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MEŽZIN ĀTNES  AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA  
studiju programmas IKK 43 623 
(atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācija -Latvijas Republikas MK 04.04.2006 
noteikumi Nr.267) 
 
1. Mežzinātnes studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
1.1. studiju programmas mērėi un darbības virzieni 
 
Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura mežzinātnē akadēmisko studiju mērėis -nodrošināt 
fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot tālākām studijām maăistrantūrā. 
 
Lai īstenotu šos mērėus, studiju process organizēts Lauksaimniecības zinātĦu bakalaura 
mežzinātnē bakalaura grāda iegūšanai akadēmisku studiju laikā.  
• Studiju programmas uzdevums ir: 
• Sagatavot speciālistus ilgtspējīgai meža resursu zinātniskai un praktiski racionālai 

apsaimniekošanai, nepārtrauktai to atjaunošanai un meža bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai.  

• Dot teorētiskas un tehnoloăiskas zināšanas un praktiskās iemaĦas par mežā notiekošajiem 
procesiem, analizēt atsevišėus komponentus un prast atrast kopsakarības, lai nodrošinātu 
absolventu konkurētspēju darba tirgū. 

• Sagatavot speciālistus, kuri novērtē valsts un privātos meža resursus, sagatavo to 
apsaimniekošanas projektus, kontrolē to realizāciju, aktualizē datus par Latvijas Republikas 
meža fondu, veic šo datu analīzi un izstrādā meža politikas pamatprincipus un normatīvos 
aktus. 

• Nodrošināt valsts mežu apsaimniekošanu, tās kontroli un uzraudzību ar augstākās 
kvalifikācijas speciālistiem valsts virsmežniecību, mežniecību un citu institūciju līmenī. 
• Nodrošināt privāto mežu īpašniekus ar kvalificētiem konsultantiem un nākotnē iesaistīties šo 
mežu kvalitatīvā aprūpē. 
• Sagatavot speciālistus zinātniskā darba veikšanai mežzinātnē un radniecisku zinātĦu saskares 
vietās. 
• Nodrošināt visu līmeĦu meža izglītību ar augstākas kvalifikācijas pedagoăiskajiem 
speciālistiem un augstāko meža izglītību ar profesūru. 
• Nodrošināt Latvijas valsti ar speciālistiem, kas spēj sadarboties ar ārzemju partneriem 
mežsaimniecībā un iesaistīties sabiedriski politiskajā darbībā. 
 
Meža nozarei Latvijas Republikas ekonomikā ir īpaša nozīme, jo tā valstij dod aptuveni trešdaĜu 
no eksporta ieĦēmumiem. Mežsaimniecība nodrošina 2,8 miljonus hektāru lielās meža platības 
zinātniski pamatotu apsaimniekošanu un atjaunošanu. Vislielākais speciālistu pieprasījums 
paredzams Valsts mežu dienestā- virsmežniecībās un mežniecībās mežu un meža resursu 
uzraudzības un kontroles institūcijās. Ievērojam daĜa absolventu veiks mežu apsaimniekošanas 
realizācijas funkcijas AS Latvijas valsts meži struktūrvienībās. DaĜa absolventu iesaistīsies 
zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā, kā arī privāto meža īpašnieku konsultēšanā, bet perspektīvā 
arī to aprūpē. 
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1.2. Galvenās darbības jomas: 
• Meža resursu novērtēšana un informācijas aktualizēšana, meža apsaimniekošanas projektu 

izstāde, to realizācijas kontrole. 
• Valsts virsmežniecību un mežniecību operatīva vadīšana, personāla darba organizēšana, meža 
apsaimniekošanas normatīvu ievērošanas kontrole un atzinumu izsniegšana. 
• Valsts meža dienesta centrālā aparāta funkciju veikšana, darbības stratēăiska plānošana, meža 
politikas izstāde. 
• Darbs ar meža apsaimniekošanu saistītajos uzĦēmumos. 
• Zinātnisko pētījumu veikšana meža bioloăijā, ekoloăijā, mežkopībā un citās mežzinātnes 
nozarēs. 
• Meža īpašnieku konsultēšana. 
 
1.3. Paredzamās darba vietas: 
• zinātniskie līdzstrādnieki zinātniskajās iestādēs, rezervātos, meža pētīšanas stacijā; 
• speciālisti Valsts meža dienesta centrālajā aparātā; 
• virsmežziĦi, mežziĦi un to vietnieki; 
• speciālisti meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas institūcijas; 
• speciālisti mežu ierīcībā; 
• pedagogi meža izglītības vidējā līmeĦa mācību iestādēs; 
• universitāšu pasniedzēji. 
 
