiju priekšmeti - C daĜa 
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1. MežZ2003 Sugu un biotopu aizsardzība 1      1-iesk.       
2. MežZ3037 Meža kokaudzētavas 2      2-iesk.       
3. MatZ3025 Meža nozares aktuālās problēmas 1            1-iesk. 
4. MežZP014 Motorinstrumenti mežsaimniecībā 1,5      1,5-iesk.       
4. MežZ3025 Meža apsaimniekošanas projektēšana 1,5           1,5-iesk.  
5. MežZ4022 Meža ienesība 1           1-iesk.  
6. Citi4001 Ergonomika 1            1-iesk. 

  C daĜas apjoms KP       5...                                          (maksimālais apjoms netiek reglamentēts) 
Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 94             

Mācību prakses 
1. 
2. 

BiolP007 
BiolP008 

Meža botānika 
Dendroloăija 

1 
1 

  1-iesk. 
1-iesk. 

         

3. 
4. 

MežZP011 
MežZP012 

Mežsaimniecības darbu mehanizācija 
Mežkopība 

1,5 
1,5 

    1,5-iesk.  
1,5-iesk. 

      

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

MežZP009 
MežZP010 
MežZP025 
MežZP020 
MežZ4059 

Medniecība 
Meža atjaunošana 
Meža meliorācija un kokmateriālu transports 
Meža izmantošana 
Mežierīcība 

1,5 
2,5 
2 
2 
2 

      1,5-iesk.  
2,5-iesk. 

 
 

2-iesk. 
2-iesk. 
2-iesk. 

   

Kopā mācību prakses KP 15  

MežZP028 Ražošanas prakse (2 nedēĜas) KP 1          0,5 0,5-iesk.  

MežZ3038 Kvalifik ācijas darbs 10            10-VEK 

                        Pavisam kopā KP 120  
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Pirmā līmeĦa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā 
"Mežsaimniecība" 94,0 KP apjomā (78,3 % no studiju programmas kopapjoma) ir 
paredzēti profila akadēmiskie, speciālie un uzĦēmējdarbības studiju priekšmeti, kas 
liecina par studiju programmas praktisko orientāciju.  

Studiju programmas apguves apjomi pa kursiem, sesijām un studiju 
priekšmetu grupām analizēti 3.tabulā. 
 

                    3. tabula 
Studiju programmas apguves apjomi 

 
1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss Studiju priekšmetu 

grupas 
 

KP 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
A daĜa 30,0 5,5 5,0 4,0 5,0   3,5 1,0  6,0   
B daĜa 59,0 3,0 3,5 5,5 4,0 8,5 4,5 6,0 5,5 7,5 2,5 6,0 2,5 
C daĜa 5,0...      4,5     2,5 2,0 
Mācību prakses 15,0   2,0  1,5 1,5 1,5 2,5 6,0    
Ražošanas prakse 1,0          0,5 0,5  
Kvalifik ācijas 
darbs 

10,0            10,0 

Pavisam kopā 120,0 8,5 8,5 11,5 9,0 10,0 10,5 11,0 9,0 13,5 9,0 9,0 14,5 
 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Mežsaimniecība” 
ir unificēta ar mežinženieru studiju programmu (otrā līmeĦa profesionālā augstākā 
studiju programma). Tas Ĝauj personām, kas apguvušas pirmā līmeĦa profesionālo 
studiju programmu, turpināt studijas inženiera kvalifikācijas iegūšanai, papildus 
apgūstot augstākās izglītības studiju programmas priekšmetus, kas nav iekĜauti pirmā 
līmeĦa profesionālo augstākās izglītības studiju programmā.  

Mežinženieru profesionālās un pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas “Mežsaimniecība” priekšmetu apjomi un sadalījums priekšmetu 
grupās salīdzināti 4.tabulā. 
 
 

4. tabula 
Mežinženieru profesionālās un 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas “Mežsaimniecība”  
priekšmetu apjoms un sadalījums priekšmetu grupās 

 
2. līm. prof. augst. izgl. stud. 

progr. 
1. līm. prof. augst. izgl. stud. 

progr. 
 

KP % KP % 
Obligātie studiju 
priekšmeti  
(A daĜa), t. sk. 

 
56 

 
35 

 
30 

 
25 

     Vispārizglītojošie 20 12,5 9 7,5 
      Nozares 
teorētiskie 

 
36 

 
22,5 

 
21 

 
17,5 

Profila speciālie 
studiju priekšmeti 
(B daĜa) 

 
60 

 
37,5 

 
59 

 
49 
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Izvēles priekšmeti  
(C daĜa) 

6 3,75 5 4,2 

Mācību prakses 12 7,5 15 12,5 
Ražošanas prakses 14 8,75 1 1 
Kvalifik ācijas darba 
izstrāde 

12 7,5 10 8,3 

KOPĀ 160  120  

 
5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Kopumā Meža fakultātes un arī LLU ietvaros informāciju par studiju iespējām 

nodrošina LLU un Meža fakultātes mājas lapa www.llu.lv; LLU un Meža fakultātes 
reklāmas bukleti, raksti žurnālā "Baltijas Koks", laikrakstos "Lietaskoks" un "Meža 
avīze" un radio raidījumā "Meža saimnieks". 

Informāciju par studiju iespējām sniedz arī žurnāls “Augstākā izglītība Latvijā 
un ārzemēs” un katalogs “Izglītības ceĜvedis” // “LATAUT Ko”, k ā arī LLU un Meža 
fakultātes  mājas lapa Internetā. LLU regulāri piedalās izstādēs "SKOLA", kur Meža 
fakultāte 2005. un 2006.gadā sadarbībā ar Kokrūpniecības federāciju popularizē 
studiju programmas arī atsevišėā stendā, kā arī laikā no 2002. g. līdz 2005.gadam 
izstādē ''Mežs un koks''. 

Informācija tiek izplatīta arī ar Valsts meža dienesta un profesionālo asociāciju 
starpniecību. 

Reklāmas un informatīvo materiālu apkopojums atrodams Meža fakultātes 
dekanātā un bibliotekā. 
  

 
6. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums 

6.1. Studiju programmas atbilstība standartiem 
 

Programmas īstenošanas mērėi ir uzrādīti studiju programmas novērtējumā 7. 
daĜā, tie ir cieši saistīti ar LLU studiju kopējiem mērėiem un atbilst “Noteikumi par 
valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” uzrādītajiem 
stratēăiskajiem mērėiem. 
 Studiju programma izstrādāta, ievērojot LR MK 2001. gada 20. marta 
noteikumus Nr.14 “Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”, Augstskolu likuma prasības, LLU Senāta rīkojumus un Profesiju 
standartu. 
 Studiju programmas studiju plānā ietilpstošo studiju priekšmetu, prakses un 
kvalifikācijas darba apjomi atbilst “Noteikumos par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” norādītajām prasībām. Studiju programma paredz 
augstākās profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. 
 Studiju programmas apguve nodrošina vispusīgas zināšanas mežsaimniecībā 
un speciālistu konkurētspēju nozares darba tirgū. 
 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
2001.gadā, pēc nozares profesionālo organizāciju lūguma, LLU Meža 

fakultātē izveidotas nepilna laika (neklātienes) studijas, kas notiek saskaĦā ar pirmā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mežsaimniecība” 



 17

(izglītības klasifikācijas kods 41623). Nepieciešamība radīt 1.līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības papildus nepilna laika studijas specialitātē saistīta ar meža nozares 
reorganizāciju Latvijas Republikā un meža nozares darbinieku darba funkciju 
paplašināšanos un kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību. 
 Tā kā studiju programma “Mežsaimniecība” izveidota un tiek realizēta pēc 
nozares profesionālo organizāciju lūguma, veikta darba devēju - Valsts meža dienesta 
aptauja. Darba devēju anketa 2. pielikumā. 
 Darba devēju aptaujas rezultāti apkopoti 5.tabulā. 
 
 

5.tabula 
Darba devēju aptaujas rezultāti 

 
 
1. Studējošo ieĦemamie amati MežziĦi, mežziĦu vietnieki 

Mežsargi 
 

27 %  
72 %  

2. Zināšanu un prasmju 
pielietojums 

• Strādā pats 
• Risina teorētiskās problēmas 
• Risina praktiskos jautājumus 
• Strādā ar datoru 
• Organizē un vada darbus 
• Strādā komandā 

92 % 
77 % 
92 % 
38 % 
62 % 
85 % 

3. IzmaiĦas studējošo attieksmē 
pret darbu un zināšanu 
pielietojums 
 

Jā, bieži 
Reizēm 

38 % 
62 % 

4. Pilnveidojamie jautājumi 
studiju programmā 

• Teorijas un prakses saikne 
• Aktuālais nozarē 
• Saskarsmes psiholoăija 
• Dabas aizsardzības jautājumi 
• Likumdošana un nodokĜu jautājumi 
• Datoru izmantošana 
• Svešvalodas zināšanas 
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7. Studiju programmas novērt ējums 

7.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi  
 

Programmas īstenošanas mērėis: 
 Sagatavot kvalificētus speciālistus mežsaimniecībā - mežsaimniecības 
tehnologus, kuri vada mežsaimnieciskos darbus uzĦēmuma struktūrvienībā valsts un 
privātajos mežos- plāno, organizē, kontrolē un sniedz konsultācijas meža 
atjaunošanas, meža kopšanas un mežistrādes darbos, atbilstoši darba un vides 
aizsardzības prasībām, vada citus darbiniekus, pārzin uzĦēmējdarbības ekonomikas, 
grāmatvedības un likumdošanas pamatus un piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē. 
 

Programmas īstenošanas uzdevumi: 
Sagatavot kvalificētus speciālistus mežsaimniecībā, kuri: 
1. plāno, organizē, kontrolē un sniedz konsultācijas meža atjaunošanas, meža 

kopšanas un mežistrādes darbos; 
2. vada citus darbiniekus; 
3. pārzin uzĦēmējdarbības ekonomikas, grāmatvedības un likumdošanas 

pamatus; 
4. piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē. 

 
Programmas īstenošanas plānotie rezultāti: 
Katru gadu nodrošināt, lai diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko 

izglītību saĦem tie studenti, kuri apguvuši programmu un aizstāvējuši kvalifikācijas 
darbu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 5 - (viduvēji)  ballēm. 

  
7.2. Studiju programmas organizācija 

 
 Studiju programmas struktūra, kas uzrādīta aprakstā 4. nodaĜā, 
pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. Studiju programmas plāns pilnībā atbilst 
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem. 
 

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

 Studiju programma tiek realizēta tikai nepilna laika studiju veidā; studiju 
programma paredzēta pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai 
galvenokārt personām, kuras darbojas dažādos meža nozares uzĦēmumos un kuru 
profesionālās izglītības līmenis ir nepietiekams ražošanas organizācijas, vadīšanas un 
kontroles uzdevumu risināšanai. Apgūt šo studiju programmu var arī citas personas, 
kuri vēlās pārkvalificēties, apgūt jauno profesiju vai realizēt savas tālākizglītošanas 
vēlmes, lai varētu sekmīgi konkurēt darbaspēka tirgū. Studijas sastāv no auditoriju 
nodarbībām, patstāvīgajām studijām, konsultācijām un pārbaudījumiem. Auditoriju 
nodarbību laikā notiek lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semināri un 
nodrošināts pastāvīgais darbs. 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
"Mežsaimniecība" absolventiem ir tiesības turpināt studijas Meža fakultātes 
eksternatūrā, papildus apgūstot otrā līmeĦa mežinženieru profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas standartizēto daĜu un iegūt tiesības turpināt studijas 
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maăistrantūrā. Šajā nolūkā pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma "Mežsaimniecība" ir unificēta ar otrā līmeĦa mežinženieru profesionālo 
augstāko studiju programmu.  

Lai nodrošinātu iespējas turpināt studijas, izveidota pārejas programma 40 KP 
apjomā (Pārejas programma apstiprināta Meža fakultātes Domes sēdē 2005.gada 
22.martā), kas Ĝauj absolventiem, papildus apgūstot otrā līmeĦa mežinženieru 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas standartizēto daĜu, 1,5 gadu 
laikā iegūt inženiera kvalifikāciju un tiesības turpināt studijas maăistrantūrā (skatīt 
3.nodaĜu). 
 

 
7.4. Vērt ēšanas sistēma 

 
Iegūstamās izglītības vērtēšanas pamatprincipi saskaĦā ar LR MK 2001. gada 

20. marta noteikumiem Nr. 141 “NOTEIKUMI PAR VALSTS PIRMĀ LĪMEĥA 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTU” ir šādi: 
1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 
2. vērtējuma obligātuma princips; 
3. prasību atklātības un skaidrības princips; 
4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips; 
5. vērtējuma atbilstības princips. 
Pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam 

saturam. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens, ieskaite un 

patstāvīgi izstrādātā kursa darba aizstāvēšana. Eksāmens tiek kārtots, ja studiju 
priekšmeta apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti. 

Eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, prakšu kopējais skaits un sadalījums pa 
semestriem ir parādīts 6.tabulā. 

 
 
 

6.tabula 
Studiju pārbaudījumu skaits un sadalījums  

 
Kurss/sesija Eksāmeni Ieskaites Kursa 

darbi 
Prakses Kopā 

      
1.kurss/ 2.sesija 3 1  - 4 
1.kurss/ 3.sesija 1 4  2 7 
2.kurss/ 1.sesija 1 1  - 2 
2.kurss/ 2.sesija 1 3  1 5 
2.kurss/ 3.sesija 2 3  1 6 
3.kurss/ 1.sesija - 3  1 4 
3.kurss/ 2.sesija 1 1  1 3 
3.kurss/ 3.sesija 3 1  3 7 
4.kurss/ 1.sesija - 4  - 4 
4.kurss/ 2.sesija 1 4  1 6 
4.kurss/ 3.sesija 1 2 1 - 4 
Kopā: 14 27 1 10 52  
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 Eksāmenā, ieskaitē un kursa darba aizstāvēšanā programmas apguve tiek 
vērtēta pēc LLU Senātā apstiprinātā vērtējuma 10 ballu skalā: 

- Ĝoti augsts apguves līmenis (10 – izcili, 9- teicami); 
- augsts apguves līmenis (8 – Ĝoti labi, 7 – labi); 
- vidējs apguves līmenis (6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji ) 
- zems apguves līmenis (3- vāji, 2 – Ĝoti vāji, 1 – Ĝoti, Ĝoti vāji ) 
Programmas apguve praksēs tiek vērtēta divdaĜīgā vērtējuma skalā 

“ IESKAITĪTS” vai “NEIESKAITĪTS”. 
Par katru apgūto studiju priekšmeta kursu un praksi ieskaita paredzētos 

kredītpunktus, ja saĦemts vērtējums pēc 10 ballu skalas tas nav bijis mazāks par 4 – 
“GANDRĪZ VIDUVĒJI”. vai “ IESKAITĪTS”. 

Studiju programmas apguve noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu, 
kas tiek vērtēta 10 ballu skalā. 

Diplomu saĦem izglītojamais, kurš apguvis visus programmā iekĜautos studiju 
priekšmetus, nokārtojis paredzētos eksāmenus un ieskaites, izpildījis prakses 
programmas prasības, izstrādājis un aizstāvējis kvalifikācijas darbu, iegūstot tajā 
vērtējumu, kas nav mazāks par 5 – “VIDUVĒJI” pēc 10 ballu skalas. 

 
7.5. Studējošie 

7.5.1. Studējošo skaits 
 

 Kopējais studējošo skaits uz 01.05.2006. 1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Mežsaimniecība” ir 121 studenti. Studentu sadalījums 
pa kursiem sekojošs: 

1. kurss – 19; 
2. kurss – 18; 
3. kurss – 28; 
4. kurss - 56. 

 
7.5.2. 1. kursā imatrikul ēto skaits 

 
 UzĦemšanas limits noteikts kopā 1. un 2.līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmām. 2005./2006.st.g. 1. līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmā “Mežsaimniecība” ir uzĦemti 19 studenti. 
 

7.5.3. Absolventu skaits 
 

 2004./2005. studiju gadā 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu ''Mežsaimniecība'' absolvēja 57 absolventi, 2005./2006.studiju gadā - 37 
absolventi. 
 

7.5.4. Studējošo aptaujas un analīze 
 

 Studentu aptaujā piedalījās 43 programmas ”Mežsaimniecība” 1., 2. un 3. 
kursa studenti (attiecīgi: 11, 12 un 20 studenti). Studentiem tika uzdoti deviĦi 
jautājumi (aptaujas anketa 3.pielikumā). Vērtējuma atbildes uz uzdotajiem 
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jautājumiem dotas pēc 5 ballu skalas no zemākās 1 balles līdz augstākai 5 balles. 
Studentu aptaujas rezultātu apkopoti 7.tabulā. 

7.tabula. 
Studentu aptaujas rezultāti 

 
5 4 3 2 1 Jautājums 

sk. % sk. % sk. % sk. % sk % 
1. Kā Jūs novērtējat 
teorētiskās studijas MF? 

 
8 

 
19 % 

 
29 

 
68 % 

 
6 

 
13 % 

    

2. Kā Jūs novērtējat 
profesionālo (praktisko) 
sagatavošanu MF? 

 
7 

 
16 % 

 
18 

 
42 % 

 
18 

 
42 % 

    

3. Kā Jūs novērtējat 
metodisko nodrošinājumu? 

 
3 

 
7 % 

 
14 

 
33 % 

 
21 

 
49 % 

 
5 

 
11 % 

  

4. Kā Jūs novērtējat 
1.līmeĦa augstāko 
profesionālo studiju 
programmu 
''Mežsaimniecība''? 

 
10 

 
23 % 

 
26 

 
61 % 

 
7 

 
16 % 

 
 

 
 

  

5. Vai iegūtās zināšanas ir 
pietiekamas darba 
jautājumu risināšanai? 

• Jā   35 (80 %) 
• Nē  4 (10 %) 
• Nezinu 4 (10 %) 
 

6. Vai Jums ir interese par 
darbu vadošā amatā? 

• Jā   28 (65 %) 
• Nē  13 (30 %) 
• Nezinu 2 (5 %) 
 

7. Vai vēlaties turpināt 
studijas pārejas 
programmā inženiera 
kvalifikācijas iegūšanai? 

• Jā   20 (47 %) 
• Nē  10 (23 %) 
• Nezinu 13 (30 %) 
 

 
8. Studiju programmas apguves pilnveidošanā studenti izsaka sekojošus 

priekšlikumus: 
- uzlabot nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem, vēlams elektroniskā 

formā; 
- padziĜināti apgūt atsevišėus studiju priekšmetus; 
- mainīt atsevišėu priekšmetu struktūru attiecībā uz teorētiskās daĜas un pr 

arktisko darbu sadalījumu; 
- vairāk iepazīstināt ar modernām metodēm un jaunām tehnoloăijām 

mežsaimniecībā. 
 
9. Studiju programmas nākotnes perspektīvas studenti vērtē sekojoši: 
- lielākas iespējas un perspektīvas ir 2. līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 

mežinženieru studiju programmai; 
-1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai 

“Mežsaimniecība” ir bijusi nozīme nozares attīstības un reorganizācijas gaitā, lai 
paaugstinātu kvalifikāciju un nodrošinātu darba iespējas. 
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7.5.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

 Balstoties uz studentu ieteikumiem, atsevišėos studiju priekšmetos ir mainītas 
auditoriju stundu: lekciju, praktisko darbu, laboratorijas darbu nodarbību attiecības. 
Atkarībā no studiju priekšmeta sarežăītības pakāpes un no sagatavošanās laika 
pārbaudījumiem, atsevišėas ieskaites un eksāmeni tiek plānoti ārpus sesijām. 
 

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju programmu īsteno Latvijas Lauksaimniecības Universitātes fakultātēs 

pamatdarbā strādājošie mācībspēki: profesori, asociētie profesori, docenti, lektori un 
asistenti. Studiju programmas realizācijā iesaistītas 7 fakultātes: Meža, Ekonomikas, 
Informātikas tehnoloăiju, Lauksaimniecības, Lauku inženieru, Sociālo zinātĦu un 
Tehniskā fakultāte.  

Mācībspēku sadalījums pēc amatiem parādīts 8.tabulā. No kopējā studiju 
programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku skaita 22 mācībspēki vai 56,4 % strādā 
pamatdarbā Meža fakultātē Mežkopības, Meža izmantošanas, Kokapstrādes un Darba 
vides katedrā. Pārējie: 4 vai 10,3 % strādā Lauksaimniecības, 3 (7,7 %) Sociālo 
zinātĦu, 3 (7,7 %) Informācijas tehnoloăiju, 3(7,7 %) Ekonomikas, 2 (5,1 %) Lauku 
inženieru un 2 (5,1 %) Tehniskā fakultātē.  

 
 

8. tabula 
 

Mācībspēku sadalījums pēc amatiem 
 

Mācībspēki Skaits % 
valsts profesori 5 13 
profesori 3 8 
asociētie profesori 3 8 
docenti  9 23 
lektori 12 31 
asistenti 7 17 
Kopā 39 100 

 
7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 

 
 Pēc zinātniskās kvalifikācijas studiju programmas īstenošanā iesaistītie 
mācībspēki sadalās sekojoši: 30 (87 %) pasniedzējiem ir zinātniskais grāds (16 
pasniedzējiem - 41% ir doktora grāds), 5 (13 %) - bez zinātniskā grāda. Mācībspēku 
sadalījums pēc zinātniskiem grādiem parādīts 9. tabulā. 

9.tabula 
Mācībspēku sadalījums pēc zinātniskiem grādiem 

 
Zinātniskais grāds Skaits 

Habilitētā bioloăijas zinātĦu doktora grāds 1 
Habilitētā meža zinātĦu doktora grāds 1 
Habilitētā inženierzinātĦu zinātĦu doktora grāds 1 
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Bioloăijas zinātĦu doktora grāds 3 
Ekonomikas doktora grāds 1 
Filozofijas doktora grāds  1 
InženierzinātĦu doktora grāds 5 
Lauksaimniecības doktora grāds 1 
MežzinātĦu doktora grāds 2 
Ekonomikas maăistra grāds 1 
Filoloăijas maăistra grāds 1 
InženierzinātĦu maăistra grāds 1 
Lauksaimniecības maăistra grāds 2 
MežzinātĦu maăistra grāds 10 
Pedagoăijas maăistra grāds 3 
bez grāda  5 
Kopā 39 
 
 Profesoru uzdevums ir augsti kvalitatīvu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un 
pārbaudījumu pārraudzība savā studiju priekšmetā, piedalīšanās studiju programmas 
vērtēšanā. Asociētie profesori lasa lekcijas, vada pārbaudījumus attiecīgajā 
priekšmetā. Docenti lasa lekcijas, vada nodarbības, organizē un vada pārbaudījumus 
savos studiju priekšmetos. Lektori un asistenti vada praktiskās nodarbības, organizē 
pārbaudījumus savos studiju priekšmetos. Visi mācībspēki vada kvalifikācijas darbu 
izstrādi. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts eksāmenu komisija, 
kurā iekĜauj studiju programmas vadošos mācībspēkus, kā arī pārstāvjus no ražošanas. 