Studiju procesa galvenie virzieni- studiju darbs, zinātniskais darbs mežzinātnes dažādās 
apakšnozarēs, teorētiskās vielas nostiprināšana un praktisko iemaĦu apgūšana mācību un 
ražošanas praksēs. Galvenais pamats, kas nodrošina mežsaimnieciskās izglītības līmeni Latvijā ir 
kvalificēti mācībspēki, sagatavotie mācību un metodiskie materiāli, pārstrādātas un pilnveidotas 
mācību programmas, mūsdienīgas pasniegšanas metodes un daudzveidīgais mācību priekšmetu 
piedāvājums, mācību un zinātniskie parauglaukumi mežos. 
 
Meža fakultātes ieguldījumu meža speciālistu sagatavošanā raksturo absolventu sekmīgais darbs 
meža nozarē, zinātnē, vides aizsardzībā, kā arī studentu, absolventu un darba devēju aptaujās 
iegūtie dati. Bijušie studenti augsti novērtē savu universitātē iegūto zināšanu līmeni, kā arī vēlāk 
iegūtās spējas patstāvīgi un sekmīgi risināt ražošanas darba un citas problēmas. 
Absolventu lielākā daĜa ( 66% no aptaujātajiem) savu teorētiskās sagatavotības līmeni atzīst par 
labu, bet vēlas augstāku praktiskās sagatavotības līmeni pēc augstskolas beigšanas. 
Darba devēji Meža fakultātes absolventu sagatavotības līmeni atzīst par labu, uzsverot, ka 
nepieciešamas labākas iemaĦas teorijas realizēšanai praksē. 
Iegūtās zināšanas absolventiem pēc neilga adaptācijas perioda Ĝauj sekmīgi strādāt dažādos Valsts 
meža dienesta posteĦos mežniecībās, virsmežniecībās, Valsts mežzinātnes institūtā Silava, 
mežierīcības firmās un uzĦēmumos, Mežu pētīšanas stacijā, izglītības iestādēs, pašvaldībās un 
citur. 
Meža fakultātes sagatavoto speciālistu skaits atbilst pieprasījumam, jo līdz šim nav bijusi 
izjūtama asa konkurence darba tirgū. Gandrīz visi absolventi atrod darbu specialitātē vai tai 
radnieciskās nozarēs. 
Studiju programmu pilnveide un attīstība, kā arī studiju procesa sasaiste ar zinātnisko darbu un 
mūsdienu informācijas izmantošana nodrošina izvirzīto mērėu sasniegšanu un nodrošina 
praktiskai izmantošanai atbilstošu akadēmisko izglītību. 
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2. Mežzinātnes studiju programmas organizācija 

 
Mežzinātnes studiju programma 2001.gadā tika akreditēta 168,5 KP apjomā. Lai programma 
atbilstu normatīvajiem materiāliem, tā 2003.gadā tika pārskatīta un akceptēta Meža fakultātes 
Domes sēdē. Tās apjoms pašreiz atbilst 160 KP. No studiju plāna izslēgti šādi priekšmeti: 
Mežsaimniecības darbu mehanizācija (3,5KP), Meža blakus izmantošana (1 KP), Celtniecības 
pamat i(2KP), Meža piroloăija (1KP), Meža ceĜ i( 1KP). Meža piroloăija kā atsevišėa nodaĜa 
pievienota priekšmetam Praktiskā mežkopība, palielinot šī priekšmeta apjomu. Nedaudz izmainot 
atsevišėu priekšmetu apjomus, izveidots jauns priekšmets Kokmateriālu transports  (2KP), kas 
ietver informāciju par meža ceĜiem. Meža fitopataloăija apvienota ar Meža entomoloăiju, 
izveidots  priekšmets Meža aizsardzība ar apjomu 4KP. Nav mainījies izvēles priekšmetu, 
mācību un ražošanas prakšu kopējais apjoms, palielināts Dendroloăijas mācību prakses apjoms 
līdz 1 KP. Pēc Valsts meža dienesta ierosinājuma bijušā studiju priekšmeta Apstādījumi vietā, 
mainot tā saturu, radīts jauns priekšmets Ainavas veidošana, kas vairāk atbilst mūsdienu 
vajadzībām. Kopējais izmaiĦu raksturs nepārsniedz 10% no studiju programmas apjoma. Pārējās 
izmaiĦas, piemēram, kursa projekta aizstāšana ar kursa darbu (Praktiskā mežkopība, Meža 
ekspluatācija, UzĦēmējdarbība mežu apsaimniekošanā)  saistītas ar studiju procesa uzlabošanu 
un optimizēšanu. 
  
Mežzinātnes studiju programma atbilst LLU mērėiem sagatavot kvalificētus speciālistus 
universitātei piekritīgajās zinātnes nozarēs un Latvijas lauku un meža resursu saglabāšanai, 
racionālai apsaimniekošanai un ekonomiskās efektivitātes celšanai. 
 
Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms tiek nodrošināts ar šādu pasākumiem: 

- LLU stratēăijas izstrādnes; 
- Meža fakultātes stratēăijas izstrādnes; 
- Studiju programmas realizēšanas vērtējums fakultātes Metodiskajā komisijā; 
- Studiju programmu satura analīze un izvērtēšana; 
- ikgadējs pasniedzēju darba kvalitātes izvērtējums; 
- Studiju procesa stratēăiskās plānošanas analīze; 
- bakalaura darbu izstrādes kontrole un to priekšaizstāvēšana katedrās;  
- Valsts eksāmenu komisijas ziĦojuma analīze, apspriešana un apstiprināšana Meža 

fakultātes Domē; 
- Ikgadēja pašnovērtējuma ziĦojuma sagatavošana, apspriešana Meža fakultātes Domē un 

ievietošana mājas lapā; 
- Izveidots Meža fakultātes Padomnieku konvents, kurā pārstāvēta Zemkopības ministrija, 

Valsts meža dienests, Latvijas Valsts mežzinātnes  institūts Silava, Kokrūpniecības 
federācija, uzĦēmēji un darba devēji.  

 
Studiju kursu docētāju metodiskā un zinātniskā darba kvalitātes novērtēšana notiek trīs līmeĦos: 

- Studentu aptaujas studiju priekšmeta noslēgumā; 
- LLU centralizēti organizētās pasniedzēju aptaujas; 
- Darba devēju veikto aptauju rezultātu analīze un studiju kvalitātes uzlabošanai veicamo 

pasākumu izstrāde.  
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Studiju saturu izvērtē studiju procesa realizācijā iesaistītās katedras, kas Ħem vērā jaunākos 
likumdošanas aktus, nozares normatīvos dokumentus un jauno tehnoloăiju ieviešanu ražošanā 
(ĂIS, jauni mērinstrumenti, kartogrāfijas progress). Par studiju kursa programmas izstrādi ir 
atbildīgs katedras izvirzītais docētājs.  
Aptauju rezultāti ir bijuši par pamatu pasniedzēju darba kvalitātes uzlabošanai vai to nomaiĦai.  

3. Augstākās izglītības programmas anotācija  

Mežzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programma sastāv no šādam daĜām: 

 
Obligātie studiju priekšmeti (A daĜa) 

- Humanitāro priekšmetu bloks   14,0 KP 
- Fundamentālie studiju priekšmeti                29,0 KP 
- Profila akadēmiskie priekšmeti                      32,5 KP 
- Profila speciālie priekšmeti                            35,0 KP 
- UzĦēmējdarbības studiju priekšmeti  11,0 KP 

 
Obligātās izvēles priekšmeti ( B daĜa) 

- Humanitārie izvēles priekšmeti     2,0 KP 
- Specialitātes izvēles priekšmeti        11,0 KP 

 
Brīvās izvēles studiju priekšmeti (C daĜa) 

- Bakalaura darbs     12,0 KP 
 
Mācību un ražošanas prakses    13,5 KP 
 
Studiju plāns, studiju priekšmetu apjomi, to realizēšanas semestri un zināšanu kontroles formas 
dotas   1 .tabulā.  
 



        1.tabula 
Mežzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programmaa 
            
III Studiju pl āns 
            
Nr.     Priekšm. 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 
p.k. Kods Studiju priekšmets apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 
      KP kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids 
Obligātie studiju priekšmeti - A daĜa           
    Humanitārais bloks                   
1 FILO202 Ētika, estētika 1,5 iesk               
2 FILO102 Filozofija 1,5       iesk         
3 PEDA301 Lietišėā psiholoăija 1,5   eks             
4 SOCO101 Socioloăija 1,5     eks           
5 DVID305 Cilvēka aizsardzība 2             eks   
6 VALO101 Profesionalā svešvaloda 6 iesk iesk iesk eks         
      14                 