Akadēmiskais personāls pilnīgi atbilst un nodrošina studiju programmas 
mērėu un uzdevumu īstenošanu. Studiju programmas īstenošanā iesaistītais 
akadēmiskais personāls parādīts 10. tabulā. 
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10. tabula 
Studiju programmas akadēmiskais personāls 

 
 
 
 

N.p.
k. 

 
 
 

Vārds, uzvārds 

 
 
 

Fakultāte, katedra 

 
 
 

Amats, zin.grāds 

 
 
 

Studiju priekšmets 

 
 
 

Apjoms 
KP 

Pienākumi (studiju 
priekšmeta vadītājs, 

lekciju lasīšana, 
prakt. vai lab.d. 

vadīšana, kārt ējo, 
nobeiguma darbu vai 

projektu vad īšana 
1. Ilze KAZAINE 

Ilvija BAUSKA 
ITF, Datoru sistēmu katedra Lektore, Mag.paed. 

Asistente 
Informātika 3,0 Lekcijas, prakt.d. 

2. Rūdolfs OZOLIĥŠ ITF, Matemātikas katedra Profesors, Dr.h.silv. Matemātika 2,5 Lekcijas, prakt.d. 
3.  Olafs VRONSKIS TF, Mehānikas institūts Asistents Tehniskā grafika 1,5 Lekcijas, prakt.d. 
4. Leonards LEIKUMS SZF, Filozofijas katedra Docents, Dr.phil. Filozofija 2,0 Lekcijas, semināri 
5.  Ilze LIEPIĥA TF, Izglīt. un mājsaimn. inst. Lektore, Mag.paed. Lietišėā psiholoăija 1,5 Lekcijas, prakt.d. 
6. Jānis LIVMANIS 

Ināra LĪPENĪTE 
LF, Augsnes un agroėīmijas 
katedra 

Lektors, Mag.agr. 
Docente, Dr.agr. 

Meža augsnes zinātne 4,0 Lekcijas, lab.d. 

7. Ēvalds DREIMANIS LIF, Vides un 
ūdenssaimniecības katedra 

Docents, Dr.biol. Ekoloăija un vides 
aizsardzība 

2,0 Lekcijas, prakt.d., 
semināri 

8. Inese BĪMANE LIF, Zemes ierīcības un 
ăeodēzijas katedra 

Lektore, Mag.paed. Mērniecība 3,0 Lekcijas, prakt.d. 

9. Ilze BLUSONOVIČA 
MārtiĦš SVIKA 

SZF, Valodu katedra Lektore, Mag.philol. 
Asistents 

Svešvaloda 3,0 Lekc., prakt.d., 
semināri 

10. Aija EGLĪTE EF, Ekonomikas katedra Asoc.prof., Dr.oec. 
 

Ekonomikas teorija 1,5 Lekcijas 

11. Alla PŪCE EF, Ekonomikas katedra Lektore Tiesību pamati 1,0 Lekcijas 

12. Jana ĖEPĪTE MF, Meža izmantošanas kat. Asist., B.oec. Meža pārvalde un 1,5 Lekcijas, prakt.d. 
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lietvedība 
13. Anna JESEMČIKA EF, Grāmatvedības un finansu 

katedra 
Asoc. prof., Mag.oec. Grāmatvedības pamati 1,5 Lekcijas, prakt.d. 

14. Jānis STAŠA MF, Darba vides katedra Docents, Mag.sc.ing. Cilvēka aizsardzība 2,0 Lekcijas 
15.  Inga STRAUPE 

Aigars INDRIKSONS 
MF, Mežkopības katedra Docente, Mag.agr. 

Lektors, Mag.silv. 
Meža botānika 5,0 (+1,0) Lekc., lab.d., 

māc.prakse 
16. Solveiga LUGUZA MF, Mežkopības katedra Asistente, Mag.silv. Dendroloăija 3,0 (+1,0) Lekcijas, prakt.d., 

māc.pr. 
17.  Leonards LĪPIĥŠ MF, Meža izmantoš. katedra Profesors, Dr.sc.ing. Koksnes mācība un 

prečzinība 
2,5 Lekcijas, lab.d. 

18. Biruta BANKINA 
 
Elga PLĪSE 

LF, Augu bioloăijas un 
aizsardzības katedra 

Asoc. profesore, 
Dr.biol. 
Docente, Dr.biol. 

 
Meža aizsardzība 

 
3,0 

 
Lekcijas, lab.d. 

19. Aigars INDRIKSONS MF, Mežkopības katedra Lektors, Mag.silv. Meža meteoroloăija un 
piroloăija 

2,5 Lekcijas, lab.d. 

20. Andrejs DREIMANIS MF, Mežkopības katedra Profesors, Dr.silv. Meža dzīvnieku 
bioloăija 

2,0 Lekcijas, lab.d. 

21. Andrejs DREIMANIS MF, Mežkopības katedra Profesors, Dr.silv. Medniecība 2,0 (+1,5) Lekc., prakt.d., 
māc.pr. 

22. Imants LIEPA 
Olga MIEZĪTE 

MF, Mežkopības katedra Profesors, Dr.h.biol. 
Lektore, Mag.silv. 

Meža ekoloăija 2,0 Lekcijas, prakt.d. 

23. Juris LIEPA MF, Mežkopības katedra Lektors, Mag.silv. Mežkopība 3,5 (+1,5) Lekc., prakt.d., 
māc.pr. 

24. Andrejs DREIMANIS 
Āris JANSONS 

MF, Mežkopības katedra Profesors, Dr.silv. 
Asistents, Mag.silv. 

Meža selekcija 2,0  Lekcijas, prakt.d. 

25. Solveiga LUGUZA MF, Mežkopības katedra Asistente, Mag.silv. Meža atjaunošana 2,5 (+2,5) Lekcijas, māc. prakse 
26. Juris LIEPA MF, Mežkopības katedra Lektors, Mag.silv. Ainavu veidošana 2,0 Lekcijas, prakt.d. 
27. Teodors BLIJA MF, Mežkopības katedra Lektors, Mag.silv. Mežsaimniecības 

darbu mehanizācija 
2,0 (+1,5) Lekcijas, prakt.d., 

māc.pr. 
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28. Pēteris SKUDRA MF, Meža izmantoš. katedra Docents, Dr.silv. Meža taksācija 4,0 Lekcijas, lab.d. 
29. Dagnis DUBROVSKIS MF, Meža izmantoš. katedra Docents, Mag.silv. Mežierīcība 2,0 (+2,0) Lekc., prakt.d., 

māc.pr. 
30. Aleksandrs SAVEěJEVS 

Antons VASIěEVSKIS 
MF, Meža izmantoš. katedra Lektors, Dr.sc.ing. 

Docents, Dr.sc.ing. 
Meža izmantošana 4,0 (+2,0) Lekc., prakt.d., lab.d., 

māc.pr. 
31. Andris DRĒSKA MF, Meža izmantoš. katedra Prof., Dr.sc.ing. Meža meliorācija un 

kokmateriālu 
transports 

3,0 (+2,0) Lekc., prakt.d., 
māc.pr. 

32. Ilze SILAMIĖELE MF, Meža izmantoš. katedra Lektore, Mag.silv. Meža likumdošanas 
akti 

1,0 Lekcijas, prakt.d. 

33. Alfons GRĪNFELDS MF, Meža izmantoš. katedra Profesors, Dr.sc.ing. Mežsaimniecības 
ekonomika 

2,0 Lekcijas, prakt.d. 

34. Juris ZARIĥŠ MF, Meža izmantoš. katedra Asistents Nozares informātika 4,0 Lekcijas, prakt.d. 
35. Alfons GRĪNFELDS MF, Meža izmantoš. katedra Profesors, Dr.sc.ing. UzĦēmējdarbība meža 

apsaimniekošanā 
4,0 Lekc., prakt.d.,  

kursa d. 
36. Inga STRAUPE MF, Mežkopības katedra Docente, Mag.agr. Sugu un biotopu 

aizsardzība 
1,0 Lekcijas 

37. Solveiga LUGUZA MF, Mežkopības katedra Asistente, Mag.silv. Meža kokaudzētavas 2,0  Lekcijas, prakt.d. 
38. Jānis LIEPA MF, Meža izmantoš. katedra Asistents, Mag.silv. Motorinstrumenti 

mežsaimniecībā 
1,5 Lekcijas, lab.d 

39. Alfons GRĪNFELDS MF, Meža izmantoš. katedra Profesors, Dr.sc.ing. Meža ienesība 1,0 Lekcijas, prakt.d.  
40. Jānis STAŠA MF, Darba vides katedra Docents, Mag.sc.ing. Ergonomika 1,0 Lekcijas 
41. Henns TUHERMS MF, Kokapstrādes katedra Profesors, 

Dr.habil.sc.ing. 
Meža nozares aktuālās 
problēmas 

1,0 Lekcijas 
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7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika 

 
 LLU tiek veikta virkne pasākumu kvalitatīvu mācībspēku darbībai un 
atjaunotnei: 

♦ jauno mācībspēku piesaistei no spējīgākiem studentiem: 
- studējošo kredītu dzēšanas iespējas no LLU puses saskaĦā ar Senāta pieĦemto 

“Nolikumu par studējošo kredītu dzēšanu absolventiem, kuri paliek darbā LLU” 
(Senāta lēmums Nr. 202 no 10.12.1997.); 

- studējošo kredīta dzēšanas iespējas no valsts, ja kredīta Ħēmējs kĜūst par LLU 
darbinieku saskaĦā ar 22.12.1998. Grozījumiem Ministru kabineta 1997. g. 15. jūlija 
noteikumos Nr. 251 “Studējošo kreditēšanas noteikumi”; 

- stipendijas līdz 40 LVL mēnesī sākot ar 3. kursu pēc līguma noslēgšanas ar 
LLU – ar 01.09.2000. (Senāta lēmums Nr. 3-21 no 08.04.2000.); 

- pedagoăiskā prakse maăistra un doktora studiju programmās; 
- mērėtiecīgas studijas ārzemēs; 
 

♦ mācībspēkiem: 
 - asistenta -stažiera statuss jaunajiem mācībspēkiem uz 1 gadu – kopš 1995. g. 
(9-22 vietas gadā); 
 - perspektīvo jauno mācībspēku izvirzīšana uz docenta amatu bez doktora 
grāda uz laiku līdz 3 gadiem – ar 01.09.2000., 1998. g. 11. marta Senāta lēmums; 
 - tālākizglītības iespējas pedagoăiskā izglītības programmā mācībspēkiem – 
Izglītības institūtā kopš 1997. gada. 
 - darba samaksas paaugstināšana jaunajiem mācībspēkiem, kuri stažējušies 
ārzemēs, spēj vadīt nodarbības svešvalodā un aktīvi veic pētniecisko darbu (Senāta 
lēmums Nr. 217 no 11.03.1998.); 
 - darba samaksas diferenciācija profesoriem, asociētiem profesoriem un 
docentiem, Ħemot vērā mācību, zinātniskā un organizatoriskā darba rezultātus, pēc 
LLU vienotas metodikas; 
 - mācību darbā amatu savienošana tiek limitēta līdz 1,5 slodzēm zinātniskajā 
darbā tā netiek limitēta. 
 - iespējas saĦemt apmaksātu akadēmisko atvaĜinājumu līdz 6 mēnešiem 
zinātniskiem pētījumiem, disertāciju vai mācību grāmatu rakstīšanai LLU 
(Satversmes 4.14. pants). 
 - iespējas atbrīvot no studiju maksas LLU pamatdarbā strādājošos nepilna 
laika studentus (Senāta lēmums Nr. 52 no 09.12.1998.). 
 

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studijas mežsaimniecībā tiek 

realizētas kā nepilna laika (neklātienes) studijas par maksu. 2001./2002.studiju gadā 
studiju maksa nepilna laika (neklātienes) studijām bija noteikta Ls 180.00, 
2002./2003.g. - 190.00 Ls, 2003./2004.g. - 200.00 Ls, 2004./ 2005.g. - 250.00 Ls; 
2005./2006.g. - 250.00 Ls. 

Nepilna laika studiju nodrošināšanai tiek organizētas trīs sesijas studiju gadā. 
Lai veiksmīgi risinātu telpu jautājumu lielajām studentu plūsmām, 2003./2004.studiju 
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gadā Meža fakultātē izveidota speciāla amfiteātra tipa auditorija, aprīkota ar modernu 
aprīkojumu (130 studentu vietas), kas nodrošina lekciju darbu. Praktiskie, 
laboratorijas darbi un semināri tiek organizēti dažādās Meža fakultātes auditorijās 
atkarībā no cilvēku skaita grupās.  

1. 16.auditorija - 130 studentiem; 
2. 22., 32., 42. auditorija– 50 studentiem; 
3. 14.,15., 35., 36., 46., 48., 51.,57.,59. auditorija– 30 studentiem. 
4. Datorklase – 30 studentiem. 
5. Meža fakultātes bibliotēka ar interneta pieslēgumu. 
6. Dienesta viesnīcas. 
7. Automašīnu stāvlaukums – 50 automašīnām. 
8.  Ēdnīca – kafejnīca ''Silvans''. 

 
7.8. Ārējie sakari 

 
 Nepilna laika studiju programmas studenti ir nodarbināti savās darba vietās un 
ārējos sakarus veido tajās. 
 

7.8.1. Saistība ar darba devējiem 
 

 Darba devēji ir galvenokārt ražošanas prakses nodrošinātāji un vadītāji, un 
veic atbilstošos pienākumus pēc LLU MF Mežkopības katedrā izstrādātās ražošanas 
prakses programmas. Darba devēju pārstāvji ir iekĜauti kvalifikācijas darbu 
aizstāvēšanas Valsts eksāmenu komisijā. 
 

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 
  
Realizējot studiju programmas izpildi nepilna laika studiju formā, šāda sadarbība nav 
izvērsta. 

Studiju programmā nav iesaistīti ārvalstu vieslektori un akadēmiskais 
personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai 
pētniecisko darbu ārvalstīs. 
 

8. Studiju programmas attīstības plāns 
 

 Studiju programmas attīstības vispārējs uzdevums: 
 - pilnveidot studiju kvalitātes sistēmu. 
 Studiju organizācijā:  

- pilnveidot studiju priekšmetu saturu, saistot tos ar novitātēm zinātnē un 
praksē, lai nodrošinātu vispusīgu individualitātes attīstību; 
- nodrošināt iespējas studentiem absolvēt 1. līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmu ''Mežsaimniecība''; 
- veicināt absolventu - meža tehnologu studiju turpinājumu pārejas programmā 
inženiera kvalifikācijas iegūšanai. 

 Akadēmiskā personāla attīstībā: 
 - jāturpina aktīva sadarbība ar nozares meža organizācijām un uzĦēmumiem; 
 - jāiesaista pieredzējuši speciālisti no ražošanas. 
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1.pielikums 
 

Apstiprināts ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 

 2003.g.14.februāra 
r īkojumu Nr.79 

 
Kods un kārtas numurs PS 0150 
 

 
PROFESIJAS STANDARTS 

 
Profesija Mežsaimniecības tehnologs 
  

Kvalifik ācijas līmenis 4 
  

Nodarbinātības apraksts Mežsaimniecības tehnologs vada 
mežsaimnieciskos darbus uzĦēmuma 
struktūrvienībā (iecirkn ī) valsts un 
priv ātajos mežos - plāno, organizē, 
kontrol ē, sniedz konsultācijas meža 
atjaunošanas, meža kopšanas un 
mežizstrādes darbos, atbilstoši darba un 
vides aizsardzības prasībām. Vada citus 
darbiniekus. Pārzin uzĦēmējdarb ības 
ekonomikas, grāmatvedības un 
likumdošanas pamatus. Piedalās  biznesa 
plānu un tāmju izstrādē. 
  
 

  
Izstrādes gads 2002. 
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Pienākumi un uzdevumi 
 
Pienākumi Uzdevumi 
1. Vadīt meža atjaunošanu un meža 
ieaudzēšanu. 

1.1. Izvēlēties meža atjaunošanas un meža 
ieaudzēšanas veidus un metodes. 
1.2. Izvēlēties augsnes sagatavošanas veidu 
un tehniku 
1.3. Izvēlēties stādāmo materiālu. 
1.4. Iegādāties sēklu  un stādāmo materiālu. 
1.5. Vadīt meža atjaunošanas darbus. 
1.6. Kontrolēt meža atjaunošanas darbus. 
1.7. Veikt stādījumu inventarizāciju. 
 

2.Plānot un vadīt meža sēklkopības un 
kokaudzētavas darbus. 

2.1. Organizēt darbus meža plantācijās un 
kokaudzētavās. 
2.2. Pārzināt sēklu ieguvi meža plantācijās.  
2.3. Pārzināt sēklu un stādu realizāciju. 
 

3. Plānot un vadīt meža kopšanu. 3.1. Izvēlēties jaunaudžu kopšanas metodes. 
3.2. Norādīt kopšanas paĦēmienus. 
3.3. Vadīt meža ciršu izstrādi. 
3.4. Pārbaudīt darba kvalitāti. 
3.5. Veikt mērījumus pēc parauglaukumu 
metodes. 
3.6. Pielietot dažādus mērinstrumentus. 
 

4. Plānot un vadīt  kokmateriālu 
sagatavošanu. 

4.1. Iestigot, novērtēt un sagatavot cirsmas. 
4.2. Sagatavot dokumentāciju galvenās 
izmantošanas un kopšanas cirtēm. 
4.3. Noteikt cirsmu izstrādes secību iecirknī. 
4.4. Sastādīt cirsmu izstrādes tehnoloăiskās 
kartes. 
4.5. Vadīt kokmateriālu sagatavošanas un 
pievešanas darbus, atbilstoši darba un vides 
aizsardzības prasībām. 
 

5.Veikt kokmateriālu realizāciju. 5.1. Pārzināt kokmateriālu standartus. 
5.2. Uzmērīt un novērtēt kokmateriālus. 
5.3. Veikt sagatavoto kokmateriālu uzskaiti. 
5.4.  Analizēt piedāvājumu un pieprasījumu. 
5.5. Veikt pirkšanas- pārdošanas operācijas. 
5.6. Slēgt produkcijas piegāžu līgumus. 
5.7. Pārzināt koksnes tirgu. 
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5.8. Pārzināt cenu ietekmējošos faktorus. 
 

6.Pārzināt mežsaimnieciskajos darbos 
pielietojamās mašīnas, instrumentus, darba 
rīkus 

6.1. Pārzināt meža kokaudzētavās un meža 
atjaunošanā izmantojamos instrumentus un 
tehniku. 
6.2. Pārzināt meža kopšanā izmantojamos 
instrumentus un tehniku. 
6.2. Pārzināt kokmateriālu sagatavošanā 
izmantojamās mašīnas, motorinstrumentus un 
tehniku. 
6.3. Pārzināt kokmateriālu pievešanā 
izmantojamās mašīnas un mehānismus. 
6.4. Pārzināt kokmateriālu izvešanā 
izmantojamo tehniku. 
 

7. Nodrošināt vidi saudzējošu ražošanas 
procesu. 

7.1. Nodrošināt vidi saudzējošu degvielu, 
eĜĜu, smērvielu lietošanu, uzpildīšanu un 
uzglabāšanu. 
7.2. Novērtēt meža kaitēkĜu, slimību un meža 
dzīvnieku apdraudējumus. 
7.3. Veikt meža aizsardzības profilaktiskos 
pasākumus. 
7.4. Pārzināt mežu sertifikācijas principus. 
7.5. Plānot vides aizsardzības prasību izpildi 
un kontrolēt to ievērošanu darbu izpildes 
laikā. 
7.6. Pārzināt dabisko meža biotopu un 
mikroliegumu izdalīšanas kritērijus. 
7.7. Aprēėināt dabas stihiju, kaitēkĜu, slimību 
un dzīvnieku nodarītos zaudējumus mežam. 
7.8.  Noformēt dokumentus par dabas stihiju, 
kaitēkĜu, slimību un dzīvnieku nodarītiem 
zaudējumiem mežam. 
 

8. Veikt meža apsardzību. 8.1. Organizēt ugunsdrošības profilaktiskos 
pasākumus. 
8.2. Organizēt un vadīt meža ugunsgrēku 
ierobežošanu un dzēšanu. 
8.3. Aprēėināt ugunsgrēku nodarītos 
zaudējumus mežam. 
8.4. Noformēt dokumentus par ugunsgrēku 
nodarītiem zaudējumiem mežam. 
8.5. Atklāt nelikumīgas darbības mežā un 
noformēt dokumentus par atbildības 
piemērošanu 

9. Pārzināt medību saimniecības organizāciju. 9.1. Veikt dzīvnieku uzskaiti. 
9.2. Noteikt nomedīšanas apjomus. 
9.3. Organizēt medības. 
9.4. Lietot medību ieročus un rīkus atbilstoši 
noteikumiem. 
9.5. Atklāt un novērtēt medību pārkāpumus. 
9.6. Aizpildīt medību dokumentāciju. 
9.7. Pazīt un izmantot medībās šėirnes 
medību suĦus. 
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9.8. Sagatavot un novērtēt medību trofejas. 
9.9. Organizēt meža dzīvnieku dzīves 
apstākĜu uzlabošanas pasākumus. 
 

10. Pārzināt mašīnu, instrumentu un darba 
rīku apkopes un remontus. 

10.1. Izvēlēties mašīnu, instrumentu vai 
darba rīku darbam. 
10.2. Izvēlēties pareizās eĜĜas un smērvielas. 
10.3. Plānot periodiskās tehniskās apkopes. 
10.6. Organizēt vienkāršus remontus. 
 

11. Nodrošināt drošu darba vidi atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

11.1. Izveidot darba aizsardzības 
organizatorisko struktūru. 
11.2. Organizēt darba vides riska novērtēšanu 
un darba vides iekšējo uzraudzību 
11.3. Nodrošināt nodarbināto: 
11.3.1. instruktāžas  darba aizsardzībā,  
11.3.2. obligātās veselības pārbaudes un 
vakcināciju,  
 11.3.3. individuālo aizsardzības līdzekĜu 
lietošanu darba vietās, 
 11.3.4. piedalīšanos darba vides risku 
noteikšanā. 
11.4. Organizēt un sniegt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. 
 
 

12.Uzturēt kārtībā mežsaimniecisko 
infrastruktūru. 

12.1. Pārzināt meža meliorācijas darbus. 
12.2. Pārzināt meža ceĜu būvi. 
12.3. Plānot un organizēt meža ceĜu un 
meliorāciju sistēmu uzturēšanu. 
 

13. Pārzināt finansu un grāmatvedības 
jautājumus. 

13.1. Analizēt uzĦēmuma gada pārskatu. 
13.2. Izveidot uzĦēmuma dokumentu aprites 
shēmu. 
13.3. Novērtēt uzĦēmuma saimnieciskās 
darbības finansu pārskatus pēc grāmatvedības 
datiem. 
13.4. Veikt norēėinus caur bankas kontiem. 
13.5. Veikt izpildīto darbu, materiālu un citu 
resursu uzskaiti. 
13.6. Veikt ekonomisko analīzi. 
 

14.Vadīt mežsaimniecības uzĦēmuma 
struktūrvienību un sniegt konsultācijas 

14.1.Piedalīties uzĦēmuma biznesa plānu 
sastādīšanā 
14.2.Organizēt un vadīt uzĦēmuma 
struktūrvienības personāla darbību. 
14.3. Sastādīt uzĦēmuma ieĦēmumu un 
izmaksu prognozes kārtējam periodam. 
14.4. Plānot savlaicīgu darbu izpildi. 
14.5. Plānot un organizēt racionālu darba 
laika izmantošanu, veikt tās kontroli. 
14.6. Kalkulēt darba izmaksas. 
14.7. Organizēt nepieciešamo materiālu, 
instrumentu, tehnikas iegādi. 
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14.8. Noformēt ar ražošanas procesu saistīto 
dokumentāciju. 
14.9. Gatavot pārskatus. 
14.10. Sniegt konsultācijas. 
14.11. Iegūt, izmantot un analizēt 
informāciju. 

15. Pilnveidot kvalifikāciju. 15.1. Lasīt un pielietot tehniski normatīvo 
dokumentāciju. 
15.2. Lasīt profesionālo un izziĦu literatūru. 
15.3. Piedalīties kursos un semināros.  
15.4. Izmantot datu bāzes. 
15.5. Apgūt svešvalodas profesionālās   
literatūras lasīšanai un lietošanai. 
  

 
Darba vidi raksturojošie īpašie faktori 
• Organizatoriskie -darbs veicams patstāvīgi. Jāvada 1., 2., 3. kvalifikācijas līmeĦa 

profesijās nodarbināto darbs. Ekonomiskie aprēėini, darba plānošana un tā izpilde 
veicama patstāvīgi. 

• Fizikālie- darbs pakĜauts tiešai klimatisko apstākĜu ietekmei. 
• Bioloăiskie- iespējama saskarsme ar indīgiem un alerăiskiem  augiem, slimiem meža 

dzīvniekiem, čūskām, ērcēm, u.c. 
• Ėīmiskie- tieša  saskarsme ar  degvielām, eĜĜām, izplūdes gāzēm, ėīmiskiem  augu  

aizsardzības līdzekĜiem. 
 
Īpašās prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai 
� Nepieciešamas autovadītāja, motorinstrumentu vadītāja tiesības. 
 
 

Īpašas prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai 
Prasmes 

 
Speciālās prasmes profesijā Kopīgās prasmes Vispārējās prasmes/spējas 
- Vadīt meža selekcijas un 
kokaudzētavas darbus. 
-Pārzināt meža atjaunošanas, 
meža kopšanas, kokmateriālu 
sagatavošanas un pievešanas 
darba paĦēmienus un 
tehnoloăijas 
-Pārzināt meža atjaunošanā, 
meža kopšanā, kokmateriālu 
sagatavošanā un pievešanā 
izmantojamās mašīnas, 
mehānismus, darba rīkus 
-Pārzināt meža ekoloăiju un 
tipoloăiju 
-Pārzināt augu un dzīvnieku 
klasifikāciju un sistemātiku 
-Pārzināt medību faunu un 
medību saimniecības pamatus. 
-Novērtēt un sagatavot medību 
trofejas. 
-Pārzināt meža ekosistēmas 

-Plānot meža komplekso 
izmantošanu. 
 -Izpētīt jaunāko 
informāciju par 
mežizstrādi un 
mežsaimniecību. 
-Pārzināt biznesa plānu un 
tāmju sastādīšanas 
principus. 
- Pārzināt koksnes tirgu. 
-Sastādīt dokumentus par 
meža likumdošanas 
pārkāpumiem. 
-Pārzināt darba 
aizsardzības prasības  
-Pārzināt vides 
aizsardzības prasības 
mežsaimniecībā  
-Pārzināt ugunsdrošības 
noteikumus  
-Vadīt  meža ugunsgrēku 

-Komunikēties 
(verbāli/rakstiski) 
-Sadarboties ar klientiem. 
-Risināt problēmas. 
-Pārzināt uzvedības ētikas 
principus un kritērijus. 
-Vadīt padotos. 
-Izprast komandas 
veidošanas principus. 
-Plānot savu un padoto 
darbu. 
-Veidot lietišėas attiecības. 
-Sagatavot 
informāciju(verbāli/rakstiski) 
- Analizēt informāciju. 
-Lietot biroja tehniku. 
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veidošanās principus 
- Pārzināt meža meliorāciju 
- Pārzināt meža ceĜu būvi un 
uzturēšanu 
- Plānot tehnoloăiskos procesus. 
-Sastādīt meža kartes un skices. 
-Veikt mežaudžu 
inventarizāciju un meža 
novērtēšanu. 
- 

dzēšanas darbus. 
-Pārzināt grāmatvedības 
pamatus 

 
Zināšanas 

Zināšanu līmenis Zināšanas 
priekšstats izpratne lietošana 

Vispār īgās zināšanas    
Latviešu valoda   � 
Svešvaloda(angĜu/vācu/krievu)   � 
Matemātika   � 
Fizika �   
Ėīmija �   
Tehniskā grafika  �  
Saskarsmes mācība   � 
UzĦēmējdarbība    � 
Grāmatvedība  �  
Speciālās zināšanas    
Meža ekoloăija   � 
Mērniecība   � 
Koksnes mācība un prečzinība   � 
Informātika un nozares 
informātika 

  � 

Meža likumdošana un tiesību 
pamati 

  � 

Darba aizsardzība   � 
Mežsaimniecības ekonomika   � 
Meža selekcija    � 
Meža atjaunošana   � 
Meža aizsardzība    � 
Meža meteoroloăija un 
piroloăija 

 �  

Meža blakusizmantošana  �  
Vides aizsardzība   � 
Mežkopība   � 
Meža taksācija   � 
Meža botānika( ar augu 
fizioloăijas pamatiem) 

  � 

Dendroloăija   � 
Meža augsnes   �  
Meža darbu mehanizācija   � 
Meža apsaimniekošana   � 
Medību saimniecība   � 
Meža izmantošana   � 
Mežierīcība   � 
Ainavu veidošana  �  
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Sugu un biotopu aizsardzība  �  
Motorinstrumenti   � 
Meža tehnika  �  
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2.pielikums 
Darba devēju anketa 

Cienījamo Darba devēj! 
 

 LLU Meža fakult āte vēlas uzzināt Jūsu viedokli par I līmeĦa 
augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Mežsaimniecība” nepilna laika (neklātienes) studentiem un studiju 
programmu. Atbildes tiks izmantotas starptautiskajā studiju 

programmu akreditācijā, kā arī studiju procesa pilnveidošanai 
fakult ātē. 

 

1.Iestāde 
_____________________________________________________ 
 
2. Vai Jūsu iestādē strādā LLU MF I l īmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmā “Mežsaimniecība” studējošie: 
 

 Jā    skaits _____ 
 

 Nē 
 

3. Kādā darbā viĦi ir nodarbināti: 
 

 mežziĦi, to vietnieki 

 mežsargi 

 iecirkĦu vadītāji, to vietnieki 

 citi 
 

4. Vai MF I līmeĦa augstākā profesionālā studiju programmā studējošie ir 
spējīgi: 
 

 strādāt patstāvīgi 

 risināt teorētiskas problēmas 

 risināt praktiskus jautājumus 

 strādāt ar datoru 

 organizēt un vadīt darbus 

 strādāt komandā 

 
_________________________________________________ 
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5. Vai ir vērojamas izmaiĦas studējošo attieksmē pret darbu un iegūto 
zināšanu pielietojums: 
 

 jā, bieži 

 reizēm 

 nē 
 

6. Kas, Jūsuprāt, būtu pilnveidojams I līmeĦa augstākā profesionālā 
studiju programmā “Mežsaimniecība”: 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________ 
 
 
 
 

Pateicamies par atklātību un ieguldīto darbu! 
 
 
 
 
Meža fakultātes dekanāts 
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3.pielikums 
 
 

Studentu aptaujas anketa 
LLU Meža fakult āte vēlas uzzināt Jūsu viedokli par I līmeĦa augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmu “Mežsaimniecība”.  
Atbildes tiks izmantotas studiju programmu akreditācijā,  

kā arī studiju procesa pilnveidošanai fakultātē. 
 
 

1. Kā Jūs novērtējat teorētiskās studijas MF? 
 

5 
ěoti labi 

4 
Labi 

3 
Viduvēji 

2 
Slikti 

1 
ěoti slikti 

0 
Nezinu  

 
2. Kā Jūs novērtējat profesionālo (praktisko) sagatavošanu MF? 
 

5 
ěoti labi 

4 
Labi 

3 
Viduvēji 

2 
Slikti 

1 
ěoti slikti 

0 
Nezinu  

 
3. Kā Jūs novērtējat metodisko nodrošinājumu? 
 

5 
ěoti labi 

4 
Labi 

3 
Viduvēji 

2 
Slikti 

1 
ěoti slikti 

0 
Nezinu 

       
 
4. Kā Jūs novērtējat I līmeĦa augstāko profesionālo studiju programmu “Mežsaimniecība”? 
 

5 
ěoti labi 

4 
Labi 

3 
Viduvēji 

2 
Slikti 

1 
ěoti slikti 

0 
Nezinu  

 
5. Vai iegūtās zināšanas ir pietiekamas darba jautājumu risināšanai? 
 

Jā Nē Nezinu  
 
6. Vai Jums ir interese par darbu vadošā amatā? 
 

Jā Nē Nezinu  
 
7. Vai vēlaties turpināt studijas pārejas programmā inženiera kvalifikācijas iegūšanai? 
 

Jā Nē Nezinu  
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8. Kas, Jūsuprāt, būtu pilnveidojams I līmeĦa augstākā profesionālā studiju programmā “Mežsaimniecība”?  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Kā Jūs vērtējat studiju programmas “Mežsaimniecība” nākotnes perspektīvas? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Pateicamies par atklātību un ieguldīto darbu! 
 

Meža fakultātes dekanāts 
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4. pielikums 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas “Mežsaimniecība” (izglītības klasifikācijas 

kods 41623) pašnovērt ējuma ziĦojums 2005.gads 
 

Priekšvārds 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Mežsaimniecība” realizācija uzsākta 2001./2002.studiju gadā. 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

“Mežsaimniecība” licenzēta līdz 2006.gada 13. februārim un akreditēta 2004. gada 
15. decembrī līdz 2006. gada 31. decembrim.  

Patreizējais pašnovērtējuma ziĦojums ietver programmas īstenošanas gaitas 
vērtējumu un tās pilnveidošanas procesa raksturojumu par laiku no 2001./2002. 
studiju gada līdz 2005. gada 30. septembrim. 

 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Mežsaimniecība” (izglītības klasifikācijas kods 41623) izveidota 2001.gadā pēc 
Meža nozares profesionālo organizāciju lūguma sakarā ar meža nozares 
reorganizāciju Latvijas Republikā un meža nozares darbinieku darba funkciju 
paplašināšanos un kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību. 

Studiju programma paredzēta pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
iegūšanai galvenokārt personām, kuras darbojas dažādos meža nozares uzĦēmumos 
un kuru profesionālās izglītības līmenis ir nepietiekams ražošanas organizācijas, 
vadīšanas un kontroles uzdevumu risināšanai. Apgūt šo studiju programmu var arī 
citas personas, kuri vēlās pārkvalificēties, apgūt jaunu profesiju vai realizēt savas 
tālākizglītošanas vēlmes, lai varētu sekmīgi konkurēt darbaspēka tirgū.  

 
Programmas īstenošanas mērėis: 

 Sagatavot kvalificētus speciālistus mežsaimniecībā - mežsaimniecības 
tehnologus, kuri vada mežsaimnieciskos darbus uzĦēmuma struktūrvienībā valsts un 
privātajos mežos- plāno, organizē, kontrolē un sniedz konsultācijas meža 
atjaunošanas, meža kopšanas un mežistrādes darbos, atbilstoši darba un vides 
aizsardzības prasībām, vada citus darbiniekus, pārzin uzĦēmējdarbības ekonomikas, 
grāmatvedības un likumdošanas pamatus un piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē. 
 

Programmas īstenošanas uzdevumi: 
Sagatavot kvalificētus speciālistus mežsaimniecībā, kuri: 
5. plāno, organizē, kontrolē un sniedz konsultācijas meža atjaunošanas, meža 

kopšanas un mežistrādes darbos; 
6. vada citus darbiniekus; 
7. pārzin uzĦēmējdarbības ekonomikas, grāmatvedības un likumdošanas 

pamatus; 
8. piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē. 

 
 

 
2. Studiju programmas attīstība  
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2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā 
Laika posmā no 2001./2002.studiju gada līdz 2005.gada 30.septembrim nav 

veiktas izmaiĦas studiju programmā un plānā. 
 

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības standartam 
 Studiju programma izstrādāta, ievērojot LR MK 2001. gada 20. marta 
noteikumus Nr.14 “Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”, Augstskolu likuma prasības, LLU Senāta rīkojumus un Profesiju 
standartu. 
 Studiju programmas studiju plānā ietilpstošo studiju priekšmetu, prakses un 
kvalifikācijas darba apjomi atbilst “Noteikumos par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” norādītajām prasībām. Studiju programma paredz 
augstākās profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. 
 Studiju programmas apguve nodrošina vispusīgas zināšanas mežsaimniecībā 
un speciālistu konkurētspēju nozares darba tirgū. 

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Mežsaimniecība” atbilst pirmā līmeĦa profesionālo augstāko studiju prasībām. Tā ir 
izveidota uz profesionālās augstākās mežinženieru studiju programmas pamata. 
Kopējais studiju programmas apjoms ir 120 KP un šī studiju programma tiek realizēta 
4 gados nepilna laika studiju veidā (1.tabula). 

 
1.tabula 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Mežsaimniecība” sadalījums 

 
Priekšmetu grupa Kredītpunkti 

(KP) 
Procentuālā 
attiecība (%) 

A – daĜa – obligātie studiju priekšmeti  30,0 25 
B – daĜa – obligātās izvēles studiju priekšmeti  59,0 49,2 
C – daĜa – brīvās izvēles studiju priekšmeti  5,0 4,2 
Prakses 16,0 13,3 
Kvalifik ācijas darbs  10,0 8,3 
Kopējais apjoms  120,0 100 

 
Veidojot mežsaimniecības pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu, Ħemti vērā nozares profesionālo organizāciju (Valsts Meža 
dienests, A/S Latvijas Valsts meži, Latvijas Mežizstrādātāju savienība u.c.) ieteikumi 
par studiju programmas praktisko orientāciju; no studiju programmas kopapjoma 120 
KP 98,0 KP (81,7 %) ir profila akadēmiskie un speciālie un uzĦēmējdarbības studiju 
priekšmeti. Šīs programmas absolventi iegūst mežsaimniecības tehnologa 
kvalifikāciju.  
 
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā. 

Studiju programmas akreditācija notika 2004.gada 8. un 9.novembrī 
starptautiskās akreditācijas ietvaros. Ekspertīzes rezultātā saĦemti vairāki aizrādījumi, 
kas attiecas uz studiju priekšmetu saturu. Meža fakultātes Mācību metodiskā komisija 
izskatīja saĦemtās ekspertu piezīmes un veica sekojošus labojumus:  

1. Pārstrādāta studiju priekšmeta ''Mežsaimniecības darbu mehanizācija'' 
programma, tā ekspertēta Valsts Meža dienestā. 
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2. Papildināta un labota studiju priekšmeta ''Meža izmantošana'' programmas 
sadaĜa ''Meža blakusizmantošana''. 

3. Visu speciālo studiju priekšmetu teorētiskais saturs saistāms ar praksi. 
Atbildīgie: studiju priekšmeta pasniedzēji. Kontroli veic katedru vadītāji. 

Lai pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
"Mežsaimniecība" absolventiem būtu iespējas turpināt studijas, izveidota pārejas 
programma 40 KP apjomā (apstiprināta Meža fakultātes Domes sēdē 2005.gada 
22.martā), kas Ĝauj absolventiem papildus apgūstot otrā līmeĦa mežinženieru 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas standartizēto daĜu, 1,5 gadu 
laikā iegūt inženiera kvalifikāciju un tiesības turpināt studijas maăistrantūrā 
(2.tabula). Šajā nolūkā pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma "Mežsaimniecība" ir unificēta ar otrā līmeĦa mežinženieru profesionālo 
augstāko studiju programmu.  
 

2.tabula 
Pārejas programma 

no 1.līmeĦa augstākās profesionālās nepilna laika studiju programmas 
''Mežsaimniecība'' uz 2.līmeĦa augstāko profesionālo nepilna laika mežinženieru 

studiju programmu 
 

 STUDIJU PRIEKŠMETI KP 
 

Pārbaudes 
forma 

* 
Standartizētā 
daĜa  

 A daĜa 16,5   
1. Fizika 4,0 E * 
2. Ėīmija neorganiskā 2,5 E * 
3. Ėīmija organiskā 2,0 E * 
4. Matemātika 2,5 I * 
5. Socioloăija 1,5 I * 
6. Filozofija 1,0 I * 
7. Svešvaloda 3,0 E * 
 KOPĀ 16,5   
     
 B daĜa    

9. Augu fizioloăija 1,5 I * 
10. Mežzinība 3,0 E * 
11. Meža kokaudzētavas 2,0 K.pr.  
12. Meža resursu ekonomika 1,5 I  
13. Meža ekspluatācija 1,5 I  
15. Biometrija 2,0 I * 
16. Zinātniskās pētniecības pamati 2,0 I * 

 KOPĀ 13,5   
     

17. Diplomdarbs/diplomprojekts 10,0   
 KOPĀ 10,0   
 KOPĀ 40,0   

 
* standartizētā daĜa - obligātie studiju priekšmeti, kas nodrošina studiju programmu 
pielīdzināšanu  
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 Studiju programma tiek realizēta tikai nepilna laika studiju veidā 4 gados, 
katrā gadā plānotas 3 sesijas. Studijas sastāv no auditoriju nodarbībām, patstāvīgajām 
studijām, konsultācijām un pārbaudījumiem. Auditoriju nodarbību laikā notiek 
lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semināri un nodrošināts pastāvīgais 
darbs. Kopējais patstāvīgā darba apjoms ir 66,7 % no studiju priekšmetu kursa kopējā 
apjoma. 
 
4. Vērt ēšanas sistēma 

Iegūstamās izglītības vērtēšanas pamatprincipi saskaĦā ar LR MK 2001. gada 
20. marta noteikumiem Nr. 141 “NOTEIKUMI PAR VALSTS PIRMĀ LĪMEĥA 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTU” ir šādi: 
6. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 
7. vērtējuma obligātuma princips; 
8. prasību atklātības un skaidrības princips; 
9. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips; 
10. vērtējuma atbilstības princips. 
Pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam 

saturam. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens, ieskaite un 

patstāvīgi izstrādātā kursa darba aizstāvēšana. Eksāmens tiek kārtots, ja studiju 
priekšmeta apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti. 

Eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, prakšu kopējais skaits un sadalījums pa 
semestriem ir parādīts 3.tabulā. 

 
3.tabula 

Studiju pārbaudījumu skaits un sadalījums  
 

Kurss/sesija Eksāmeni Ieskaites Kursa 
darbi 

Prakses Kopā 

1.kurss/ 1.sesija - - - - - 
1.kurss/ 2.sesija 2 2  - 4 
1.kurss/ 3.sesija 2 3  2 7 
2.kurss/ 1.sesija 1 1  - 2 
2.kurss/ 2.sesija 1 3  1 5 
2.kurss/ 3.sesija 2 2  1 5 
3.kurss/ 1.sesija - 3  1 4 
3.kurss/ 2.sesija 1 3  1 5 
3.kurss/ 3.sesija 3 3  3 9 
4.kurss/ 1.sesija - 4  - 4 
4.kurss/ 2.sesija 1 3  1 5 
4.kurss/ 3.sesija 1 1 1 - 3 
Kopā: 14 28 1 10 53 

 
 
 Eksāmenā, ieskaitē un kursa darba aizstāvēšanā programmas apguve tiek 
vērtēta pēc LLU Senātā apstiprinātā vērtējuma 10 ballu skalā: 

- Ĝoti augsts apguves līmenis (10 – izcili, 9- teicami); 
- augsts apguves līmenis (8 – Ĝoti labi, 7 – labi); 
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- vidējs apguves līmenis (6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji ) 
- zems apguves līmenis (3- vāji, 2 – Ĝoti vāji, 1 – Ĝoti, Ĝoti vāji ) 
Programmas apguve praksēs tiek vērtēta divdaĜīgā vērtējuma skalā 

“ IESKAITĪTS” vai “NEIESKAITĪTS”. 
Par katru apgūto studiju priekšmeta kursu un praksi ieskaita paredzētos 

kredītpunktus, ja saĦemts vērtējums pēc 10 ballu skalas tas nav bijis mazāks par 4 – 
“GANDRĪZ VIDUVĒJI”. vai “ IESKAITĪTS”. 

Studiju programmas apguve noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu, 
kas tiek vērtēta 10 ballu skalā. 

Diplomu saĦem izglītojamais, kurš apguvis visus programmā iekĜautos studiju 
priekšmetus, nokārtojis paredzētos eksāmenus un ieskaites, izpildījis prakses 
programmas prasības, izstrādājis un aizstāvējis kvalifikācijas darbu, iegūstot tajā 
vērtējumu, kas nav mazāks par 5 – “VIDUVĒJI” pēc 10 ballu skalas. 
 
5. Studenti 

 
 Kopējais studējošo skaits uz 30.09.2005. 1.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Mežsaimniecība” ir 135 studenti. Studentu sadalījums 
pa kursiem sekojošs: 

5. kurss – 21; 
6. kurss – 22; 
7. kurss – 27; 
8. kurss - 65. 
4.kursā ir 48% no šajā programmā studējošo kopskaita. 

2004./ 2005. studiju gadā mežsaimniecības tehnologa kvalifikācija piešėirta 57 
pretendentiem.  
Kvalifik ācijas darbu novērtējums bija sekojošs: 9 (teicami) - 2 (3,5%), 8 (Ĝoti labi) - 
25 (44%), 7 (labi) - 21 (37%), 6 (gandrīz labi) - 7 (12%), 5 (viduvēji) - 2 (3,5%) 
kvalifikācijas darbi. 

30 absolventi (53%) 2005./2006.studiju gadā turpina studijas pārejas 
programmā inženiera kvalifikācijas iegūšanai.  