    
FUNDAM. STUDIJU 
PRIEKŠMETI                   

7 FIZI 102 Fizika 4     iesk eks         
8 INFO101 Informātika (datorapmācība) 3   iesk             
9 KIMI115 Ėīmija I (neorganiskā) 2,5   eks             
    Ėīmija II (organiskā) 2   iesk             
10 MATE105 Matemātika 5 iesk eks             
11 MIZM312 Koksnes mācība 1,5         eks       
12 MEZK114 Meža botānika 5 eks               
13 ABIO303 Augu fizioloăija 2,5     eks           
14 MEZK102 Biometrija 2     iesk           
15 PROJ105 Tehniskā grafika 1,5 iesk               
      29                 
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PROFILA  AKAD ĒMISKIE 
PRIEKŠMETI                   

16 GEOD309 Mērniecība 3   eks             
17 FIZI115 Meteoroloăijas pamati 1,5 eks               
18 MEZK316 Meža dzīvnieku bioloăija 2 eks               
19 MEZK317 Dendroloăija 3     eks           
20 AGRO306 Meža augsnes zinātne 4       eks         
21 MEZK305 Mežzinība   3       eks         
22 MEZK309 Meža selekcija 3       iesk         
23 VIDE101 Ekoloăija un vides aizsardzība 2         eks       
24 AAIZ303 Meža aizsardzība 4         eks       
25 MEZK325 Zinātniskās petniecības pamati 1           iesk     
26 MIZM Pētījumu metodoloăija 1           iesk     
27 MIZM303 Meža taksācija 5         iesk eks     
      32,5                 

    
PROFILA SPECIĀLIE  
PRIEKŠMETI                   

28 MEZK303 Medniecība 2     eks           
29 VIDE113 Meža meliorācija 4         iesk.,k.p.       
31 MEZK306 Praktiskā mežkopība 4,5         eks, k.d.       

32 MEZK310 Ainavas veidošana  3           
iesk, 
k.d.     

35 MEZK307 Meža kokaudzētavas 4,5           
eks, 
k.p.     

36 MIZM304 Mežierīcība 5             
eks, 
k.p.   

37 MIZM306 Meža ekspluatācija 6,5             iesk eks,k.d. 

38 MEZK308 Meža atjaunošana 3,5             
eks, 
k.d.   

39 MIZM315 Kokmateriālu transports 2               eks 
      35                 
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UZĥĒMĒJDARBĪBAS  
STUDIJU PRIEKŠMETI                   

40 EKON103 Ekonomikas teorija 1,5     eks           
41 EKON305 Tiesību pamati 1         iesk       
42 GRAM306 Grāmatvedība 1,5             iesk   
43 MIZM316 Mežsaimniecības ekonomika 2             eks   
44 MIZM317 Meža likumi 1,5               iesk 

45 MIZM321 
UzĦēmējdarbība mežu 
apsaimnierkošanā 3,5               eks,k.d. 

      11                 
    A daĜas apjoms KP  121,5                 
Obligātās izvēles studiju priekšmeti - B daĜa                   
1   Humanitārie izvēles priekšmeti 2         iesk iesk     
2   Specialitātes priekšmetu bloks 11 iesk     k.d.   iesk iesk iesk 
                        
                        
    B daĜas apjoms KP  13                 
Br īvās izvēles studiju priekšmeti - C daĜa                   
  FIZK001 Fizkultūra 3                 
    Bakalaura darbs 12               VEK 
                        
    C daĜas apjoms KP  12                 
Ražošanas prakses                   
1 MIZM008 Ražošanas prakse 1           iesk     
                        
    Kopā ražošanas prakses 1                 
Mācību prakses                   
1 MEZK001 Meža botānika 1   iesk             
2 GEOD010 Mērniecība 2   iesk             
3 MEZK002 Mežzinība 1       iesk         
4 MEZK003 Dendroloăija 1       iesk         
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5 MEZK004 Medniecība 0,5       iesk         
6 MEZK005 Meža selekcija 0,5       iesk         
7 AGRO006 Meža augsnes zinātne 0,5       iesk         
8 MEZK007 Praktiskā mežkopība 1           iesk     
9 MIZM004 Meža taksācija 2           iesk     
10 MIZM003 Meža ekspluatācija 1           iesk     
11 AAIZ001 Meža aizsardzība 1           iesk     
12 MEZK008 Meža atjaunošana 1               iesk 
    Kopā mācību prakses 12,5                 
Kopā teorētiskais kurss (A+B+C) 146,5                 
Pavisam kopā (ieskaitot fizkultūru 163                 



 
Atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Ministru kabineta 
20.01.2002. noteikumi Nr.2)  bakalaura studiju programmas obligātā daĜa ir 55,5 KP, kas par 5,5 
KP pārsniedz standarta prasības. Obligātās izvēles daĜa 20 KP apjomā.  
 
Bakalaura standarta obligātie priekšmeti ( A daĜa) 55,5 KP:  
 
Ētika  un estētika (1,5KP), Filozofija (1,5KP), Lietišėā psiholoăija (1,5KP), Socioloăija (1,5KP), 
Cilvēka aizsardzība (2KP), Profesionālā svešvaloda (6KP), Fizika (4KP), Informātika (3KP), 
Ėīmija (4,5KP), Matemātika (5KP), Meža botānika (5KP), Augu fizioloăija (2,5KP), Biometrija 
(2KP), Meteoroloăijas pamati (1,5KP), Dendroloăija (3KP),  Mežzinība (3KP), Ekoloăija un 
vides aizsardzība (2KP), Zinātniskās pētniecības pamati (1KP), Pētījumu metodoloăija (1KP),  
Meža aizsardzība (4KP). 
 
Bakalaura standartā ietilpstošie obligātie izvēles priekšmeti ( B daĜa) 20 KP:  
 
Meža taksācija (5KP), Meža selekcija (3KP), Meža dzīvnieku bioloăija (2KP), Mērniecība 
(3KP), Koksnes mācība (1,5 KP), Meža augsnes zinātne (4KP), Tehniskā grafika (1,5KP). 
 
Abas studiju programmas daĜas pēc apjoma atbilst Ministru kabineta noteikumiem. Pārējie ir 
studiju programmas profila speciālie priekšmeti, kuru apjoms ir 59 KP.  
 
  
4. Studiju vērt ēšanas kritēriji, p ārbaudes formas un kārt ība    
 
 
Studiju process organizēts pēc kursu/semestru principa, katrā no tiem apgūstot studiju plānā 
paredzēto apjomu. Nodarbību plānošana LLU notiek centralizēti, nedēĜa tiek plānots ne vairāk 
par 20 kontaktstundām. Pirmie septiĦi semestri ir 16 nedēĜas, bet 8.semestris 8 nedēĜas garš. 
Eksāmenu un pārbaudījumu sesijas 5 nedēĜas studiju gadā. Studiju gads LLU tiek plānots 
centralizēti.  
Pastāvīgā darba kontrole ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu izpildes pārbaude, mācību 
vielas jautājumu izpratnes pārbaude kontroldarbos un semināros. Kursa darbu aizstāvēšana, 
ieskaite un eksāmeni notiek studiju priekšmeta noslēgumā. Prakses pārskati tiek pārbaudīti 
prakses noslēgumā. Zināšanu kontrole notiek atbilstoši Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu prasībām 10 ballu skalā. Studentu pārskaitīšana nākamajā kursā notiek pēc 
iepriekšējā kursa studiju plāna apgūšanas. 
Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek publiski. To vērtēšanai tiek izveidota Valsts eksāmenu 
komisija.  
 
LLU darbojas LLU Senāta 2003.gada 11.jūnijā apstiprinātais STUDIJU NOLIKUMS (lēmums 
Nr.4-188) ar 2004.gada 12.maijā izdarītajiem grozījumiem (lēmums Nr.5-20), kas reglamentē 
studentu zināšanu vērtēšanas sistēmu.  
 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 
1. vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura 
apguvi; 
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2. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves vērtēšanā 
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite un eksāmens; 
3. vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt 
savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziĦu 
lietošanas prasmi. 
4. Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā: 
4.1. Ĝoti augsts apguves līmenis (10 – "izcili", 9 – "teicami"); 
42. augsts apguves līmenis (8 – "Ĝoti labi", 7 – "labi"); 
4.3. vidējs apguves līmenis (6 – "gandrīz labi", 5 – "viduvēji"; 4 – "gandrīz viduvēji" – zemākais 
pozitīvais vērtējums); 
4.4. zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 – "vāji", 2 – "Ĝoti vāji", 1 – "Ĝoti, Ĝoti vāji"). 
5 Studiju programmas īstenošanā paredz ne vairāk kā sešu obligāto priekšmetu apguvi vienlaikus. 
 
 
5. Mežzinātnes studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Akadēmiskās bakalaura programmas Mežzinātne realizācijā piedalās 19 LLU struktūrvienības no 
septiĦām fakultātēm (Meža, Lauku inženieru, Lauksaimniecības, Tehniskā fakultāte, 
Ekonomikas, Sociālo zinātĦu un  Informācijas tehnoloăiju fakultāte). 
 