 
 
 
 
 
 

6. Akadēmiskais personāls 
Studiju programmu īsteno Latvijas Lauksaimniecības Universitātes fakultātēs 

pamatdarbā strādājošie mācībspēki: profesori, asociētie profesori, docenti, lektori un 
asistenti. Studiju programmas realizācijā iesaistītas 7 fakultātes: Meža, Ekonomikas, 
Informātikas tehnoloăiju, Lauksaimniecības, Lauku inženieru, Sociālo zinātĦu un 
Tehniskā fakultāte.  

Mācībspēku sadalījums pēc amatiem parādīts 4.tabulā. No kopējā studiju 
programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku skaita 21 mācībspēks vai 55,3 % strādā 
pamatdarbā Meža fakultātē Mežkopības, Meža izmantošanas, Kokapstrādes un Darba 
vides katedrā. Pārējie: 4 vai 10,5 % strādā Lauksaimniecības, 3 (7,9 %) Sociālo 
zinātĦu, 3 (7,9 %) Informācijas tehnoloăiju, 3 (7,9 %) Ekonomikas, 2 (5,25 %) Lauku 
inženieru un 2 (5,25 %) Tehniskā fakultātē.  
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4. tabula 
 

Mācībspēku sadalījums pēc amatiem 
 

Mācībspēki Skaits % 
valsts profesori 4 10,5 
profesori 2 5,3 
asociētie profesori 3 7,9 
docenti  10 26,3 
lektori 12 31,6 
asistenti 7 18,4 
Kopā 38 100 

 
 
 Pēc zinātniskās kvalifikācijas studiju programmas īstenošanā iesaistītie 
mācībspēki sadalās sekojoši: 30 (79 %) pasniedzējiem ir zinātniskais grāds, 8 (21 %) - 
bez zinātniskā grāda.  
 
7. Pašnovērt ējums - SVID analīze 
 
Studiju programmas stiprās puses: 

1. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls. 
2. Iespēju robežās studenti nodrošināti ar mācību līdzekĜiem, metodiskiem 

un izdales materiāliem. 
3. Izveidota pārejas programma, lai studiju programmas absolventi varētu 

turpināt studijas, iegūstot inženiera kvalifikāciju un tiesības studēt 
maăistrantūrā. 

 
Studiju programmas vājās puses: 

1. Neliels studentu skaits. 
2. Nepietiekama sagatavotība studijām augstskolā (liels pārtraukums kopš 

vidējās izglītības iestādes absolvēšanas, vājas priekšzināšanas 
fundamentālajos priekšmetos u.c.) 

3. Atsevišėu studiju priekšmetu atrautība no prakses. 
 

Studiju programmas iespējas: 
1. Priekšmetu programmu teorētiskā satura papildināšana saistībā ar 

nozares prakses jautājumiem. 
2. Studiju programma kā pamats tālākai izglītībai. 
 

Draudi studiju programmai: 
1. Meža nozares reorganizācija un optimizācija; konkurences 

palielināšanās un nozares darba vietu samazināšanās.  
2. Studējošo skaita samazināšanās.  
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
1. Pilnveidot studiju programmu studiju priekšmetu saturu, ievērojot aktuālās 
problēmas, darba tirgus prasības un zinātniskās pētniecības darbības rezultātus. 
2. Turpināt gatavot mācību metodiskos līdzekĜus (lekciju konspektus, laboratorijas un 
praktisko darbu materiālus u.tml.), kas uzlabotu studiju rezultātus un kvalitāti. 
3. Aktīvāk iesaistīt studentus zinātniskās pētniecības darbā, izstrādājot kvalifikācijas 
darbus. 
4. Panākt studentu iesaisti LLU Fundamentālās bibliotēkas un citu bibliotēku resursu 
izmantošanā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts MF Domes sēdē 2005. gada 19. oktobrī. 
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5. pielikums 
 

EKSPERTU KOMISIJAS ZI ĥOJUMS PAR LATVIJAS 
LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES (LLU) 

STUDIJU PROGRAMMAS V ĒRTĒJUMU  
 

2004. gada 5. decembrī 
 

1. Novērtējamā programma: 1.līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības programma “Mežsaimniecībā”.  

 
2. Novērtēšanas komisijas sastāvs: 

- Mag. Jur. Ligita PundiĦa, AS Latvijas meži. 
- Mag. Sci. Baiba Rotberga, Valsts meža dienests. 
- Profesors Juris Zaėis, Latvijas Universitāte (ekspertu grupas 

vadītājs). 
 

3. Ekspertīzes laiks un metodes. 
- Eksperti savlaicīgi saĦēma pietiekoši pilnīgus LLU 

ziĦojumus. 
- 2004. gada 8. un 9. novembrī eksperti iepazinās ar LLU 

darbu Jelgavā un apmeklēja Latvijas Mežu pētniecības 
institūtu Silava Salaspilī. 

- Eksperti tikās ar LLU mācībspēkiem, absolventiem, 
absolventu darba devējiem un studentiem, iegūstot pietiekoši 
pilnīgu priekšstatu par studiju un pētniecības darba iespējām, 
metodēm un sasniegtajiem rezultātiem.  

 
4. Ekspertīzes rezultāti doti ekspertu individuālajos ziĦojumos. 

Ekspertīzes nobeigumā ar tiem iepazīstināti ieinteresētie LLU 
administrācijas pārstāvji, mācībspēki un studējošie. 

 
5. Galvenie rezultāti un secinājumi. 
Ekspertīzes laikā tika nodrošinātas pietiekošas iespējas iepazīties ar 

visu ekspertīzei nepieciešamo materiālu un saĦemt secinājumiem 
pietiekoši pilnīgu informāciju, par ko eksperti ir pateicīgi LLU vadībai, 
mācībspēkiem un studējošajiem. 

Eksperti konstatēja studiju materiālās bāzes un nodrošinājuma ar 
kvalificētiem mācību spēkiem atbilstību programmas īstenošanas 
prasībām. 
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Pēc sagatavotajiem speciālistiem ir pietiekoši liels pieprasījums 
Latvijas darba tirgū, kaut arī turpmāk sagaidāma tā samazināšanās, 
kas būtu jāievēro turpmākajā studiju darba organizācijā. 

Eksperti uzskata par iespējamu veikt virkni pasākumu studiju darba 
turpmākajā uzlabošanā un pilnveidē atbilstoši nepārtraukti augošajām 
prasībām. Eksperti atzīst, ka LLU ir pietiekošas iespējas to panākt.  
 

6. Slēdziens. 
Novērtējamā  LLU īstenotā 1.līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības programma “Mežsaimniecībā” ir atzīstama par attiecīgā 
studiju līmeĦa un profila prasībām atbilstošu. To apliecina kā 
studiju bāzes iespējas tā arī jau iegūtie rezultāti. Kritiskās piezīmes 
vērtējamas kā norādes uz vēl neizmantotajām iespējām. 

 
Programma akreditējama uz augstāko Latvijā noteikto akreditācijas 
laiku. 
 
 
 
 
Ekspertu grupas vadītājs, profesors                                  Juris Zaėis 
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6. pielikums 
 
 

1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmas 
“Mežsaimniecība” 

studiju priekšmetu programmu anotācijas 
 
Kursa nosaukums Informātika Kursa kods DatZ2037 Kredītpunkti 3 ECTS kredīti 
4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 Zinātnes nozare 
Datorzinātne Lekciju skaits 24 Laboratorijas darbu skaits 24    
Kursa anotācija Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par informātiskiem procesiem, 
datorsistēmas aparatūru un programmatūru, informācijas tehnoloăijas nozares attīstību 
Latvijā un pasaulē, kā arī praktiski apgūst iemaĦa darbā ar tekstapstrādes programmu 
Microsoft Word un izklājlapām Microsoft Excel.  
 
Kursa nosaukums Matemātika Kursa kods Mate3020 Kredītpunkti 2.5 ECTS kredīti 
3.75 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 Zinātnes nozare 
Matemātika Lekciju skaits 20 Semināru un praktisko darbu skaits 20    
Kursa anotācija SkaitĜa jēdziena evolūcija. Koordinātu metode ăeometrijas 
uzdevumu risināšanā. Līniju vienādojumi plaknē. Funkcija, tās atvasinājums un 
diferenciālis. Jēdziens par nenoteikto integrāli. Noteiktais integrālis, tā pielietojumi. 
Pamatjēdzieni par diferenciālvienādojumiem. Varbūtību teorijas elementi. Atkārtoti 
notikumi, Bernulli formula. Normālais sadalījums, tā pielietojumi.  
 
Kursa nosaukums Tehniskā grafika Kursa kods MašZ4020 Kredītpunkti 1.5 ECTS 
kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 10 Zinātnes nozare 
Mašīnzinātne Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana    
Kursa anotācija Studiju priekšmeta mērėis ir veidot un attīstīt ăeometrisko loăiku, 
telpisko domāšanu un iztēli ar tiem priekšstatiem un jēdzieniem, kuri veido kursa 
saturu. Pamatmetode ir grafiskā metode. Iemāca izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir 
starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis.  
 
Kursa nosaukums Praktiskā filozofija Kursa kods Filz1009 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes nozare 
Filozofija    
Kursa anotācija Studenti iegūst zināšanas par ētiku un estētiku kā praktisko 
filozofiju, tās lomu cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām 
ētikas un estētikas kategorijām. Tiek analizētas nozīmīgākās ētikas un estētikas 
problēmas mūsdienās Eirointegrācijas procesā.  
 
Kursa nosaukums Lietišėā psiholoăija Kursa kods Psih1002 Kredītpunkti 1.5 ECTS 
kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 Zinātnes nozare 
Psiholoăija Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoăija    
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 
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klientcentrētai darbībai. Saturu nodrošina tradicionālās un interaktīvās sadarbības 
formas, kur nozīmīga loma studentu aktivitātei, patstāvīgām studijām.  
 
Kursa nosaukums Ekonomikas teorija Kursa kods Ekon1002 Kredītpunkti 1.5 
ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 Zinātnes 
nozare Ekonomika Zinātnes apakšnozare Ekonomikas teorija   
Kursa anotācija Studiju priekšmeta mērėis apgūstot teorētiskos pamatprincipus un 
ekonomiskās likumsakarības, gan mikro, gan makroekonomikas līmenī, apzināties to 
praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences 
Latvijas ekonomikā.  
 
Kursa nosaukums Tiesību pamati Kursa kods JurZ2001 Kredītpunkti 1 ECTS 
kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 Zinātnes nozare 
Juridiskā zinātne Zinātnes apakšnozare Civiltiesības    
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 Grāmatvedības pamati Kursa kods Ekon2062 Kredītpunkti 1.5 
ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 Zinātnes 
nozare Ekonomika Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija    
Kursa anotācija Grāmatvedības studijas dod zināšanas grāmatvedības organizācijā. 
Ikvienam uzĦēmējdarbībā iesaistītajam jāzin grāmatvedības pamatprincipi, uzskaites 
objekti, grāmatvedības gada pārskata saturs, mantas novērtēšanas metodes un 
uzskaites objektu atspoguĜošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā.  
 
Kursa nosaukums Cilvēka aizsardzība Kursa kods Citi3002 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes nozare 
Citi    
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.  
 
Kursa nosaukums Meža augsnes zinātne Kursa kods LauZ2021 Kredītpunkti 4 
ECTS kredīti 6 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 Zinātnes 
nozare Lauksaimniecības zinātne Zinātnes apakšnozare Laukkopība    
Kursa anotācija Ăeoloăijas, ăeomorfoloăijas un hidroăeoloăijas pamati. Augsnes 
veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes minerālā un organiskā daĜa. 
Augsnes ėīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes morfoloăiskās, fizikālās, 
hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ăenēze un 
klasifikācija. Augsnes degradācija. Augsnes kartēšana un zemes vērtēšana. Nezāles, 
to ierobežošana.  
 
Kursa nosaukums Ekoloăija un vides aizsardzība Kursa kods VidZ3006 
Kredītpunkti 2 ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 
32 Zinātnes nozare Vides zinātne Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne   
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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 Mērniecība Kursa kods BūvZ1018 Kredītpunkti 3 ECTS kredīti 
4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 Zinātnes nozare 
Būvzinātne Lekciju skaits 8 Laboratorijas darbu skaits 8    
Kursa anotācija Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Punktu apzīmēšana, 
attālumu mērīšana un līniju orientēšana apvidū. Horizontālo leĦėu mērīšana. 
Horizontālā uzmērīšana ar teodolītu, mērsloksni un ekeru. Platību noteikšana plānos 
un kartēs. Ăeometriskā nivelēšana un vertikālā uzmērīšana. Tahimetriskā uzmērīšana.  
 
Kursa nosaukums Profesionālā svešvaloda Kursa kods ValoP095 Kredītpunkti 3 
ECTS kredīti 4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 18 Zinātnes 
nozare Valodniecība Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība    
Kursa anotācija Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, 
lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziĦai ar 
ārzemju speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmi lasīšanā un 
runāšanā.  
 
Kursa nosaukums Meža pārvalde un lietvedība Kursa kods MežZ4025 Kredītpunkti 
1.5 ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 10 
Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika   
Kursa anotācija Apgūt meža pārvaldes struktūras, lietišėās etiėetes normas un 
pārvaldes lietvedību.  
 
Kursa nosaukums Meža botānika Kursa kods Biol1012 Kredītpunkti 5 ECTS kredīti 
7.50 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 80 Zinātnes nozare 
Bioloăija Zinātnes apakšnozare Botānika    
Kursa anotācija Augu šūnas struktūra un funkcijas. Augu audi, to iedalījums un 
funkcijas. Augu veăetatīvie un ăeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Saknes, 
stumbra un lapas morfoloăija un anatomija. Zieda morfoloăija un anatomija. 
Vairošanās. Augu klasifikācija. Augu grupas, to raksturojums un nozīme. Augi meža 
zemsedzē.  
 
Kursa nosaukums Dendroloăija Kursa kods Biol2002 Kredītpunkti 3 ECTS kredīti 
4.50 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 48 Zinātnes nozare 
Bioloăija    
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. 
Mikrof īlie kailsēkĜi. Ginku klase. Skujkoku klase. ApvalksēkĜu klase. SegsēkĜi. 
DivdīgĜlapju klase.  
 
Kursa nosaukums Koksnes mācība un meža prečzinība Kursa kods MatZ3020 
Kredītpunkti 2.5 ECTS kredīti 3.75 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 



 53

semestrī) 16 Zinātnes nozare Materiālzinātne Zinātnes apakšnozare Koksnes 
materiāli un tehnoloăija    
Kursa anotācija Studenti apgūst koksnes uzbūvi un iemācās atšėirt 25 rūpnieciskās 
koku sugas pēc makropazīmēm. Iepazīst fizikāli mehānisko īpašību noteikšanas 
metodes un koku sugu salīdzinošu vērtējumu. Noskaidro dažādu faktoru ietekmi uz 
koksnes īpašībām, koksnes vainas un to izmantošanu apaĜo kokmateriālu kvalitātes 
vērtēšanā. Apgūst kokmateriālu tilpuma noteikšanas metodes.  
Kursa nosaukums Meža aizsardzība Kursa kods LauZ2011 Kredītpunkti 3 ECTS 
kredīti 4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 Zinātnes nozare 
Lauksaimniecības zinātne Zinātnes apakšnozare Laukkopība   
Kursa anotācija Priekšmets sastāv no divām daĜām - meža fitopatoloăijas un meža 
entomoloăijas. Kursā iegūst zināšanas par mežaugu slimībām un kaitēkĜiem. 
Iepazīstas ar slimību ierosinātāju un kaitēkĜu sistemātiku un bioloăiskajām īpatnībām. 
Iegūst priekšstatu par slimību un kaitēkĜu ierobežošanas iespējām.  
 
Kursa nosaukums Meža meteoroloăija un piroloăija Kursa kods MežZ2015 
Kredītpunkti 2.5 ECTS kredīti 3.75 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 15 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un 
mežkopība    
Kursa anotācija Uguns ietekme uz ekoloăiskajiem procesiem, tās negatīvā un 
pozitīvā nozīme. Meteoroloăijas pamati. Meža apsardzības un meža ugunsgrēku 
dzēšanas darbu organizācija. Profilaktiskie pasākumi, lai novērstu meža aizdegšanos, 
uguns izplatīšanos un atvieglotu ugunsgrēku dzēšanas darbus. Meža ugunsgrēku tiešā 
apsekošana, zaudējumu aprēėināšana.  
 
Kursa nosaukums Meža dzīvnieku bioloăija Kursa kods MežZ1007 Kredītpunkti 2 
ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes 
nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Studenti iegūst zināšanas par medījamiem putnu un zīdītāju 
morfoloăiju, bioloăiju un ekoloăiju, ietekmi uz ekosistēmām, dzīves periodiskajām 
parādībām. Apgūst nozīgākās putnu un zīdītāju kārtas saistībā ar meža un tām 
pieguĜošajām platībām, derīguma um kaitīguma jēdzienus, dzīvnieku nozīmi dabā un 
medību saimniecībā.  
 
Kursa nosaukums Medniecība Kursa kods MežZ2006 Kredītpunkti 2 ECTS kredīti 
3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Tā 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 Meža ekoloăija Kursa kods MežZ1009 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 12 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Meža ekoloăija satur meža ekosistēmas (biocenozes un vides) un 
meža tipoloăijas pamatatziĦas, kas nepieciešamas dažādu dabīgo un antropogēno 
faktoru ietekmes novērtēšanai un meža apsaimniekošanas režīma apzinātai izvēlei 
nenoplicinošas mežsaimniecības īstenošanai.  
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Kursa nosaukums Mežkopība Kursa kods MežZ3014 Kredītpunkti 3.5 ECTS kredīti 
5.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 21 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Mežkopība satur mežsaimniecības pasākumu sistēmas un tās 
pielietošanas prakses analīzi un informāciju, kas nodrošina meža apsaimniekotājus ar 
zināšanām savas rīcības seku prognozēšanai un izvērtēšanai.  
 
Kursa nosaukums Meža selekcija Kursa kods MežZ2017 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 12 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Meža selekcijas process un uzdevumi. Iedzimtba un mainība. 
Pazīmju iedzimšana pecnācējos. Fenotips un genotips. Iedzimtības izmainīšanas 
metodes. Selekcijas metodes. Izlase, hibridizācija, klonu un ăimeĦu izlase, 
provenienču, ekotipu selekcija. Iedzimtības pārbaudes. Koku un mežaudžu iedalījums 
no selekcijas viedokĜa. Sēklu plantācijas, to ierīkošana, kopšana, sēklu ražas.  
 
Kursa nosaukums Meža atjaunošana Kursa kods MežZ4008 Kredītpunkti 2.5 ECTS 
kredīti 3.75 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Meža atjaunošanas veidi, izvēle, ekoloăisks un mežsaimniecisks 
novērtējums. Augsnes apstrāde meža kultūrām. Sugu un sugu sastāva izvēle. Kultūru 
sākotnējais biezums, ierīkošanas shēmas. Kultūru ierīkošanas metodes - sēšana un 
stādīšana. Kultūru kopšana, mēslošana, aizsardzība. Vietējo un citzemju koku sugu 
kultūru ierīkošanas agrotehnika un tehnoloăija.  
 
Kursa nosaukums Ainavu veidošana Kursa kods MežZ2013 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 12 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Studiju priekšmets iepazīstina ar ainavu un apstādījumu 
kompozīcijas pamatiem, ainavu veidošanas metodēm, meža ainavu veidošanu ar 
stādījumiem, kopšanas un izlases cirtēm, meža labiekārtošanu rekreācijas vajadzībām.  
 
Kursa nosaukums Mežsaimniecības darbu mehanizācija Kursa kods MežZ2009 
Kredītpunkti 2 ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 
32 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika    
Kursa anotācija Meža atjaunošanas darbu mehanizācijas vēsture. Meža augsnes 
apstrādes procesi un mašīnas. Celmu raušanā, aršanā, frēzēšanā, sēšanā, stādīšanā, 
meža kokaudzētavās, meža aizsardzībā, apsardzībā un meliorācijā pielietojamās 
 mašīnas un tehnoloăiskie risinājumi.  
 
Kursa nosaukums Meža taksācija Kursa kods MežZ3022 Kredītpunkti 4 ECTS 
kredīti 6 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 28 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Kursa mērėis ir mērīšanas vienības un precizitāte meža taksācijā; 
nozāăēta un augoša koka garuma (augstuma) un caurmēra mērīšana, tilpuma 
noteikšana. Augošu koku formu raksturojošie lielumi. Tabulas un vizuālās metodes 
augošu koku tilpuma noteikšanai. Mežaudžu taksācijas pazīmes un to noteikšana. 
Atsevišėu koku un mežaudžu pieaugumu taksācija. Meža masīvu inventarizācija.  
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Kursa nosaukums Mežierīcība Kursa kods MežZ3030 Kredītpunkti 3 ECTS kredīti 
4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 36 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība 
Kursa anotācija Apgūstot studiju priekšmetu tiek gūtas zināšanas par meža 
apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finansu plūsmu. Tiek sniegta informācija par 
meža ekoloăiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža 
vērtēšnas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas 
modeĜi, meža apsaimniekošanas plānošanas otimizācija, SWOT analīze.  
 
Kursa nosaukums Meža izmantošana Kursa kods MežZ3023 Kredītpunkti 4 ECTS 
kredīti 6 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 30 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika    
Kursa anotācija Priekšmets sniedz zināšanas par cirsmu izstrādē un pirmējā 
kokmateriālu transportā izmantojamām mašīnām un operāciju tehnoloăiju, cirsmas 
tehnoloăisko plānojumu, šo jautājumu apgūšanai veltot lielāko daĜu no priekšmeta 
studijām paredzētā laika. Īsumā tiek apskatīts ar apaĜo kokmateriālu ražošanu tieši 
nesaistītu pakalpojumu, izejvielu un produkcijas raksturojums un pieejamības 
iespējas. 
 
Kursa nosaukums Meža meliorācija un Kokmateriālu transports Kursa kods 
MežZ3028 Kredītpunkti 3 ECTS kredīti 4.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 18 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža 
ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir 
priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceĜi ir transporta 
artērijas, pa kurām var piekĜūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un 
aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Mežā sagatavo dažāda veida 
kokmateriālus, kuriem nepieciešams speciāls autotransporta tehnoloăiskais 
aprīkojums.  
 
Kursa nosaukums Meža likumdošanas akti Kursa kods MežZ4010 Kredītpunkti 1 
ECTS kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 6 Zinātnes 
nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika   
Kursa anotācija Studenti iegūst zināšanas par starptautiskiem ar meža 
apsaimniekošanu un koksnes tirdzniecību saistītiem procesiem, kas ietekmē meža 
likumdošanu Latvijā; iepazīstas ar ES nosacījumiem ar mežu saistītos jautājumos, kā 
arī ar iespējamiem atbalsta veidiem; apgūst meža politikas pamatprincipus, meža 
nozares likumu un noteikumu hierarhiju, pamatprasības un to piemērošanas īpatnības.  
 
Kursa nosaukums Mežsaimniecības ekonomika Kursa kods MežZ4026 Kredītpunkti 
2 ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes 
nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika    
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 Nozares informātika Kursa kods MežZ4037 Kredītpunkti 4 
ECTS kredīti 6 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 10 Zinātnes 
nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika  



 56

Kursa anotācija Datoru un citu informatīvo iespēju izmantošana dažādās meža 
nozares struktūrās. Meža vētības un lielumu digitālā apstrāde visā meža attīstības 
ciklā.  
 
Kursa nosaukums UzĦēmējdarbība meža apsaimniekošanā Kursa kods MežZ4031 
Kredītpunkti 1.5 ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 24 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un 
politika    
Kursa anotācija Studenti apgūst mežizstrādes uzĦēmuma gada plāna projekta 
sastādīšanas metodi. Aprēėina gada ieĦēmumus, izmaksas un peĜĦu. 
 
Kursa nosaukums Sugu un biotopu aizsardzība Kursa kods MežZ2003 Kredītpunkti 
1 ECTS kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 
Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība   
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.  
 
Kursa nosaukums Meža kokaudzētavas Kursa kods MežZ3037 Kredītpunkti 2 
ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 Zinātnes 
nozare Mežzinātne Lekciju skaits 24 Laboratorijas darbu skaits 8    
Kursa anotācija Studiju priekšmetam ir divas daĜas-meža sēklkopība, meža 
stādmateriāla izaudzēšana. Meža koku sugu sēklu ražošanas īpatnības, prognozēšana. 
Sēklu iegūšana, to uzglabāšana. Kokaudzētavu nozīme, veidi, vietas izvēle, augsnes 
apstrāde un augu seka. Galveno koku sugu sējeĦu un stādu izaudzēšanas agrotehnika 
un tehnoloăija lauka un siltumnīcas apstākĜos. Stādmateriāla kvalitātes novērtēšana.  
 
Kursa nosaukums Meža apsaimniekošanas projektēšana Kursa kods MežZ3025 
Kredītpunkti 1.5 ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 24 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un 
mežkopība   
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 Motorinstrumenti mežsaimniecībā Kursa kods MežZP014 
Kredītpunkti 1.5 ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 24 Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža darbi un 
tehnika    
Kursa anotācija 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.  
 



 57

Kursa nosaukums Meža ienesība Kursa kods MežZ4022 Kredītpunkti 1 ECTS 
kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 16 Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika    
Kursa anotācija Mežsaimnieciskās ražošanas un tās īpatnības. Cikla sadalījums pa 
ražošanas operācijām. Aprēėināt cikla ieĦēmumus, izmaksas un ienesību.  
 
Kursa nosaukums Ergonomika Kursa kods Citi4001 Kredītpunkti 1 ECTS kredīti 
1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24 Zinātnes nozare Citi   
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.  
 

Mācību prakšu programmas 
 
Kursa nosaukums Meža botānika Kursa kods BiolP007 Kredītpunkti 1 ECTS 
kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare 
Bioloăija Zinātnes apakšnozare Botānika   
Kursa anotācija Studenti apgūst praksē auditorijā iegūtās zināšanas dažādu meža 
augšanas apstākĜu tipu meža zemsedzes īpatnības, kā arī purvu un kāpu veăetāciju.  
 
Kursa nosaukums Dendroloăija Kursa kods BiolP008 Kredītpunkti 1 ECTS kredīti 
1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare Bioloăija 
Zinātnes apakšnozare Botānika    
Kursa anotācija Studenti prakses laikā iepazīstas ar skuju koku un vasarzaĜo kokaugu 
fenoloăisko fāžu atšėirībām un noteikšanas īpatnībām. Atsevišėu sugu fenoritmikas 
noteikšanai izmanto dažādos dendroloăiskos objektos augošās introducētās un 
savvaĜas sugas.  
 
Kursa nosaukums Mežsaimniecības darbu mehanizācija Kursa kods MežZP011 
Kredītpunkti 1.5 ECTS kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika    
Kursa anotācija Prakses uzdevums ir nostiprināt zināšanas mežsaimniecības darbu 
mehanizācijā, iemācīties tehnoloăiski pareizi veikt meža augsnes sagatavošanu un 
meža aizsardzību. Prakses atskaite izstrādāta, balstoties uz mežniecības vai VAS 
"Latvijas valsts meži" iecirkĦa teritorijā veicamo darbu apjomu.  
 
Kursa nosaukums Mežkopība Kursa kods MežZP012 Kredītpunkti 1.5 ECTS kredīti 
2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība    
Kursa anotācija Mācību praksē auditorijas nodarbībās iegūtās zināšanas tiek 
padziĜinātas un izmantotas mežsaimniecisko pasākumu (galvenās un kopšanas cirte, 
meža dabiskā atjaunošanās) plānošanā un to rezultātu novērtēšanā mežā.  
 
Kursa nosaukums Medniecība Kursa kods MežZP009 Kredītpunkti 1.5 ECTS 
kredīti 2.25 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība  
Kursa anotācija Mācību prakse laika izstrādā medību iecirkĦa apsaimniekošanas 
plānu konkrētam medību iecirkniem.Tiek veikta iepriekšējas darbības analīze, 
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noteikts optimālais dzīvnieku skaits, plānots nomedīšanas limits un veikta medību 
rezultātu analīze.  
 
Kursa nosaukums Meža atjaunošana Kursa kods MežZP010 Kredītpunkti 2.5 
ECTS kredīti 3.75 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes 
nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija un mežkopība   
Kursa anotācija Vietējo koku sugu kultūru ierīkošanas agrotehnika un tehnoloăija. 
Kritēriji mežaudzes atzīšanai par atjaunotu. Stādmateriāla izaudzēšana meža 
kokaudzētavās. Sēklu iegūšana no čiekuriem.  
 
Kursa nosaukums Meža meliorācija un kokmateriālu transports Kursa kods 
MežZP025 Kredītpunkti 2 ECTS kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) Zinātnes nozare Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža ekoloăija 
un mežkopība    
Kursa anotācija Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir 
priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceĜu kā transporta 
artēriju loma, pa kurām var piekĜūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un 
aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Speciāla autotransporta 
tehnoloăiskā aprīkojuma nepieciešamība mežā sagatavoto dažāda veida kokmateriālu 
izvešanai.  
 
Kursa nosaukums Meža izmantošana Kursa kods MežZP020 Kredītpunkti 2 ECTS 
kredīti 3 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare 
Mežzinātne Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika  
Kursa anotācija Priekšmetā paredzēta detalizēta iepazīšanās ar kokmateriālu sagādes 
procesu noteiktā ražošanas objektā: ar tehnoloăiju, darba drošību un ekoloăisko 
prasību garantējošiem pasākumiem cirsmā apaĜo kokmateriālu sagatavošanā un 
pirmējā transportā. Noteiktā objektā praktiski jānovērtē iespējamie meža 
blakusizmantošanas veidi un apjomi. Jāsagatavo prakses saturam atbilstošs pārskats.  
 
Kursa nosaukums Mežierīcība Kursa kods MežZ4059 Kredītpunkti 2 ECTS kredīti 
3 Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare Mežzinātne 
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 12  
Kursa anotācija Apgūstot studiju priekšmetu tiek gūtas zināšanas par meža 
apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finansu plūsmu. Tiek sniegta informācija par 
meža ekoloăiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža 
vērtēšnas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas 
modeĜi, meža apsaimniekošanas plānošanas otimizācija, SWOT analīze. 
 
Kursa nosaukums Ražošanas prakse Kursa kods MežZP028 Kredītpunkti 1 ECTS 
kredīti 1.50 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes nozare 
Mežzinātne    
Kursa anotācija Auditorijas nodarbībās iegūtās teorētiskās zināšanas galvenajos 
studiju programmas priekšmetos tiek papildinātas, apskatot un novērtējot dabā 
ražošanas un pētniecības objektus. Kvalifikācijas darbam nepieciešamo datu 
ievākšana.  
 
Kursa nosaukums Kvalifikācijas darbs Kursa kods MežZ3038 Kredītpunkti 10 
ECTS kredīti 15 Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) Zinātnes 
nozare Mežzinātne    
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Kursa anotācija Kvalifik ācijas darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko 
sagatavotību veikt zinātnisku analīzi izvēlētajā kvalifikācijas darba tēmā, pierāda 
prasmi metodiski pareizi ievākt nepieciešamos datus darba izstrādei, veikt datu 
apstādi un rezultātu analīzi, sagatavot un publiski aizstāvēt kvalifikācijas darbu.  
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CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds Inga STRAUPE 
 
Dzimšanas datums 161161 - 10049 
 
Dzimšanas vieta Jelgava 
 
Adrese   Jelgava, Pulkv. O. Kalpaka iela 5- 9 LV-3001, tālr. 9442520 
 
Izglītība  1979.-1984. Latvijas Valsts universitāte, Bioloăijas fakultāte,  
  kvalifikācija – biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs. 
  1984.g. – bakalaura grāds bioloăijā. 
  1992.g. – lauksaimniecības maăistra grāds bioloăijā. 
 
Darba vieta            1984.-1986.g.janv. – LLA Augu un kukaiĦu vīrusslimību     
  problēmu laboratorija, vec. inženiere; 
  no1986.g.janv. –LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedras  
  lektore; 
  no 2000.g. sept. – Mežkopības katedras docente. 
 
Valodas  latviešu (dzimtā)  
  krievu (Ĝoti labi) 

angĜu (labi) 
 
Zinātniskie projekti  

•2001. -2002.g.-dalība starptautiskā Latvijas - Nīderlandes 
projektā "Dabisko pĜavu inventarizācija Latvijā" (Latvijas 
Dabas Fonds). 

 •2002.g.marts- 2003.g.decembris -"Bērzu audžu biotopu 
struktūras analīze Latvijā" (LLU un A/S Latvijas Finieris 
sadarbības līguma ietvaros). 
•2002.gada novembris-2004.gada maijs - Tērvetes dabas parka 
dabas aizsardzības plāna izstrāde ( LLU zinātniskās tēmas Nr. 
26/02 vadītāja - izpildītāja)  
•2003.g. ‘’Īpaši aizsargājamo un reto augu sugu 
inventarizācija Jelgavas rajonā’’ (Latvijas Dabas Fonds) 
•2003.g.augusts - 2004.g. augusts - "Lauku monitorings 
Latvijā" (Latvijas Dabas Fonds) PĜavu monitoringa 
parauglaukumu izveide Jelgavas palieĦu pĜavās  
• 2004.g. 25.marts - 1.decembris -  
Ăeoloăiskā un ăeomorfoloăiskā dabas pieminekĜa 
''Skaistkalnes karsta kritenes'' dabas aizsardzības plāna 
izstrāde 
 ( LLU zinātniskās tēmas Nr.05/04-0090/99 izpildītāja) 
•2004.g.marts – septembris - PHARE ESC 2001 projektā 
“Jēkabpils Kokapstrādes uzĦēmējdarbības parks” apakšprojekta 
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“Starpnozaru augstākās izglītības programmu izstrāde” 
nacionālais eksperts izglītības jautājumos 
•2003.g. 15.jūlijs - 2004.g. februāris - Latvijas un Apvienoto 
Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Tehniskās 
sadarbības programmas projekta apakšprojekts “Meža nozares 
stratēăisko mērėu formulēšana un cilvēkresursu attīstība 
stratēăiskajā plānošanā“ (Formulation of Strategic Targets for 
the Forest Sector and Human Resource Development in 
Strategic Planning) (TCP/LAT/2901 (A)) (Latvijas meža un 
saistīto nozaru nacionālā programma) - nacionālā eksperte 
izglītības jautājumos. 
•2003.- 2004.g. - Valsts meža dienesta, VAS "Latvijas valsts 
meži" un Zviedrijas Ostra Gotaland Meža pārvaldes 
kopprojekta ''Dabisko meža biotopu apsaimniekošana" 
metodikas eksperte – konsultante 

• 2004.g. - 2006.g.- Starptautiskas 
maăistrantūras studiju programmas 
EUROFORESTER izveide  
LLU Meža fakultātes pārstāve 
• 2003. - 2004.g.  - NOVA - BOVA starptautiskas 
maăistrantūras programmas ''Management of biodiversity and 
multifunctional landscapes'' izveide  
LLU Meža fakultātes pārstāve 
•••• 2004.g. Dabisko meža biotopu apsaimniekošanas 
monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija - ėērpju 
eksperte. Projekta vadītājs: LVMZI ''Silava'' 
••••WWF, Stora Enso, VMD, LVAF kopprojekts - izglītības 

akcija ''Biolo ăiskās daudzveidības saglabāšana meža 
apsaimniekošanā''. Lekciju kurss priv āto mežu īpašniekiem 

Latvij ā (02.12., 9.12.,10.12.,16.12. 2004; 6 semināri) 

• Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamai dabas 
teritorijai ''PaĦemūnes meži'' (zinātniskās tēmas LLU Nr. 7/05-

L 117 vadītāja). 

•Nekailciršu meža apsaimniekošanas modeĜu izstrāde (LVMI  
''Silava'' zinātniskās tēmas Nr. C -117 izpildītāja). 
• LLU Meža fakultātes stratēăijas izstrāde (LLU zinātniskā 
tēmas Nr. 9/05 - C 14 izpildītāja)  
•Bioloăiski vērtīgo zālāju inventarizācija Latvijā: Jelgavas un 
Dobeles rajonos (Latvijas Dabas fonda eksperts - konsultants 
2005.gads) 

•Universitāte reăiona attīstībai (LLU zinātniskās tēmas Nr. 
LV2002/000-638/SPF/0018 izpildītāja) 

 
Studiju priekšmeti       •Botānika (Lauksaimniecības fakultātes   studentiem); 

•Botānika un farmakognozija (Veterinārmedicīnas fak. 
      studentiem ); 
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•Meža botānika  
(Meža fakultātes  mežzinātĦu akadēmiskās studiju  
programmas, un 1.līmeĦa profesionālās  studiju programmas  
"Mežsaimniecība"studentiem; 
•Sugu un biotopu aizsardzība (Vides un ūdenssaimniecības 

spec., Ainavu arhitektūras un plānošanas spec., 
Mežsaimniecības spec. studentiem); 

   •Biotopu kartēšana (Vides un ūdenssaimniecības 
spec. stu- 

        dentiem). 
 
Nozīmīgākās publikācijas un 
zinātniskie referāti  

•Latvijas daba. Enciklopēdija 6 sējumos. Rīga, 
“Latvijas enciklopēdija”(50 sistemātiskie taksoni) 

•Principles of Environmental Protection in 
Latvia. Starptautiska mācību prakse “Dabas 
aizsardzības principi agrārā ainavā”. Vācija, 
1998.g.jūlijs. 

•Taxonomic structure of epiphytic lichens flora 
in the orchards in Latvia. XIV Symposium of Baltic 
Mycologists and Lichenologists. Estonia, Järvselja, 
1999, september. 

•Pigmentu izmaiĦas ėērpjos atkarībā no vides 
piesārĦojuma līmeĦa. 58. LU zinātniskā konference. 
Rīga, 2000.g.februāris. 

•Skujkoku dabiskās atjaunošanās gaita joslu 
izlases cirtēs Jelgavas novadā. Meža fakultātes 
zinātniski praktiskā konference, 25.aprīlis, 2001.g. 

•Tērvetes dabas parka pĜavu floristiskā 
daudzveidība un to izmantošanas iespējas. 
(Dz.KlaviĦa, A.Adamovičs)Referāts un publikācija 
Daugavpils International Conference Research and 
conservation of biological diversity in Baltic 
region,April 26-28, 2001.Book of Abstracts, 
Daugavpils pedagogical university, p.46 

 •Botanical composition and productivity of 
meadows in Tervete nature park. (Dz.KlaviĦa, 
A.Adamovičs)Conference on Sustainable Agriculture 
in Baltic States, Tartu, June 28-30,2001,p.54-57 

•Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācijas 
rezultāti Latvijā.(R.AuziĦš, R.Bērmanis)Referāts un 
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tēzes II Pasaules latviešu zinātnieku kongresā 2001.g. 
15.augustā. Tēžu krājums,Rīga,2001.376 lpp. 

• Biodiversity of flora an the possible utilization 
of meadows in Tērvete Nature park. (KĜaviĦa Dz., 
Adamovičs A.) Acta Biol.Univ. Daugavp.,1(2):110-
112, Daugavpils,2001. 

•MežzinātĦu programmas sekmju dinamika ( 
I.Liepa ) 

LLU mācību- metodiskā konferencē. Referāts un 
tēzes. Referātu materiāli 21- 25 lpp.2002.g. 

•The problems of maintaining of the biodiversity 
on farms in Latvia. International Scientific and 
Practical Conference "Scientific aspects of organic 
farming".Jelgava, LUA, March 21-22, 2002. Book of 
Abstracts, p. 23. 

•Ėērpju- indikatorsugu izplatība mežaudžu 
atslēgu biotopos. 

Referāts Meža fakultātes zinātniski- praktiskajā 
konferencē, Jelgavā,2002.g, 23.aprīlī. 

•PĜavas Latvijā. Referāts starptautiskās mācību 
prakses ietvaros, Latvijā, Madonas raj. Vestienā. 
2002.g. jūlijs. LLU, Latvija; K.Albrehta Ėīles 
universitāte,Vācija. 

•Īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana. 
Darba grupas ziĦojuma sagatavošana un prezentācija. 
Seminārs. 2002.g.25.-28.augusts, Engures dabas parks 
(EMERALD, LIFE-Nature, Latvijas Dabas Fonds). 

•The diversity of grasslands ' flora in Tervete 
Nature Park and possibilities of conservation 
(Adamovičs A.) 

2.starptautiskā biodaudzveidības konference 
Daugavpilī.2003.g. 24.-26.aprīlī 

•The problems of habitats' protection in Tervete 
Nature Park (kopā ar A.Adamoviču)  

Starptautiskā konference Rēzeknē.2003.g.26.-
28.jūnijā 

•Pharmacognosy. NOVA- BOVA kursa ietvaros 
‘’Ethnobotany" 2003.g.19.-23.maijs 

• Changes on the landscape – woods and 
meadows. NOVA- BOVA kursa ietvaros 
‘’Ethnobotany" 2003.g.19.-23.maijs 
 •Bērzu audžu dabisko biotopu struktūra Latvijā. 
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Zinātniski praktiskā konference Meža fakultātē
 2003.g.februāris 

•Tērvetes dabas parka zālāju produktivitāte un 
floristiskā daudzveidība (kopā ar A.Adamoviču )  

LU 61.konference,Bioăeogrāfijas sekcija. 
2003.g.februāris 

•Dabas parka '' Tērvete'' priežu mežu augu 
sabiedrības (kopā ar V.Kreili) LU 62. zinātniskā 
konference, Bioăeogrāfijas sekcija.2004.g. 3.februāris. 
Tēzes, 73. - 75.lpp.  

   • Dabas parka '' Tērvete'' dabas aizsardzības plāna 
izstrāde 

VAS Latvijas valsts meži konference ''VAS 
LVM pasūtīto zinātnisko projektu pētījumu rezultāti'' 
2004.g.26.marts Tukuma raj. Jaunmoku pils  

•Publikācijas enciklopēdijā Meža enciklopēdija 
1.sēj. Rīga, ''Zelta grauds'', 2004.g., 66 šėirkĜi, ~1 
autorloksne (38718 zīmes) 

•Zālāju floras daudzveidība Tērvetes dabas 
parkā. (kopā ar A.Adamoviču ) R.kr. Agronomijas 
vēstis Nr. 5 , 2003. 165 - 171 lpp. 

• Diversity of grassland flora in Tervete Nature 
Park and possibilities of conservation (kopā ar 
A.Adamoviču). ISSN 1648 - 116X LŽŪU MOKSLO 
DARBAI. 2004. NR.64 (17) BIOMEDICINOS 
MOKSLAI, p. 83 - 88 

• The botanical composition of grasslands in the 
Tervete Nature Park as a basis of management 
recommendations 

(kopā ar A.Adamoviču). Acta Biol. Univ. 
Daugavpil., 2004, 4 (1): 1 - 9. 
•  Studiju programmas ''Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu 
mežkopība un ekoloăija'' saturs. Referāts Polijā starptautiskās 
maăistrantūras programmas EUROFORESTER izstrādes 
semināra ietvaros.  2004.gada 20. - 24.oktobrī Ruciane - Nida. 
• Priežu mežu sabiedrības dabas parkā ''Tērvete''. 

Referāts 
Meža fakultātes zinātniski praktiskā konferencē 

ZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI; 
Meža ekoloăijas sekcija 
2004.gada 3.novembrī. 
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•Starptautiska konference ''Research and Conservation of 
Biological Diversity in Baltic Region'' Daugavpils Universitātē 

2005.gada 20.-22. aprīlis 

Referāts ''Elaboration and approbation of the monitoring of 
Woodland Key habitat management efficiency'' 

• Tēzes ''Elaboration and approbation of the monitoring of 
Woodland Key habitat management efficiency'' Daugavpils 

Universitātes starptautiskas konferences ''Research and 
Conservation of Biological Diversity in Baltic Region'' tēžu 

krājumā, 52-53 lpp. (Donis J.,Bambe B., Barševskis A. , Meiere 
D., Pilāte D., Piterāns A., Straupe I.) 

• Dalība starptautiskos NOVA doktorantu kursos 
''Communication aspects in Urban Forestry & Urban Greenings 
Activities'' (SLU/ KVL) Kopenhāgenā, Dānijā, 2005.gada 25.- 
30.aprīlis 

• LLU starptautiska zinātniska konference ''Zinātne lauku 
attīstībai 2005'' 2005.gada 18.- 21. maijs. 

Referāts ''The characteristic of birch natural woodland habitats 
in Latvia'' (Bērzu dabisko meža biotopu novērtējums Latvijā). 
•  Raksts ''The characteristic of birch natural woodland habitats 
in Latvia'' (Bērzu dabisko meža biotopu novērtējums Latvijā) 
LLU starptautiskās zinātniskās konferences ''Zinātne lauku 
attīstībai 2005'' materiālos (2005.gada 18.- 21. maijs), 221 -226 
lpp. 
• Starptautiska zinātniski praktiskā konference ''Vide. 
Tehnoloăija. Resursi.'' Rēzeknes augstskolā 2005.gada 16.-
18.jūnijs.  Referāts ''The evaluation of the restricted nature 
reserve ''Lielupe flood-plain meadows'' (Dabas lieguma 
''Lielupes palieĦu pĜavas'' novērtējums) (kopā ar A.Adamoviču 
LLU un D.Romānovu LU) 
• Raksts  
Straupe I., Adamovičs A. LLU, Romānova D.LU ''The 
evaluation of the restricted nature reserve ''Lielupe flood-plain 
meadows'' (Dabas lieguma ''Lielupes palieĦu pĜavas'' 
novērtējums)  
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 5th 
International Scientific and Practical Conference June 16-18, 
2005; p. 164-171 

• Baltijas valstu meža darbinieku biedrību starptautiska 
konference ''Aizsargājamo teritoriju mežu apsaimniekošanas 
problēmas'' 2005.gada 8.- 10. septembris, Lietuvā, Palangā. 