Akadēmiskā personāla kopskaits programmas realizācijā 21 mācību spēks. No tiem 12 jeb 57% ir 
zinātĦu doktora grāds, bet 38% zinātĦu maăistra grāds. No 21 akadēmiskā personāla štata vietām 
20 mācību spēkiem jeb 95% tas pamatdarbs LLU.  
Kopumā studiju programmas realizācijā piedalās 35 mācību spēki. Akadēmiskajā personālā 
neietilpst 5 zinātĦu doktori, no tiem 3 emeritētie profesori un 2 docenti. Minētās fakultātes un 
katedras nodrošina visu studiju priekšmetu pasniegšanu. 
 
Studiju programma paredzēta 4 gadu studijām, kopumā kas tiek uzskatīts par optimālo studiju 
ilgumu, lai pēc bakalaura studijām varētu iesaistīties darba tirgū. Igaunijas LU bakalaura studijas 
3 gadu garumā būtiski sašaurina iegūstamo zināšanu apjomu, kas izrādās nepietiekams darbam 
mežsaimniecības uzĦēmumos.  
 
Studiju process LLU organizēts pēc kursu/semestru principa, katrā no tiem apgūstot studiju plānā 
paredzēto apjomu. Nodarbību plānošana LLU notiek centralizēti, nedēĜa tiek plānots ne vairāk 
par 20 kontaktstundām. Pirmie septiĦi semestri ir 16 nedēĜas, bet 8.semestris 8 nedēĜas garš. 
Eksāmenu un pārbaudījumu sesijas 5 nedēĜas studiju gadā. Studiju gads LLU tiek plānots 
centralizēti.  
 
Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, kur viena priekšmeta 
apguves pamatā ir iepriekš sniegtā informācija. Šāds priekšmetu plānojums nodrošina secīgu 
zināšanu apguvi. Tuvākajos gados MF ir jāparedz lielāka apjoma studiju priekšmetu veidošana, 
lai koncentrētu zināšanu apgūšanu. Ar 2006./2007.studiju gadu ir ieviestas studijas divos 8 
nedēĜu garos blokos, kuru lietderība ir rūpīgi izvērtējama. Nodarbību izkrišana svētku dienās 
ievērojami samazina priekšmeta apgūšanai atvēlēto laika budžetu.  Studiju procesa organizācijas 
pamatā klātienes nodaĜas studentiem LLU ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko darbu 
plānojums. Tas bieži apgrūtina racionālu darba plānojumu gan studentiem, gan mācībspēkiem. 
Kursa darbu, referātu un bakalaura darbu izstrāde ir būtiska patstāvīgā darba sastāvdaĜa, to 
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izpildes pamatā ir noteikts literatūras studiju, tematu individuālo risinājumu un pētnieciskais 
darbs, šāda prakse ir jāsaglabā. Pieaugot elektronisko informācijas avotu pieejamībai, klasiskā 
kursa darba vai projekta nozīme samazinās, jo paveras plašas norakstīšanas iespējas, kuru 
kontrole ir apgrūtināta vai pat neiespējama. 
  
Studiju programmas praktiskajā īstenošanā tiek pielietotas dažādas metodes un formas, no kurām 
svarīgākās ir sistēmu pieeja un problēmu orientēta pieeja. Studiju programmas apguves formas ir 
lekcijas, studentu pastāvīgais darbs, semināri, individuāli kursa darbi un projekti, bakalaura darbu 
izstrāde.  
Lekcijas ir koncentrēts studiju kursu pamatproblēmu izklāsts: problēmas klasifikācija, teorētiskie 
pamati, praktiskās izmantošanas racionālie virzieni. 
Laboratorijas un praktiskajos darbos nostiprina teorētisko vielu, apgūst jautājuma vai problēmas 
zinātniskas vai praktiskas izmantošanas aspektus, iegūst nepieciešamās iemaĦas aprēėinu 
veikšanai un analīzei.  
Docētāju uzdevums ir organizēt studentu pastāvīgo darbu, sniegt konsultācijas un padomus.  
Patstāvīgā darba kontroles formas: regulāra laboratorijas un praktisko darbu pārbaude, jautājumu 
izpratnes pārbaude semināros, kursa darbu un projektu izstrāde, ieskaite vai eksāmens katra 
studiju priekšmeta noslēgumā, komplekso mācību prakšu aizstāvēšana. Turpmāk regulārajās 
pārbaudēs semestra laikā ir jāizvērš diskusiju forma. Ir izstrādāti noteikumi bakalaura darbu 
izstrādei, noformēšanai un aizstāvēšanai. Laboratorijas un praktisko darbu tematikā, organizācijā 
un zināšanu novērtēšanā ir vairāk jāievieš kompleksuma un pakārtotības princips. TreniĦa 
uzdevumu tematika jātuvina reālai situācijai, jāmāca analizēt problēmu situācijas, meklējot 
alternatīva risinājuma iespējas. Jāorganizē iegūto rezultātu apspriešana, diskusija, sava viedokĜa 
pamatojums, publiska izvērtēšana. Jāveicina kolektīva darba iemaĦas izstrādājot praktiskos un 
kursa darbus nelielās darba grupās. 
 