• Seminārs '' Dabisko mežu biotopu apsaimniekošana''  
2005.gada 4. - 5.oktobris, Jaunjelgavā, VAS ''Latvijas valsts 
meži'' Vidusdaugavas un Dienvidlatgales mežsaimniecību 
teritorijā. 
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• Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ''Conservation 
Ecology of Cryptogams'' Zviedrijā, 2005.gada 21. - 
27.novembris. Posterreferāta tēma: '' Woodland Key habitats of 
Latvia as important areas for rare and threatened bryophytes 
and lichens'' (kopā ar Baibu Bambi, LVMI ''Silava'') 
•  Tēzes '' Woodland Key habitats of Latvia as important areas 
for rare and threatened bryophytes and lichens''  
starptautiskas zinātniskas konferences ''Conservation Ecology 
of Cryptogams'' tēžu krājumā 

    (kopā ar Baibu Bambi, LVMI ''Silava''), 13 lpp. 
 Zviedrijā, 2005.gada 21. - 27.novembris. 
•. Mācību līdzeklis - kompaktdisks: ''Meža attīstība: ainava, 
elementi, norises'' (teksts).  
Mācību līdzeklis CD ''Meža attīstība: ainava, elementi, norises'' 
skatāms Pasaules Dabas Fonda Latvijā mājas lapā: www.pdf.lv 
→ Mūsu programmas → Meži (lejuplādējamā faila apjoms 24 
MB). Kompaktdiska tirāža ir 3000 eks. 
•  Populārzinātnisks raksts: Pasaules dabas fonda (WWF) 
Latvijā avīzes ''Tavs mežs'' sadaĜa ''Bioloăiskā daudzveidība'' 2 
- 3 lpp.; ''Vienojas par nenoplicinošu meža apsaimniekošanu'' 
12 lpp. 2005.g. decembris. 

Organizatoriskās iemaĦas   
•Meža fakultātes dekāna vietniece (no 1999. gada 

15.janv.) 
•Meža fakultātes nepilna laika profesionālās 

mežinženieru studiju programmas vadītāja  
•Meža fakultātes nepilna laika 1. līmeĦa 

profesionālās studiju programmas ''Mežsaimniecība'' 
vadītāja  

•Īpaši aizsargājamo ziedaugu un paparžaugu 
sugu un biotopu eksperte (ZM un VARAM "Nozaru 
eksperti, kuri tiesīgi sniegt atzinumus par 
mikroliegumu izveidošanu") 

Sertifikāti  •Izglītības programma vides menedžmentā 
pašvaldību  

   darbiniekiem. Zviedrija, Naka, 1996. 
   •NOVA-BA kursi “Ainavu arhitektūra un zemes 

ierīkošana 
   privatizācijas apstākĜos. Igaunija, Tartu, 1996.g. 
   •NOVA-BA kursi Eiropas Savienības ietekme uz 

Zviedrijas  
   lauksaimniecības sektoru un agrāro attīstību”. Lietuva, 

KauĦa,  
   1997.g. 
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   •VMD mācības “Mežaudžu atslēgas biotopu 
inventarizācija”. 

   Latvija, 1998.g. 
   •LLKIAC mācības “Vides saimniecību plānošana”. 

Latvija,  
   2000.g. 

•NOVA- BOVA kursi "Ethnobotany" LLU, 
2003.g. 

• Tālākizglītības semināru cikls ''Projektu 
vadība" LLU Nr. LV2002/000-638/SPF/0018/7; 
2005.g. 3.novembris-28.decembris. 

Kvalifik ācijas 
celšana   •Dabas aizsardzības principi agrārā ainavā. 

Vācija, 1998.g. 
                                    jūlijs. 
   •Biotopu kartēšana. Tempus projekts. Vācija, 

K.Albrehta Ėīles 
   universitāte, 1998.g. sept.-okt. 

•Vides aizsardzība Zviedrijā. Zviedrija, 
Linčepinga, 2000.g.sept 

•Site Selection for Natura 2000 network. 
Workshop(BEF) ViĜĦa,  22-23 March,2001 

   •Agriculture and Natura 2000 in the Baltic States.  
Workshop (BEF) Sigulda,11-12 October, 2001 

• VMD un VAS "Latvijas valsts meži" mācības 
“Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija”. Latvija, 
Aglona, 2002.g.maijs 

•Dabas aizsardzības principi Latvijā. 
Starptautiska mācību prakse Latvijā, Madonas raj. 
Vestienā. 2002.g. jūlijs. LLU, Latvija; K.Albrehta 
Ėīles universitāte, Vācija. 

•NOVA- BOVA kursi "Ethnobotany" LLU, 
2003.g.19.-23.maijs 

•Zviedrijas Ostra Gotaland Meža pārvaldes - 
VMD un VAS "Latvijas valsts meži" kopprojekta 
''Dabisko meža biotopu apsaimniekošana" mācības. 
 Latvija, Talsu rajons, Rojas pagasts, 
2004.g.maijs 
•Studiju programmas Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu 
mežkopība un ekoloăija izstrāde starptautiskās maăistrantūras 
programmas EUROFORESTER ietvaros, LLU Meža fakultātes 
pārstāve darba grupā (2004. - 2007.) 
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 21.03.2006                                         
Inga Straupe 
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CV 
 
1.Vispār īgās ziĦas: 
1.1. JĀNIS  STAŠA 
1.2. Personas kods: 121245-10028 
1.3. Dzimšanas vieta: Valkas rajons, Smiltene 
1.4. Adrese:  Jelgava, Brīvības bulvāris Nr. 28 dz. 9. LV 3004 
1.5. Izglītība:  

Pamatstudijas, maăistratūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts. 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija (pamatstudijas) 

1964-1972 Koksnes mehāniskā 
apstrāde 

Inženieris - 
tehnologs 

ZRA “Silava” (aspirantūra) 1986-1990 Mežsaimniecības un 
mežizstrādes 
mašīnas un 
tehnoloăija 

Aspirantūra 
sekmīgi pabeigta 

(UzziĦa 
27.05.301/1 
11.03.91) 

 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1992 Mežrūpniecība Maăistrs 

 
1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
InženierzinātĦu maăistrs mežrūpniecībā – Mg. sc.ing. 
 
 
1.7. Nodarbošanās: 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte 
Darba vides katedra 
Katedras vadītājs, docenta v.i. 
 
 
1.8. Valodu lietošanas prasmes: 

Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Krievu valoda Labi Vidēji Labi 
Vācu valoda Vidēji Vid ēji Vid ēji 
 
 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
2.1. Projektu dalībnieks: 
“LLU Meža fakultātes stratēăijas izstrāde”, pasūtītājs Meža Attīstības Fonds.  
 “Latvijas Lauksaimniecības universitātē veikto pētījumu analīze”, pasūtītājs: 
Labklājības Ministrija. 
 “Kokapstrādes darbmašīnu riski un to dinamika mašīnu ekspluatācijas laikā”, 
pasūtītājs – Latvijas Zinātnes Padome. 
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ESF projekts “Dabas zinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgu nozaru darba vides uzraudzības 
speciālistu izglītošanas metodiskā un materiālā nodrošinājuma projekts.” 
2.2. Komisiju loceklis: 
2000.,2001.,2002.g.- Latvijas Zemkopības ministrijas   Meža resursu departamenta  
darba aizsardzības komisijas loceklis; Labklājības ministrijas darba aizsardzības 
normatīvās dokumentācijas izstrādes komisijas loceklis, Izglītības un  zinātnes 
ministrijas darba aizsardzības darba grupas loceklis; 
 
2003.g.- LR Zemkopības ministrijas Meža resursu departaments Normatīvo 
dokumentu izstrādes darba grupas loceklis; Labklājības ministrijas normatīvās darba 
aizsardzības  dokumentācijas izstrādes komisijas loceklis; LR IZM Profesionālās 
akreditācijas komisijas eksperts; 
 
2004.g. - Latvijas Zemkopības ministrijas Valsts  Meža  resursu departamenta  darba 
aizsardzības komisijas loceklis; Izglītības iestāžu un DA mācību programmu 
akreditācijas komisijas loceklis; Izglītības un  zinātnes ministrijas darba aizsardzības  
darba grupas loceklis; 
 
2005.g. - Izglītības un  zinātnes ministrijas darba aizsardzības  darba grupas loceklis;  
Izglītības iestāžu un DA mācību programmu akreditācijas komisijas loceklis;  
 
2.3. Nozaru padomju,  asociāciju  loceklis vai vadītājs: 
Darba aizsardzības asociācijas loceklis 
2.4. Nozīmīgākās publikācijas: 

1.  Staša J.Šėēle A. Ergonomic problems and solutions in small technologies of 
wood-processing in Latvia university of agriculture and forestry Brno. Brno, 
Chech Republic, 2000. 

2. Staša J., Šėēle A.Darba aizsardzības problēmas uzĦēmējdarbībā. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības 
attīstības problēmas ” zinātniskie raksti . RTU Rīga 2004.- 212.-219.lpp.   

3.  Staša J., Šėēle A. Nodarbinātība un darba aizsardzība.Proceedings of the 
international scientific conference “Social integration in an expanding 
Europe” 21-22-May 2004. Jelgava 2004.- 59.-63.lpp. 

4. Jurēvics J., Šėēle A., Staša A. Rural employment and labour protection 
problems. The second international scientific conference  17-19 November, 
2005  “Rural development 2005” “Globalisation and integration chllenges to 
the rural  of east and central Europe” Proceedings. Volume 2, book1, 
Akademija, Kaunas region, Lithuania 2005- p.p. 213-217. 

5. Šėēle A., Staša J. Nodarbinātības un darba aizsardzības problēmas laukos. 
Starptautiski zinātniskās konferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 
2005” “Lauku attīstība paplašinātajā Eiropā 21.gs. sākumā” materiāli. Nr.8,  
Jelgava 2005.- 131.-134.lpp. 

6. Stasa J., Jurēvics J., Šėēle A., Kanaška D. Ergonomically estimation of the 
small- scale  forest machines // Human and Nature Safety: Conference 
Proceedings 1.-3.06.2006, LŽŪU, Europas saugos ir  sveikatos darbe 
aăentūra, Akademija 2006.- p.54-57. 

Mācību grāmata:  
V.KaĜėa un Ž.Rojas redakcijā. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības 
aizsardzība. Rokasgrāmata, Rīga, Elpa 2000.-500 lpp.  
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(6.nodaĜa Riska faktoru un darbinieku arodveselība atsevišėās nozarēs” – 
līdzautors J.Staša: 6.2. Kokapstrāde,  6.3. Mežizstrāde ,- 359.-382.lpp.;  
līdzautori: Z.Beėeris,  J.Staša – 6.5. Lauksaimniecība, 396.-412. lpp.) 
 

2.5.  Piedalīšanās ar  referātiem starptautiskās  zinātniskās konferencēs un kongresos: 
 

N. 
p. 
k. 

 
Referents 

 
Referāta nosaukums 

Konferences vai 
semināra nosaukums 

 
Norises vieta, laiks 

1. Staša J., Šėēle 
A. 

Ergonomical  problems 
and  solutions in small  
tecnologies  of wood –
processing in Latvia 

International science 
conference  “Forest and 

wood  technology  
evironment”  

Brno, Czech, Republic 
21.11.2000 

2. Staša J. Meža resursi un cilvēku 
drošība 

Trešā starptautiskā 
zinātniski-praktisk ā  
konference “Vide. 

Tehnoloăija. Resursi 

Rēzekne, Rēzeknes 
augstskola., Latvija 

21.06.2001 

3.  J.Staša 
A.Šėēle 

Darba aizsardzības 
problēmas 

uzĦēmējdarbībā 

Starptautiskā  zinātniskā 
konference 

“Tautsaimniecības un 
uzĦēmējdarbības 

attīstības problēmas” 

RTU 
Rīgā, 

Latvija 
09.10.2003 

4. Staša J., Šėēle 
A. 

Nodarbinātība un darba 
aizsardzība. 

Starptautiskā 
zinātniskā konference 
“Sociālā integrācija 

paplašinātajā Eiropā” 

SZF LLU 
Jelgavā, 
Latvija 

20.-21.05.2004 
 

5. Staša J., Šėēle 
A. 

Nodarbināto un darba 
aizsardzības problēmas 

tautsaimniecībā. 

Starptautiski zinātniskā 
konference 

“Tautsaimniecības un 
uzĦēmējdarb ības 

problēmas” 

RTU 
Rīgā, 

Latvija 
15.10.2004 

 
6.  Šėēle A.,  

Staša J. 
Nodarbinātība un darba 
aizsardzības problēmas 

laukos. 

Starptautiskā 
zinātniskā konference 
“Ekonomikas zinātne 

lauku att īstībai ‘ 2005” 

EF LLU 
Jelgava, 
Latvija 

28.04.2005. 
7. Staša J. Piedalīšanās projekta  

prezentācijas apspriedē 
Trīsgadīga Eiropas 

valstu, ar augsti 
mehanizētu mežizstrādi, 
ergonomiska projekta  

prezentācija 

Gro  Umstadt, 
Vācija  

07.-08.11. 2005. 

8. Jurēvics J.,  
Šėēle A., 
 Staša J. 

Rural employment and 
labour protection 

problems. 

The second international 
scientific  conference 
“Rural development  

2005” “Globalisation and 
integration  challenges to 

rural development  in  
eastern and central 

Europe” 

 
Akademija Kaunas region, 

Kaunas, 
 Lithuania, 
18.11 2005.  
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2.6. Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs: 
N. 
p. 
k. 

Referents Referāta nosaukums Konferences vai 
semināra 

nosaukums 

 
Norises vieta, laiks 

1.  Staša J. Pasākumi kait īgo  
darba vides faktoru 
samazināšanā meža 

darbos 

“Inženierprobl ēmas 
lauksaimniecībā” 

LLU TF 
Jelgava, 
Latvija 

13.04.2000 
2. Staša J. Ergonomikas 

problēmas un 
risinājumi meža 

darbos 

Latvijas Aroda 
Veselības Ārstu 

Asociācijas 
konference 

Rīga, Latvija 
31.10.2000 

3. Staša J. Darba drošības 
prasības aršanā un 

agregātu 
transportēšanā 

“Kvalitat īvs arums-
ražu pamats” 

LLU LF 
Jelgava, 
Latvija 

18.04.2001 
3. Staša J. Aktuālais darba 

aizsardzībā. 
Direktoru Padomes 

konference 
LLU Jelgava, 

Latvija 
2002.25.10.  

4. Staša J. Darba aizsardzības 
stāvoklis 

kokapstrādes un 
mežizstrādes 
uzĦēmumos 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 
2002.13.03. 

 

5. Staša J. Darba aizsardzība-
neatĦemama 

kokapstrādes un 
mežizstrādes 
uzĦēmumu 
sastāvdaĜa. 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 
2002.13.03. 

 

6. Staša J. Būtiskākie riska 
faktori darba vid ē, to 

noteikšana 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  

7. Staša J. Darba vides iekšējās 
uzraudzības 

veikšanas kārt ība 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

 
 
 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
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1 2 3 4 5 
8. Staša J. Individuālo 

aizsardzības līdzekĜu 
izvēles 

priekšnosacījumi 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  

9. Staša J. Ergonomikas 
problēmas 

kokapstrādes un 
mežizstrādes 
uzĦēmumos 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  

10. Staša J. Darba vietu pareizs 
iekārtojums 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  
 

11. Staša J. Darba aizsardzības 
pasākumu veikšanas  
finansiālie aspekti. 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  

12. Staša J. Darba aizsardzības 
pilnveidošanas 

iespējas meža nozarē 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes 
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
  

13. Staša J. Kā rīkoties darba 
devējam, lai 

veicinātu 
nodarbināto 

darbspēju ilgstošu 
saglabāšanu 

Seminārs “Jaunajā 
Darba aizsardzības 
likum ā paredzēto 

normu piemērošana 
kokapstrādes un 

mežizstrādes  
uzĦēmumos. 

Rīga, Latvija 2002.13.03. 
 

14. Staša J. Darba aizsardzības 
aktualit ātes 
truškopībā 

Latvijas Truškopības 
Asociācijas seminārs 

LLKC, Jelgavas raj., 
Ozolnieku novads,  
Latvija 2005.23.08. 

15. Staša J. 1.darba grupas 
ziĦotājs 

Konference 
“Meža nozare 
Zemgalē, 

Jelgava, Latvija  
2005. 14.10.  
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attīstības 
perspektīvas” 

1 2 3      4 5 
16. Staša J. 

Šėēle A. 
Jurēvics J. 

Piedalīšanās 
debatēs. 

Baltijas 
Lauksaimniecības 
augstskolu Meža 

fakultāšu seminārs. 

Jelgava, Latvija 
2005.16.09. 
 

17. Staša J. 
Šėēle A. 
Jurēvics J 

Piedalīšanās 
debatēs. 

Starptautiska 
konference “Augstākā 
meža nozares izglītība 

Baltijas valstīs, 
studiju programmas, 

kopīgais un 
atšėirīgais”. 

Jelgava, Latvija 
2005.17.09. 
 

 
 
2.7. Cita būtiska informācija: 
 
 2.7.1. Piedalījies “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanas 
programmas izstrādāšanā, kas apstiprināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
2002.gada 22.marta rīkojumu Nr.147. 
 
 2.7.2. Piedalījies  “Darba drošības un veselības noteikumi meža darbos”  projekta 
izstrādāšanā. 

 
 2.7.3. Vadījis  Valmieras rajona prokuratūras krimināllietas Nr.1130011000 
ekspertīzes veikšanu par nelaimes gadījumu darbā. 
 
3. Pedagoăiskā darbība. 
 
3.1. Studiju programmu vadīšana: 
2.līmeĦa  augstākās profesionālās izglītības  studiju programmas “Darba aizsardzība 
un drošība” nepilna laika studijām  vadīšana. 
 
3.2. Vadītie bakalaura un  kvalifikācijas darbi -   (skaits) 15 
 
3.3. Studiju priekšmeti: 

Cilvēka aizsardzība un ergonomika, 3 KP; 
Cilvēka aizsardzība, 2 KP; 
Darba aizsardzība, 2 KP; 
Darba vide un riski, 1 KP; 
Ergonomika, 1 KP; 
Darba drošība, 1 KP; 
Ražošanas psiholoăija, 1 KP. 
 

3.4. Sagatavotie mācību līdzekĜi:  
Zināšanu pārbaudes testi Meža fakultātes  studentiem,  demonstrējamie materiāli 

lekcijās Meža fakultātes studentiem,  studiju programmas Meža fakultātes 
studentiem: “Cilvēka aizsardzība”; “Darba aizsardzība”; “Ergonomika”; un 
metodiskie norādījumi. 
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3.5.Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolas un pētniecības iestādēs: 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums 
Swedish national board of 
occupational safety and 
health 

Risku  novērtēšana un 
risku analīze 

16.05.1997 

FAO, Roma, Italy FAO/Austria Ekspert on 
enironmentally sound 
operations for operations 
for Countries in to market 
economies  forst products 
divisions 

No 20.09.1998 līdz 
27.09.1998 

Swedish university 
agriculture sciences and 
NLH (Oslo) 

Analysis of work and 
working environment 
during operation of 
forestry machinery. 

4.12.1997 

Finnich institute 
occupational health, 
Helsinki 

The work environment in 
the woodindystry-sawmills 
and the future industry 

2002.g. 

NIVA kursi Pērnavā Darba  drošība meža 
industriālā kokzāăēšanāa 
un mēbeĜrūpniecībā 

No11.06.2000 līdz 
14.06.2000 

NIVA kursi Rīgā Darba veselības risku 
novērtēšana un vadība 

2003.g. 

LLU, Jelgava Augstskolu didaktika 2003.g. 
Lietuvas Lauksaimniecības 
universitāte, KauĦa 

Cilvēks un vides drošība 2005./2006. 

 
 

3.6.Cita būtiska informācija: 
Darbs LLU filiālēs;  Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 
 
 
4. Organizatoriskā darbība: 
4.1.LLU veicamie pienākumi (prodekāna piem., Senāta, Konventa loceklis, darbs dažādās 
komisijās u.tml.) - LLU Darba vides katedras vadītājs sabiedriskā kārtā – 2,5 gadi; 

LLU Saimniecības padomes loceklis; 
LLU Konventa loceklis. 
 
 
 
 
 
 
......................................................  J.Staša 
 
9.06.2006.   
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Jelgavā 
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CURRICULUM VITAE 
            Imants        
 Liepa 
.......................................................................      
 ................................................................... 
             Vārds             Uzvārds 

                   Tukums               180237-
10052 
.......................................................................     
 ................................................................... 
 Dzimšanas vieta                           Personas kods 

18.02.1937. Latvietis 
18.02.1938.  

........................................................................    
 .................................................................... 
                    Datums,mēnesis, gads                         Nacionalitāte

           
 Precējies         
           
    .................................................................... 
                           Ăimenes 
stāvoklis 
......................................................................................................................................................................
.................. 
           Darba vieta un amats 
   
  Darba adrese:      Mājas adrese: 
11. Akadēmijas str. Jelgava, LV-3001           41. Sila str. Jelgava, LV-
3008 
.................................................................   
 ...................................................................  
     Telefons    ...........+371 3026322..........         Telefons   +371 
3081630...................... 
              Fax      +371 3021619 
          E-pasts:             liepa@cs.llu.lv   
 
   Izglītība 
 
Augstākā izglītība,maăistra un doktora 
studijas. 

Mācībuiestāde,valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1957-1962 Mežsaimniecība Inženieris-
mežkopis 

Latvijas universitāte 1966-1967 Botanika CSc 
Igaunijas zinātĦu akadēmija 1976 Ekoloăija Dr.biol. 
Latvijas zinātĦu akadēmija 1992 Ekoloăija Dr. habil. biol.  
 

Darba pieredze  
 
1961-1962 Kokzāăētavas strādnieks, Jelgavas mežrūpniecības saimniecība 
1962- 1963 Laborants, LLA Meža taksācijas katedra 
1964-1966 Pasniedzējs, Aizupes meža tehnikums   
1966- 1967 Aspirants, Latvijas Universitātes Botānikas katedra 
1967-1989 Asistents, vecākais pasniedzējs, docents, profesors, LU Botānikas un ekoloăijas katedra 
1989-2003. Katedras vadītājs, profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra  
2003.-.......  Profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra. 
 
Zinātniski pētnieciskās intereses 
 
Meža ekoloăija: vides ietekmes vērtēšana meža ekosistēmās, oglekĜa dioksīda piesaiste 
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Mežkopība: kopšanas cirtes, dendrometrija, meža inventarizācija, krājas pieauguma ekoloăiskā 
prognozēšana 
 
 
Zinātniskās konferences (pēdējie pieci gadi) 
 
1. Liepa I., 2001. The statistical methods for ecological forecasting of agricultural needs. The Third Nordics 
Baltic 
 Conference at Jelgava, Latvia. May 24-26, 2001.  
 
2. Gaitnieks T., Liepa I., 2002. The role of grey alder (Alnus incana L. (Moench)) in biological silviculture. The
 International Conference Scientific Aspects o f Organic Farming at Jelgava, Latvia. March 21-22, 2002. 
 
3. Liepa I., Gaitnieks T., 2002. Afforestation of abandoned agricultural land and Alnus incana L. (Moench.). The 
International Conference Scientific Aspects of Organic Farming at Jelgava, Latvia. March 21-22, 2002. 
 
4. Iesalnieks J., Liepa I., 2003. Value of forest capital and its calculation. The International Scientific Conference 
of Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Scecin Universities of Agriculture and the 
Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia at Jelgava, Latvia. April 9-11, 2003.  
 
5. I. Liepa. OglekĜa dioksīda un oglekĜa piesaiste Latvijas egĜu mežos. LLU MF zinātniski praktiskā 
konference Zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 3.-4. novembris, 2004  
 
6. I. Liepa, A. Drēska, L. LīpiĦš, Z. Sarmulis, V. Grunda, R. Lēnerts, E. ZeiliĦš. Skujkoku zāăbaĜėu 
raukumu ietekmējošie faktori. LLU MF zinātniski praktiskā konference Zinātne un prakse nozares 
attīstībai. Jelgava, 3.-4. novembris, 2004.  
 
7. T. Gaitnieks, I. Liepa. Kūdras substrātu bioloăiskās aktivitātes novērtēšanas metodes. LU 63. 
zinātniskā konference. Rīga, 24.-31. janvāris, 2005. 
 
8. I. Liepa, T. Blija . EgĜu mežu fitomasas frakcionālais sastāvs.  LLU MF zinātniski praktiskā 
konference Zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 15.-16. marts, 2006.  
 
9. I. Liepa, L. LīpiĦ 
 
Studiju priekšmeti 
 
1. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. 4 KP. LLU doktora studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens.  
2  Pētījumu metodoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. 
Ieskaite. 
3. Meža ekoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
4. Mežzinība. 3 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
5. Mežkopība. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
6. Mežkopība. 2.5 KP. LLU Meža fakultātes profesionālās studies. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
7. Vides ietekmes vērtēšana. 3 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
8. Pieauguma mācība. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
9. Vides ietekmes vērtēšana. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Izvēles priekšmets. 
Ieskaite.  
 
Publikāciju skaits: 241 + 130 šėirkĜi Meža enciklopēdija, 2003.  
 
Publikācijas (ne vairāk kā 5): 
 
  1. Liepa I., Gaitnieks T., 2002. Afforestation of abandoned agricultural land and Alnus incana L. (Moench.). 
Proceedings 
of the international conference Scientific Aspects of Organic Farming held in Jelgava, Latvia, March 21-22, 2002.
– Jelgava. – 58 – 62 p. 
  2. Iesalnieks J., Liepa I., 2003. Value of forest capital and its calculation. In Economic Sciences for Rural 
Development. 
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Proceedings (reports) of the international scientific conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, 
Lithuania, 
Warsaw and Scecin universities of agriculture and the Academy of agricultural and forestry sciences of Latvia 
held  
in Jelgava, Latvia, April 9-11, 2003. First Part. – p. 81 – 86. 
  3. Liepa I., Galaktionova D., Pospelova G., Ramans K., Nikodemus O., 2003. Rīgas superfosfāta r
ietekme uz 
priežu mežaudzēm un antropogēnā stresa dinamika pēc rūpnīcas slēgšanas [Influence of the Rīga Phosphate Plant 
on  
Pine Forest Stands and the Dynamics of Anthropogenic Stress after the Shutdown of the Plant (in Latv
Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Raksti. - Nr. 9(304). - Jelgava: LLU. - p. 46 - 51. 
  4. Liepa I, 2004. The elaboration of the methodology for an automated forecasting of the wood increment in 
volume. In High Tech in Latvia 2004. - Rīga: Publishing House AGB. – p. 19. 
  5. Indriksons, P. Zālītis, I. Liepa, 2005. Latvia. In European long-term  research for sustainable 
forestry. Experimental and monitoring assets at the ecosystem and landscape level. Part 1: Country 
reports. Technical Report 3.COST Action E25. ECOFOR, Paris. P. 165-181. 
 
 
 
 
 
Akadēmiskās un sabiedriskās organizācijas (līdzdalība) 
 
Latvijas zinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis 
Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis 
 
Valodas:    Lasītprasme      Rakstītprasme         
Runātprasme 
              brīvi  labi   vidēji   brīvi  labi   vidēji      brīvi  labi   
vidēji 
Latviešu                 +    �    �     +    �    �                  +    �    
� 
Krievu                 �    +    �     �    +    �                  �    +    
� 
Vācu                              �    +    �     �    +    �                  �    �    
+ 
AngĜu                 �    +    �     �    �    +                  �    �    
+ 
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CV 
 

PERSONĪGĀ 
INFORM ĀCIJA 

 

Vārds Uzv ārds SOLVEIGA LUGUZA 
Dzimšanas dati 1981.g. 28. aprīlis, Rīga 

Adrese Uzvaras 7-30, Jelgava, LV-3001 

Tālrunis 9552104 

Ăimenes st āvoklis Precējusies 

IZGL ĪTĪBA  

2003 - 2005 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Specialit āte Meža ekoloăija un mežkopība 

Zinātniskais gr āds MežzinātĦu maăistra grāds 
Maăistra darba t ēma Bērzu audžu pieaugums un vērtība 

  
1999 – 2003 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Specialit āte Mežzinība 

Zinātniskais gr āds Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura grāds 
mežzinātnē 

Bakalaura darba t ēma Koku stumbru parametru un audžu ražības 
izmaiĦas bērzu audzēs Jelgavas novadā 

  
1996 – 1999 Vi Ĝakas Valsts ăimnāzija 
1987 – 1995 Balvu mūzikas skola 
Specialit āte Klavieres 

DARBA PIEREDZE  

09/2003 -  
Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Meža fakultāte, 
Mežkopības katedra 

Asistente  / Mācību priekšmeti – biometrija, pētījumu 
metodoloăija, dendroloăija, meža atjaunošana, meža 
kokaudzētavas 

01/1993 - 01/2000 
Liepnas un Kupravas Romas 

katoĜu draudzes 

Ērăelniece  

PRASMES  

Valodu zin āšanas  

Latviešu Dzimtā valoda 



 128

Krievu Labi 

AngĜu Labi 

Franču Pamatzināšanas 

Vācu Pamatzināšanas 

Datora prasmes MS Word, MS Excel, Internet Explorer, CorelDraw, MS 
PowerPoint (prezentāciju sagatavošana) 

PAPILDINFORM ĀCIJ
A 

 

Autovadītāja apliecība B kategorija, kopš 2003. gada 

Intereses un hobiji Orientēšanās sports, dendroloăija, mūzika 

 
+
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LLU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumā 

(CV) iekĜaujamās ziĦas 
1. Vispārīgās ziĦas 

1.1. Ilze Silamiėele 
1.2. Personas kods – 030670-10048; 
1.3. Dzimšanas vieta - Jelgava; 
1.4. Adrese (pieraksta un dzīves vietas) – Aizupes 3-3, Ozolnieki, Jelgavas rajons, 

LV 3018; 
1.5. Izglītība; 

 
Pamatstudijas, maăistratūra, 

doktorantūra. 
Mācību iestāde. 

 
Studiju 
 laiks 

 
Specialitāte 

 
Kvalifik ācija 

Maăistratūra, 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1994 - 1998 Meža ekonomika 
un politika 

MežzinātĦu 
maăistrs 

Pamatstudijas, 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1988 - 1993 Mežsaimniecība Mežsaim-
niecības inž., 
MežzinātĦu 
bakalaurs 

 
1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; 
1.7. Nodarbošanās; 

 
IeĦemamais amats UzĦemuma, organizācijas 

nosaukums 
Darba periods 

departamenta direktora 
vietniece 

LR ZM Meža politikas un stratēăijas 
departaments 

2000 - līdz šai dienai 

asistente, lektore LLU meža fakultāte 
Meža izmantošanas katedra 

1994 - 1998 
1998 - līdz šai dienai 
(lektore) 

 
1.8. Valodu lietošanas prasmes; 

 
 Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
AngĜu valoda laba laba laba 
Krievu valoda teicama laba teicama 
Latviešu valoda dzimtā valoda 

 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
• M.Lazdinis, K.Tonisson, I.Silamikele and A.Carver „Innovative use of Forest policy 

instruments in countries in with economies with transition: Experience of  Baltic 
States”. Proceeeding of the 4th International Symposium Jaunmokas, Latvia, August 
2002, IUFRO Research group 6.13.00. 

• H.Tuherms, I.Silamikele „Challanges in strengthening of capacities for forests policy 
developments in Latvia”. Forests in transition II, United Nations University , 2004. 

 

3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
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3.1. recenzētie promocijas darbi (norādot personas) – atzinums par Leldes 
Vilkristes zinātnisko darbu Dr.silv zinātniskā grāda iegūšanai - “Meža 
politikas realizācija privātajā meža sektorā” ; 

3.2. vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits) - 2; 
3.3. studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos) -  Meža likumi 1/1,5 

KP. 
 
08.06.2006. 
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds: Henn  
 

2. Uzvārds: Tuherm 
 

3. Dzimšanas gads: 1939 
 

4. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Tallinas Politehniskais Institūts 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1957.gada līdz 1960.gadam 

Iegūtā izglītība: Mašīnbūves tehnoloăija  
Diploma Nr.   -  

 
Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1960.gada līdz 1963.gadam  

Iegūtā izglītība: Koksnes mehāniskā tehnoloăija - inženieris  tehnologs  
Diploma Nr. P Nr.150120  

 
Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1967.gada līdz 1970.gadam 

Iegūtā izglītība: Tehnisko zinātĦu kandidāts  
Diploma Nr. MTH Nr. 059261 

 
Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1992.gadā 

Iegūtā izglītība: InženierzinātĦu doktors  
Diploma Nr. B – D Nr. 000314 
 
Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1993.gadā 

Iegūtā izglītība: Habilitētais inženierzinātĦu doktors  
Diploma Nr. B – DH Nr. 000070 
 

5. Papildu izglītība/kursi: 
 
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 
- - - 

6. Valodu prasme (vērt ējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
IgauĦu  Dzimtā  
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Latviešu 5 5 5 
AngĜu 5 5 4 
Krievu 5 5 4 
PoĜu 2 2 1 

 
 

7. Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1993.gada līdz šim brīdim 

Darba vietas 
nosaukums 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra 

Amata nosaukums Profesors 
Galvenie pienākumi Pedagoăiskā, metodiskā un zinātniskā darbība 

Koksnes materiālu un tehnoloăijas doktorantūras un meža 
ekonomikas un politikas maăistrantūras studiju 
programmu vadītājs  

 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1985. gada līdz 1990.gadam un 1995.gada līdz šim 
brīdim  

Darba vietas 
nosaukums 

LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra  

Amata nosaukums Katedras vadītājs 
Galvenie pienākumi Studiju procesa organizācija un pārzināšana kokapstrādes 

studiju programma 
 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1991.gada līdz 1995.gadam 

Darba vietas 
nosaukums 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Amata nosaukums Mācību prorektora vietnieks 
Galvenie pienākumi LLU maăistrantūras vadītājs, maăistarntūras organizācija 

un pārzināšana universitātē  
 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

No 1963.gada līdz 1993.gadam 

Darba vietas 
nosaukums 

LLU Mežsaimniecības un  Mežtehnikas fakultātes Meža 
izmantošanas un tehnoloăijas katedra (no 1974.gada 
Kokapstrādes katedra) 

Amata nosaukums Asistents (līdz 1967.gadam), vecākais pasniedzējs (līdz  
1975.gadam), docents (līdz 1993.gadam) 

Galvenie pienākumi Pedagoăiskā, metodiskā un zinātniskā darbība 
 
8. Cita nozīmīga informācija (piem. publikācijas vai kompetences saistībā ar 

projekt ā veicamajiem pienākumiem): 
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8.1. Publikāciju kopskaits - 138. Nozīmīgākās publikācijas: 
 

• Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. – Rīga: Zvaigzne, 1983. – 246 lpp.  

• KozuliĦš V., Tuherms H. Zāămateriālu ražošana. - Rīga: Zvaigzne,1992.- 304 lpp. 

• Tuherm H. Forest policy, policy research and studies in Latbia // Scandinavian 
Forest Economics. – No.36. – Joensuu: Scandinavian Society of Forest 
Economics, 1997. – S.242-253. 

• Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module / Tuherm H. et al. – 
Joensuu: University Press, 1999. – S.480. 

• Tuherm H., Hrols J., Lipinsh L., Pushinskis V. Studies of the properties of Latvian 
Scotch Pine wood // Proceedings from the NSV-meeting, Ruros, Norway, June 
2000. – S.16-23.  

• Tuherm H., Silamikele I. Challenges in strengthening of capacities for Forest 
Policy develop,ent in Latvia // Forests in Transition II: Challenges in 
strendthening of capacities for forest policy development in Countries with 
Economics in Transition. – Tokyo: United Nation University, 2004. – S.175-194.  

    

8.2. Cita informācija 
 

• LLMZA loceklis – no 1993.gada. 

• Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Goda Doktors Dr.h.c.silv. – no 
1996.gada. 

• LZP loceklis, mežzinātĦu (14.zinātĦu nozares) ekspertu komisijas 
priekšsēdētājs – no 1996.gada. 

• Zviedrijas Karalisk ās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas 
ārzemju loceklis – no 1999.gada. 

• LLU MežzinātĦu nozares un MateriālzinātĦu nozares Koksnes materiālu un 
tehnoloăijas apakšnozares promocijas padomes priekšsēdētājs – no 
2000.gada. 

 

8.3. Projektu pieredze 

Projekts Finans ētājs Projekta 
pieteic ējs 

Izpildes 
laiks 

Dalības 
veids 

projekt ā 

”Bērza koksnes un bērza 
saplākšĦu ekspluatācijas 
īpašības atkarībā no koku 
augšanas apstākĜiem un 
saplākšĦa ražošanas 
tehnoloăijas” 

LR IZM tirgus 
orientēto 
pētījumu 
programma, AS 
“Latvijas 
Finieris” 

LLU, 
Kokapstrādes 
katedra 

15/11/2004 
- 

15/12/2005 

Projekta 
vadītājs 

“Jēkabpils kokapstrādes 
uzĦēmējdarbības parks” 

ES PHARE 
2001 ESK 
programma LE 
01.05.01 “Uz-

Latvijas Kok-
rūpniecības 
federācija; 
Jēkabpils 

01/09/2003 
- 

09/09/2004 

Nacionālais 
izglītības 
eksperts 
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Projekts Finans ētājs Projekta 
pieteic ējs 

Izpildes 
laiks 

Dalības 
veids 

projekt ā 

Ħēmējdarbības 
vides attīstība 
Latvijā”; 
nacionālais 
līdzfinansējums  

Dome; 
Ventspils 
Dome  

“EUROFORESTER – 
European Master of 
Forestry with focus on the 
Baltic Sea region” 

Socrates 
programma 
29370-IC-6-
2001-1-1-
ERASMUS-
EPS-1 

Zviedrijas 
Lauksaimnie-
cības zinātĦu 
universitāte  

01/02/2004 
- 

01/08/2006 

Nacionālais 
eksperts 
meža 
politikas 
jautājumos 

“Lapu koku koksnes 
izmantošana mehāniskajā 
apstrāde jaunas produkcijas 
ieguvei”  

Valsts pētījumu 
programma, LR 
Izglītības un 
zinātnes 
ministrija 

LLU, 
Kokapstrādes 
katedra 

27/07/2005 
- 

31/12/2008 

Projekta 
vadītājs 

“Meža izpētes teorētiskie 
un tehnoloăiskie modeĜi” 

LZP 
zinātniskais 
projekts 
02.0014 

LLU, 
Kokapstrādes 
katedra 

01/01/2003 
- 

31/12/2005 

LLU sadaĜas 
vadītājs 

“Koksnes pārstrādes 
produktu inovatīvās 
tehnoloăijas”” 

LZP 
zinātniskais 
projekts 
02.0007 

LLU, 
Kokapstrādes 
katedra 

01/01/2003 
- 

31/12/2005 

LLU sadaĜas 
vadōtājs 

 
 
 
 

9. Kontaktinform ācija: 
 
Adrese: Brīvības bulv. 28-40, Jelgava, LV-3004 
TālruĦa nr: Tālr. darbā 3029184, mājās 3024311, mob. 9470561 
Faksa nr: 3029184 
E-pasta adrese Henn.Tuherm@llu.lv 
 
 
Paraksts:    _____________________________ 
 
 
Datums:     22/01/2006  
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CURRICULUM VITAE 

Vispārīgās ziĦas 
Dagnis Dubrovskis 
Personas kods 280473-1004 
Dzimšanas vieta,  Jūrmala 
Adrese (Akadēmijas 11 Jelgava); 
Izglītība: Augstākā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; mežzinātĦu maăistrs 
Nodarbošanās: LLU Meža fakult ātes dekāns, docents 
Valodu lietošanas prasmes: Latviešu, dzimtā, angĜu, krievu 

 
Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

Meža konsultatīvās padomes loceklis; 
Projekti:  

• Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā 
no audzes vidējā caurmēra// Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM, 
2004 (vad.D.Dubrovskis). 

• LVM „Mežs” cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas 
izvērtēšana//. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis). 

• Algoritms koksnes krājas un sortimentu iznākuma noteikšanai audžu 
kopās, izmantojot meža datu bāzi// A/S LVM, 2004 
(vad.D.Dubrovskis). 

• Attālās zondēšanas metožu , multispektrālo un termālo aerofoto un 
satelītuzĦēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu 
uzskaitē un apsaimniekošanā// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis). 

• Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeĜa uzlabošanas, 
saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu 
apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde// A/S 
LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis). 

• Koksnes resursu modeĜa izstrāde un aprobācija// LR ZM, 2005 
(vad.P.Rivža). 

 
Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 

vadītie maăistra darbi (3); 
vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (7); 
studiju priekšmeti (Mežierīcība 5KP; Privāto mežu apsaimniekošana 2KP; 
Meža vērtība 3KP); 
Euroforester programmas mācībspēks; 
sagatavotie mācību līdzekĜi: Meža apsaimniekošana un plānošana 
metodiskie materiāli; 
tālākizglītības programmas: „Augošu koku krājas un kvalitātes vērtēšana” 
 

Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
Meža konsultatīvās padomes loceklis 
LLU veicamie pienākumi (dekāns., Senāta, Konventa loceklis). 
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ANDRA DRĒSKA 

dzīves un darba gājums (CV) 

 

1. Vispārīgās ziĦas 

 1.1. Vārds, uzvārds: Andris Drēska 

 1.2. Personas kods: 060638 - 12362 

 1.3. Dzimšanas vieta: Jelgavas raj., Abgunstes c. "Anutelēs". 

1.4. Adrese (pieraksta un dzīves vietas): Sila ielā 1 - 21, Babīte, Rīgas 

raj., LV 2101. 

1.5. Izglītība: augstākā, 1964. gadā beidzis LLA mežsaimniecības 

specialitāti un ieguvis mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. 

1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 - tehnisko zinātĦu kandidāts (1980.g., dipl. N0 039385); 

 - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1983.g., dipl. N0 034187); 

 - inženierzinātĦu doktors (1992.g., dipl. N0 000002). 

1.7. Nodarbošanās: profesors LLU meža izmantošanas katedrā. 

1.8. Valodu lietošanas prasme: latviešu - dzimtā; krievu - labi; vācu - 

vidēji. 

1.9. Citas būtiskas ziĦas: 

 - PSRS Tautas sasniegumu izstādes bronzas medaĜas laureāts 

(1982.g., lēmums N0 1046 - H); 

 - Valsts Mežu dienesta atzinības raksts "Par godprātīgu darbu 

Latvijas Valsts labā"(23.09.1999, Nr. 239). 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

2.1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai 

vadītājs:   neesmu bijis. 

2.2. Latvijas ZinātĦu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Zemkopības ministrijas u. c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai 

vadītājs: piedalos Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta "Meža 

izpētes teorētiskie un tehnoloăiskie modeĜi", tirgus orientēto pētījumu tēmas 

T22 (TOP 02 - 30) "Augstvērtīgu bērza sortimentu audzēšana un izvērtēšana, 

bērza koksnes un bērza saplākšĦu fizikāli mehānisko īpašību pētījumi" un T24 
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(TOP 03 - 30) "Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un 

raukuma likumsakarībām" izpildē. 

2.3. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai 

vadītājs: LZP 14. ZinātĦu nozares ekspertu vēlēšanu komisijas loceklis 2002. 

gadā. 

2.4. Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: neesmu bijis. 

2.5. SaĦemtie patenti un licences: neesmu saĦēmis. 

2.6. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošā zinātĦu nozarē: 

   2.6.1. Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos: 
    - Дреска А. Исследование эффективности 
использования различных типов автопоездов на вывозке 
лесоматериалов// Рациональное использование лесных ресурсов: 
Материалы международной научно – практической конференции/ Под 
общ. ред. Ю. А. Ширнина.- Йошкар – Ола: МарГПУ, 2001.- 60.- 62. с. 
    -  Drēska A., SaliĦš Z. Mežinženierzinātnes rašanās 

Latvijā un tās atziĦu ieviešana LLU Meža fakultātes studiju plānos// II 

Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 14.- 15. augusts: tēžu krājums/ 

Latvijas ZinātĦu akadēmija.- Rīga: Pērse, 2001.- 606. lpp. 

   2.6.2. Raksti recenzētos izdevumos:  
- Drēska A. Autotransporta ritošā sastāva izvēle atkarībā 

no ceĜa apstākĜiem // LLU Raksti.- Nr 6 (2002), 116.- 119. lpp 

   2.6.3. Monogrāfijas: neesmu sarakstījis. 

   2.6.4. Mācību grāmatas: neesmu sarakstījis. 

2.7. Citas publikācijas: 

   -  Meža infrastruktūra// Meža nozare Latvijā: prospekts.- Rīga: 

Apgāds ET CETERA, SIA.- 1999.- 18. lpp. 

- Drēska A. Pētījumi par dažāda tipa autovilcienu izmantošanas 

efektivitāti// LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference 

1999. g. 22. septembrī/ Atb. par izd. prof. A. Grīnfelds.- Jelgava: LLU, 

2000.- 31.- 33. lpp. 

    - Drēska A. Starptautisko autotransporta koridoru attīstība 

Latvija// LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference, Jelgava, 

2001, 24.- 27. aprīlis/ Atb. par izd. prof. A. Grīnfelds.- Jelgava: LLU, 2001.- 

35.- 37. lpp. 