Studijas notiek pēc kursu sistēmas, kur ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc iepriekšējā kursa 
studiju plāna apgūšanas. Patreiz šī ir sistēma ir situācijai atbilstoša. Taču paplašinoties studentu 
iespējām studēt un praktizēties ārzemēs, ir jāveido elastīgāka sistēma, radot studentiem iespēju 
pašiem plānot studiju režīmu un ilgumu. 
 
Meža fakultātes akadēmiskais un pārējais personāls laikā periodā pēc iepriekšējās akreditācijas ir 
aktīvi iesaistījies daudzu pētniecības projektu izstrādē. Zinātnisko pētījumu daudzveidība 
nodrošina ne tikai docētāju, bet arī studentu interešu apmierināšanu. 
 
Nozīmīgāko pētījumu temati parādīti turpmākajā uzskaitījumā, bet pilnu ieskatu var gūt 
iepazīstoties ar docētāju CV, kuru apkopojums atrodams pielikumos.  
 
Pētījumi par Latvijas rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma sadalījuma 
likumsakarībām.  Zinātniskais vadītājs prof. L. LīpiĦš. Vadošais pētnieks I.Liepa.  
 
Tērvetes dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrāde. Vadītāja un izpildītāja I.Straupe. 

Latvijas vaskulāro augu flora. LZP projekts 01.0476. Projekta vadītājs asoc.prof. V.Šulcs. 
 
 Latvijas nacionālā botāniskā nomenklatūra. Projekts 01.0474. Projekta vadītājs doc. V.Šulcs. 
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Rekomendācijas ietvarstādu lietošanai meža atjaunošanai atkarībā no stādīšanas sezonas. 
VAS Latvijas Valsts meži projekts. Izpildītājs J.Liepa. 
 
Latvijas pārmitro mežu   hidroloăiskie un ekoloăiskie parametri, to bioloăiskā daudzveidība. 
Projekta vadītājs P.Zālītis. Lektors A.Indriksons. 
 
Latvijas mežu oglekĜa satura prognozēšanas metodikas izstrāde. Projekta vadītājs - I. Liepa. 
      
Piesaistītā oglekĜa un oglekĜa dioksīda apjoma un dinamikas noteikšana Latvijas egĜu mežos. 
Projekta vadītājs prof. I.Liepa. 
 
BaltalkšĦu audžu struktūras un ražības pētījumi Zemgalē. Projekta vadītājs prof. A.Dreimanis. 
 
Mežsaimniecības vēsturiskā mantojuma zinātniska  izpēte  un izvērtējums Šėēdes me/zu 
novadā. Projekta vadītājs prof. A.Dreimanis. 
 
Meža ūdensregulējošās īpašības intensīvas mežsaimniecības apstākĜos. Projekta vadītājs lektors 
A.Indriksons. 
 
Meža augšĦu inventarizācija pirmā līmeĦa meža monitoringa parauglaukumos. VMD 
pasūtītais pētījums Nr. 05.07.05/05-55. Projekta vadītājs – A. Indriksons. 

Rekomendācijas ietvarstādu, kailsakĦu stādu, stādu ar uzlabotu sakĦu sistēmu pielietošanai 
atkarībā no stādīšanas sezonas un stādāmā materiāla veida.  Izpildītāji Z. KariĦš, Juris Liepa, 
Jānis Liepa. 
 
Dabas lieguma ''PaĦemūnes meži'' dabas aizsardzības plāna izstrāde. Vadītāja I.Straupe. 

 
BaltalkšĦa audžu biomasas un ražības pētījumi. MAF projekts (2006). Projekta vadītāja 
O.Miezīte. 
 