- Drēska A. Profesora Imanta IeviĦa devums mežzinātnes 

attīstībā// LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference, 
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Jelgava, 2001. 24.- 27. aprīlis / Atb. par izd. prof. A. Grīnfelds.- 

Jelgava: LLU, 2001.- 64.- 67. lpp. 

- Drēska A., LīpiĦš L., Sarmulis Z. Jāmaina priekšstats par 

priedes mizas biezumu// Baltijas koks.- Nr. 3 (2003), 36.- 37. lpp. 

3. Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

  3.1. Vadītie promocijas darbi: neesmu vadījis; 

  3.2. Recenzētie promocijas darbi: neesmu recenzējis; 

  3.3. Studiju programmu vadīšana: 

   - izstrādāju un vadu Mežinženieru augstākās profesionālās 

izglītības studiju programmu (kods 43623), apstiprināta Meža fakultātes Domē 2003. 

gada 18. februārī; 

- vadu maăistra studiju programmu "Meža darbi un tehnika" 

(kods  46623); 

  3.4. Vadītie maăistra darbi (skaits): 3; 

  3.5. Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 18; 

  3.6. Studiju priekšmeti: 

   - MIZM 308 Kokmateriālu transports. 5,5 KP, Mi; 

   - MIZM 315 Meža ceĜi. 1,0 KP, Mz; 

   - MIZM 324 Pētījumu metodoloăija. 1,0 KP, Mz, Mi, Kok.; 

   - MIZM 327 Meža meliorācija un kokmateriālu transports. 3,0 

KP, Mz I līmeĦa studiju programmai. 

3.7. Socrates/ Erasmus u. c. starptautisko izglītības programmu 

mācībspēks: neesmu bijis.; 

  3.8. Sagatavotie mācību līdzekĜi: A. Drēska. Gruntsmācības pamati: 

Mācību līdzeklis.- Jelgava: LLU, 2004.- 32 lpp. 

  3.9. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide; 

   - apgūts Meža fakultātes organizēto lekciju cikls "Meža resursu 

ekonomika"24 stundu apjomā, kuru vadīja ASV ĥujorkas Valsts universitātes Vides 

zinātĦu un mežsaimniecības fakultātes profesors Jānis Petričeks no 1998. gada 4. līdz  

20  martam; 

   - 1999. gadā apmeklēti LLU organizētie datorapmācības kursi 

"Matemātiskā statistika" un "Interneta pamati"; 

   - apmeklēta starptautiskā meža mašīnu izstāde "Elmia Wood 

2001"Zviedrijā no 2001. gada 4. līdz 9. jūnijam. 
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  3.10. Cita būtiska informācija: uzrakstītas 5 atsauksmes autoreferātiem 

tehnisko zinātĦu kandidāta grāda iegūšanai zinātniekiem no NVS valstīm.  

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

  4.1. LRZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekĜi: neesmu bijis; 

  4.2. Promocijas padomes locekĜi, LZP eksperts, profesoru padomju 

locekĜi, zinātnisko žurnālu redkolēăijas locekĜi: 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 sekretārs; 

  4.3. Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un 

komisiju locekĜi: neesmu bijis; 

  4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekĜi un eksperti, 

konferenču orgkomiteju vadītāji un locekĜi: neesmu bijis; 

  4.5. LLU veicamie pienākumi: 

   - LLU Konventa loceklis no 1998. gada; 

   - LLU Meža fakultātes Domes loceklis no 1996. gada; 

   - mežinženieru augstākās profesionālās studiju programmas 

VEK priekšsēdētāja vietnieks no 1996. līdz 2003. gadam. 

  4.6. Cita būtiska informācija: Meža ekspluatācijas katedras vadītājs no 

1995. gada, bet pēc apvienošanas ar Meža taksācijas katedru 1997. gadā līdz 2003. 

gada 1. septembrim Meža izmantošanas katedras vadītājs. 

 

 

        /A. Drēska/ 
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8.pielikums 

 
LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 

UNIVERSITĀTES 
MEŽA FAKULTĀTES 

 
1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmas 

“Mežsaimniecība” 
2004./ 2005.gada absolventu kvalifikācijas darbu tēmas un 

novērt ējums 
 

 
 

Nr. Uzvārds, 
vārds 

Tēma Darba vadītājs Novērt ējums 

1. Arbidāns 
Ādams 

Meža likumdošanas ietekme 
uz meža apsaimniekošanu 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras lektore 
I.Silamiėele 

8 (Ĝoti labi) 

2. Balodis Māris Meža dabiskās atjaunošanās 
novērtējums šaurlapju āreĦī 
un šaurlapju kūdreĦī 
Madlienas mežniecībā 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

3. Baumanis 
Aigars 

Meža atjaunošanas 
novērtējums privātajos 
mežos Salacgrīvas 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

4. Berezovska 
Sarmīte 

Dabiskās un mākslīgās meža 
atjaunošanas salīdzinājums 
Valkas mežniecībā  
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

5. BizĦa Daiga Meža atjaunošanas 
novērtējums damaksnī 
Jaunjelgavas mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

7 (labi) 

6. Bloka Kristīne Platlapju dabisko meža 
biotopu apsaimniekošanas 
izvērtējums Aizputes 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektore 
O.Miezīte 

8 (Ĝoti labi) 

7. Broks Ēvalds Meža atjaunošanas stāvokĜa 
analīze privātīpašnieku 

Mežkopības 
katedras 

7 (labi) 
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mežos Stabulnieku pagastā 
teritorijā 
 

asistente 
S.Luguza  

8. Butāne Aija Meža atjaunošanas analīze 
Briežu mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

9. Bērtaitis 
Valdis 

Privāto mežu 
apsaimniekošanas analīze 
Dobeles rajona Zebrenes 
pagastā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
P.Skudra 

9 (teicami) 

10. Čakste Ansis Bērzu sēklu plantāciju 
novērtējums Limbažu 
virsmežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
A.Dreimanis 

7 (labi) 

11. Dambrāne 
Inga 

Meža atjaunošanas analīze 
Krustpils mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

6 (gandrīz 
labi) 

12. Dubovskis 
Imants 

Apses atjaunošanās 
novērtējums Kaunatas 
mežniecībā 
 

 
Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

8 (Ĝoti labi) 

13. Dumbrausks 
Pāvils 

Dabiskās meža atjaunošanas 
novērtējums privātajos 
mežos Skaistkalnes 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

14. Dzalba Ilze Īpaši aizsargājamo augu 
sugu sastopamības 
novērtējums Gaujas 
Nacionālā parka mežos 
 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

8 (Ĝoti labi) 

15. Dzērve Uldis MelnalkšĦa dabiskie biotopi 
Bauskas virsmežniecības 
Mūsas mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I..Liepa 

5 (viduvēji) 

16. Eihenbergs 
Ilgvars 

Mazapjoma kokmateriālu 
iekraušana-izkraušanas 
darbu mehanizācijas aspektu 
pētījumi uz Tukuma 
mežniecības meža fonda 
pamata 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
A.SaveĜjevs 

8 (Ĝoti labi) 

17. GraudiĦš 
Sandris 

Bērza dabiskās atjaunošanās 
novērtējums damaksnī un 
vērī Mālpils mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

18. Freibergs Priežu kailciršu krājas un Meža 8 (Ĝoti labi) 
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Uldis sortimenta iznākums pēc 
dastojuma un audita 
rezultātiem ZiemeĜkurzemes 
mežsaimniecībā 
 

izmantošanas 
katedras docents 
P.Skudra 

19. Indrēvica 
Valda 

Dižkoku novērtējums 
Ungurmuižas parkā GNP 
 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

8 (Ĝoti labi) 

20. Jakubāns 
Valdis 

Egles otrā stāva 
raksturojums Daugavpils 
virsmežniecības Sventes 
mežniecības Pilsētnieku 
apgaitā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

7 (labi) 

21. Janitens 
Valdis 

Meža apsaimniekošanas 
efektivitātes vērtējums RPA 
“Rīgas meža aăentūras” 
Katrīnas mežniecībā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
D.Dubrovskis 

8 (Ĝoti labi) 

22. Jankovska 
Edīte 

Meža atjaunošanas stāvokĜa 
analīze Zemgales 
mežsaimniecības 9. Klīves 
meža iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

23. Kalmanis 
Rainis 

Izpildīto kopšanas ciršu 
novērtējums priežu 
damaksnī Ezeru mežniecībā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
P.Skudra 

8 (Ĝoti labi) 

24. Kalvišs-Soida 
Pēteris 

Apses dabiskās atjaunošanās 
novērtējums Stabulnieku 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

25. Kavoss Andis Bērzu novērtējums dabiski 
atjaunojošās platībās 
privātajos mežos Iecavas 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

6 (gandrīz 
labi)  

26. KārĦups Andis Vitrupes senlejas mežu 
struktūras un 
apsaimniekošanas analīze 
SaviĜu apgaitā 
 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

7 (labi) 

27. Lekāvičs Jānis Priedes dabiskās 
atjaunošanās novērtējums 
TīreĜu mežniecības mētru 
āreĦa joslu izlases cirtē 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

7 (labi) 

28. LingabērziĦš 
Ziedonis 

Meža atjaunošanas 
novērtējums valsts mežos 
Bēnes mežniecībā vēra un 

Mežkopības 
katedras 
asistente 

7 (labi) 
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gāršas meža augšanas 
apstākĜu tipos 
 

S.Luguza 

29. Lībietis 
Visvaldis 

Meža dabīgā atjaunošanas 
novērtējums Ėemeru 
nacionālajā parkā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

30. Migla 
Raimonds 

Meža dabiskās atjaunošanās 
novērtējums šauro kailciršu 
izcirtumos  
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

31. Neparts Arnis Meža apsaimniekošanas 
analīze Ezeru mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

32. Pastars 
Andrejs 

Pētījumi par priedes dabīgo 
un mākslīgo atjaunošanos 
Kāpu mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

6 (gandrīz 
labi) 

33. Perekrests 
Egils 

Meteoroloăisko apstākĜu 
ietekme uz īves ikgadējo 
pieaugumu dinamiku 
Slīteres nacionālajā parkā 
 

Mežkopības 
katedras lektore 
O.Miezīe 

6 (gandrīz 
labi) 

34. Priede Imants Meža atjaunošanas analīze 
KaĜėu mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

35. Prisjagins 
Vladimirs 

PreiĜu virsmežniecības 
teritorijā uz ceĜiem bojā 
gājušo zīdītāju raksturojums 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

9 (teicami) 

36. Puišelis Ivars Riska faktoru novērtēšana 
meža nozarē, izmantojot 
rokas darba rīkus 
 

Darba vides 
katedras 
asistents 
J.Jurēvics 

5 (viduvēji) 

37. PuriĦš MārtiĦš Krājas kopšanas ciršu 
izpildes novērtējums  
Rietumvidzemes 
mežniecības  Salacgrīvas 
iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

38. Račkovskis 
Andris 

Pievedējtraktora  
Hidromanipulatora darbības 
zonas palielināšana 
starpcirtēs un izlases cirtēs 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
A.SaveĜjevs 

7 (labi) 

39. Rērihs Ojārs Latvijas un Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamo biotopu 
novērtējums Sīkraga apgaitā 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

7 (labi) 
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Slīteres nacionālajā parkā 
 

40. RusiĦa 
Valentīna 

Kailcirtēs nocirsto un 
atjaunoto platību 
raksturojums Daudzevas 
mežniecībā  
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

41. Rutkaste 
Biruta 

Aizsargājamo teritoriju 
apsaimniekošanas režīma 
izvērtējums Avotkalna 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

42. Skribāns Jurijs Jelgavas reăionālās vides 
pārvaldes vides aizsardzības 
pārkāpumu datu analīze 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

8 (Ĝoti labi) 

43. Strauts Aivis Priedes dabiskā 
atjaunošanās īpatnības zem 
segaudzes  
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

44. Stutāns 
Normunds 

Izlases ciršu 
mežsaimniecisks 
novērtējums priedes 
mežaudzēs Rīgas meža 
aăentūras Garkalnes 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

8 (Ĝoti labi) 

45. Sulojeva Lilija Dabiskie meža biotopi  
Ogres mežniecības 1 apgaitā 
valsts mežos 
 

Mežkopības 
katedras lektore 
O.Miezīte 

6 (gandrīz 
labi) 

46. Učelnieks 
Jānis 

Dabīgās atjaunošanas 
izvērtējums dažādas 
intensitātes degumos 
Ėemeru NP 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

7 (labi) 

47. Usāns Vilis PĜavu apmežošanas raksturs 
PreiĜu mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente  
S.Luguza 

7 (labi) 

48. Vainovskis 
Modris 

Pētījumi par dabiski 
atjaunojušos sugu atbilstību 
kūdreĦu un āreĦu MAAT 
Ėemeru NP privāto mežu 
platībās 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
T.Blija 

6 (gandrīz 
labi) 

49. Vaižulis 
StaĦislavs 

EgĜu- mīksto lapu koku 
dažāda mistrojuma 
pieaugušu audžu augšanas 
gaita Auces mežniecībā 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
P.Skudra 

7 (labi) 
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50. Upenieks 

Alberts 
SAPARD programmas un 
ES struktūrfondu līdzekĜu 
piesaistes problēmu un 
pieredzes analīze PreiĜu 
rajonā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

6 (gandrīz 
labi) 

51. VasiĜjevs 
Valērijs 

Meža dzīvnieku postījumi 
Klinškalnu priedes (Pinus 
contorta var. latifolia 
Engelm.) jaunaudzēs 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
Ā.Jansons 

7 (labi) 

52. VidiĦš Guntis Īpaši aizsargājamo meža 
iecirkĦu inventerzācijas 
rezultātu novērtējums Rīgas 
virsmežniecības teritorijā 
 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

7 (labi) 

53. Vinklers 
Kaspars 

Bērza tīraudžu egles otrā 
stāva augšanas potenciāla 
atkarība no augšanas 
apstākĜu tipa Limbažu 
virsmežniecības Salacgrīvas 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

7 (labi) 

54. Vitte Ainārs Kopta un nekopta bērza 
audžu izvērtējums Šėēdes 
meža novadā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
A.Dreimanis 

8 (Ĝoti labi) 

55. ZariĦš Raivis Riska faktoru novērtējums, 
izmantojot mežizstrādes 
tehniku 
 

Darba vides 
katedras 
asistents 
J.Jurēvics 

7 (labi) 

56. Zutere Agnese BaltalkšĦu dabiskā 
atjaunošanās dažādu 
vecumu izcirtumos 
Salacgrīvas mežniecībā 
 
 

Mežkopības 
katedras lektore 
O.Miezīte 

7 (labi) 

57. Zviedris 
Andris 

Izpildīto krājas kopšanas 
ciršu analīze priežu āreĦos 
Talsu virsmežniecības 
Priedaines mežniecībā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
P.Skudra 

7 (labi) 
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LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSITĀTES 

MEŽA FAKULTĀTES 
 

1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmas 
“Mežsaimniecība” 

2005./ 2006.gada absolventu kvalifikācijas darbu tēmas un 
novērt ējums 

 
Nr. Uzvārds, vārds Tēma Darba vadītājs Novērt ējums 
1. Alvaters Salvis Vējgāžu mežizstrādes 

tehnoloăiskie pētījumi uz 
Alūksnes VVM Mālupes 
VM meža fonda piemēra 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents  
A.SaveĜjevs 

8 (Ĝoti labi) 

2. AncveriĦš Aigars Priedes dabiskās 
atjaunošanās novērtējums 
Saules mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

8 (Ĝoti labi) 

3. Anšics Ziedonis EgĜu mežaudžu noturība 
pret vējgāzēm un 
vējlauzēm pēc krājas 
kopšanas cirtēm 
Dienvidkurzemes 
mežsaimniecības Alsungas 
iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

7 (labi) 

4. AugstkalniĦa 
Erna 

Parastās priedes (Pinus 
sylvestris) 
iedzimtības pārbaužu 
stādījuma novērtējums 
MPS Kalsnavas mežu 
novadā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
Ā.Jansons 

8 (Ĝoti labi) 

5. AvotiĦš Ervīns Austrumvidzemes 
mežsaimniecības Melnupes 
meža iecirkĦa 
saimnieciskās darbības 
analīze 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras 
profesors 
A.Grīnfelds 

8 (Ĝoti labi) 

6. Barens Guntis DaĜējo egĜu kultūru  
novērtējums  Zemgales 
virsmežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

7. Cirsis Andris Atzaroto bērza audžu 
novērtējums 

Mežkopības 
katedras 

7 (labi) 
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Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Kalupes 
meža iecirknī 
 

asistente 
S.Luguza 

8. Čukna Andris Mākslīgi un dabiski 
atjaunoto jaunaudžu 
novērtējums Kursīšu 
mežniecībā Ezeres apgaitā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

9. Dobelis Andrejs Sētu un stādītu priedes 
kultūru novērtējums 
Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Krustpils 
meža iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

10. Eikens Aivars Mednieku kluba ''Zīrnieki'' 
medību platību 
novērtējums 

Meža 
izmantošanas 
katedras 
asist.v.i. 
L.Sisenis 

7 (labi) 

11. Elksnīte Ilona MelnalkšĦa dabiskā 
atjaunošanās 
dažādu vecumu izcirtumos 
Misas mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektore 
O.Miezīte 

7 (labi) 

12. Grauze Edgars EgĜu kultūru novērtējums 
dažādos meža augšanas 
apstākĜu tipos Jēkabpils 
virsmežniecības ĀbeĜu 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

13. Gritāns 
Raimonds 

Firmas, kura nodarbojas ar 
mežizstrādes inventāra 
nomu, izveidošanas iespēju 
izvērtējums Rēzeknes 
mežniecības kontrolējamā 
teritorijā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
A.SaveĜjevs 

7 (labi) 

14. Gulbis Viktors Meža ceĜu tīkla attīstības 
analīze Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Zasas 
meža iecirknī 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras 
profesors 
A.Drēska 

8 (Ĝoti labi) 

15. Kreicis Āris Sīkstumbru mežizstrādes 
pētījumi uz Alūksnes 
privāto mežu fonda 
piemēra 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents  
A .SaveĜjevs 

7 (labi) 

16. KudreĦickis 
Ilmārs 

Meža atjaunošanas 
novērtējums valsts mežos 

Mežkopības 
katedras 

7 (labi) 
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Madlienas mežniecībā 
 

asistente 
S.Luguza 

17. Kveksis Viesturs Mežaudžu noturība pret 
vējgāzi pēc krājas 
kopšanas cirtēm AS 
Latvijas valsts meži  
Dienvidkurzemes 
mežniecības PampāĜu 
iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
J.Liepa 

7 (labi) 

18. Ėelpis Ivars Bērzu kultūru novērtējums 
dažādos meža augšanas 
apstākĜu tipos Alūksnes 
virsmežniecības Apes 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

19. Laicāns Aivars Dabiskās meža 
atjaunošanās un jaunaudžu 
sastāva veidošanās 
novērtējums Apes 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

20. Liti Ħš Aivars Atzarotu priedes un egles 
audžu novērtējums 
Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Sventes 
meža iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

8 (Ĝoti labi) 

21. Markss OĜegs Dabiskās apmežošanās 
analīze lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemēs 
Alūksnes virsmežniecības 
Annas mežniecības Ilzenes 
apgaitā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

22. Miesniece Ināra Egles stādījumu ieaugšana 
un augšana dažādos meža 
augšanas apstākĜu tipos 
apstrādātā un neapstrādātā 
augsnē Apes mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

23. Mikijanskis Jānis Ekoloăisko koku kvalitātes 
pētījumi uz Rēzeknes 
virsmežniecības 
Gaigalavas mežniecības 
fonda pamata 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
A.SaveĜjevs 

7 (labi) 

24. OzoliĦa Zina Dižkoku novērtējums 
Bauskas rajona Mežotnes 
pagastā 

Mežkopības 
katedras docente 
I.Straupe 

8 (Ĝoti labi) 
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25. Ronis Igors Meža atjaunošanās 

stāvokĜa analīze 
privātmežos Alūksnes 
virsmežniecības Annas 
mežniecībā Mežteku 
apgaitas teritorijā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

26. Simkevičs 
Voldemārs 

Parastās priedes kultūru 
novērtējums dažādos meža 
augšanas apstākĜu tipos 
Apes mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

27. Sinkevičs Ilgvars Dabiskās atjaunošanās 
novērtējums gāršas meža 
augšanas apstākĜu tipā 
Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Zasas 
meža iecirknī 
 

Mežkopības 
katedras 
asistente 
S.Luguza 

7 (labi) 

28. Soldatjonoks 
Valdis 

Siltumenerăētikā 
izmantotās koksnes 
raksturojums Talsu rajonā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
A.Indriksons 

8 (Ĝoti labi) 

29. Stūris Vairis Datu bāzes Meža valsts 
reăistra atbilstības 
pārbaude Zemgales 
virsmežniecības Bauskas 
mežniecībā  
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
I.Liepa 

7 (labi) 

30. Šnikers Jāzeps Lauksaimniecības zemju 
apmežošanas analīze 
Jēkabpils rajonā 
 

Mežkopības 
katedras 
profesors 
A.Dreimanis 

8 (Ĝoti labi) 

31. Trukšāne Biruta Audžu krājas izmaiĦas 
starpizmantošanas cirsmās 
pēc rūpnieciskās 
mežizstrādes Rēzeknes 
VVM Gaigalavas 
virsmežniecībā 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
A.SaveĜjevs 

7 (labi) 

32. Vaičulis 
Normunds 

Harvestera ražīgums 
atkarībā no koku sugu 
sastāva galvenajā cirtē, 
strādājot ar harvesteriem 
 

Meža 
izmantošanas 
katedras docents 
Z.Sarmulis 

8 (Ĝoti labi) 

33. Velėeris 
Normunds 

Mežu raksturojums upju 
sateces baseinos Alūksnes 
virsmežniecības Kolberăa 
mežniecībā 

Mežkopības 
katedras lektors 
A.Indriksons 

7 (labi) 
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34. Zaėis Aivars Meža atjaunošanas analīze 

Limbažu VM Lēdurgas 
mežniecības damaksĦa 
meža augšanas apstākĜu 
tipā 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

8 (Ĝoti labi) 

35. Ziemulis Aigars Meža atjaunošanas 
novērtējums Valkas 
virsmežniecības Strenču 
mežniecībā privātīpašnieku 
mežos 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

36. Ziemulis Ivars Egles ietvarstādu 
ieaugšana un augšanas 
gaita nesagatavotā augsnē 
Valkas virsmežniecībā 
Valkas un Smiltenes 
mežniecībās 
 

Mežkopības 
katedras 
asistents 
M.Kalvāns 

7 (labi) 

37. Zvagulis Jānis Meža raksturojums upju 
sateces baseinos Kuldīgas 
virsmežniecības Rudbāržu 
mežniecībā 
 

Mežkopības 
katedras lektors 
A.Indriksons 

8 (Ĝoti labi) 

 
 
 