Īpaši aizsargājamu meža iecirkĦu inventarizācija. MAF projekts. Izpildītāja I.Straupe. 
 
Meža augšĦu inventarizācija pirmā līmeĦa meža monitoringa parauglaukumos. VMD 
pasūtītais pētījums Nr. 06-40. Projekta vadītājs – A. Indriksons 
 
Meža ūdensregulējošās īpašības intensīvas mežsaimniecības apstākĜos. Projekta vadītājs – 
A.Indriksons. 
 
Informācja par citu fakultāšu docētāju zinātnisko darbību atrodama pievienotajos CV materiālos.  
 
Iegūtie pētījumu rezultāti tiek izmantoti studiju darbā jaunas informācijas veidā. Bez tam studenti  
bakalaura darbu izstrādes  laikā tiek iesaistīti aktuālu un reālu pētījumu veikšanā, kas palīdz 
pētniecības darbā nepieciešamo prasmju apgūšanā, datu apstrādē, analīzē un interpretācijā. 
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Projekta budžeta ietvaros studenti tiek iesaistīti arī pētniecības projektu izstrādē, kas vērtējams 
visnotaĜ pozitīvi. Ik gadus projektu realizācijā piedalās 5-7 studenti, ne tikai fakultātē, bet arī 
VMZI Silava. Sīkāka informācija par pētniecības darbā iesaistīto studentu skaitu atrodama 
zinātnisko projektu atskaitēs un pie projektu vadītājiem.  
 
 
 
6. Mežzinātnes studiju programmas perspektīvais vērt ējums 
 
6.1. Mežzinātnes studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 
Atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Ministru kabineta 
20.01.2002. noteikumi Nr.2)  bakalaura studiju programmas obligātā daĜa ir 55,5 KP, kas par 5,5 
KP pārsniedz standarta prasības. Obligātās izvēles daĜa 20 KP apjomā. Studiju programmas 
kopējais apjoms nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto maksimālo apgūstamos 160 
KP. Bakalaura standarta obligātie un obligātās izvēles priekšmeti uzskaitīti jau iepriekš 
Pašnovērtējuma 3.nodaĜā. 
 
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 
Mežzinātnes akadēmiskā bakalaura programma pilda valsts pasūtījumu un par valsts budžeta 
līdzekĜiem ik gadus uzĦem 25 jaunos studentus. Valsts meža dienestā pašreiz strādā ap 800 
strādājošo, kuri ir valsts ierēdĦi, kam nepieciešama augstākā izglītība. Tik pat daudz strādājošo ir 
arī  AS Latvijas valsts meži. PieĦemot, ka 70% no strādājošiem ir nepieciešama augstākā 
izglītība, kas iegūta Mežzinātnes vai Mežinženieru studiju programmās, tad kopumā 
nepieciešami aptuveni 1000 speciālisti ar šādu izglītību. Speciālista darba mūžs pēc augstskolas 
beigšanas vidēji ilgst 35 gadus. Tas nozīmē, ka ik gadus speciālistu vakanču nodrošināšanai 
aptuveni  30 jauno speciālistu. Mežzinātnes studiju programma to pat nespēj nodrošināt, bet gan 
kopā ar Mežinženieru studiju programmu nodrošina pieprasījumu  pēc meža nozares 
speciālistiem. Aprēėinā nav Ħemta vērā speciālistu migrācija uz citām nozarēm, kas vajadzību 
pēc Meža fakultātes absolventiem varētu palielināt. Fakultātes rīcībā nav informācijas par meža 
speciālistu pārprodukciju.  
 
7. Studējošie 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 
Studējošo skaits Mežzinātnes studiju programmā pēdējos gados ir visai stabils, atšėirības 
atsevišėos studiju gados nav lielas (2.tabula).  

2.tabula 
Studējošo skaits Mežzinātnes studiju programmā 
 
Gads Kurss Kopā 
 1 2 3 4  
2002./2003. 34 18 17 25 94 
2003./2004. 32 27 18 20 97 
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2004./2005. 25 17 19 15 86 
2005./2006. 29 19 26 14 88 
2006./2007. 30 24 19 19 92 
 
Jau otrajā kursā vērojams visai liels studentu skaita kritums, salīdzinot ar imatrikulēto skaitu. 
Tam par iemeslu ir nepietiekama sagatavotība vidējās mācību iestādēs un vājās sekmes 
matemātika, ėīmijā, kā arī vājas patstāvīgā darba iemanās. Pēdējos trijos gados vērojama 
tendence samazināties 4.kursa studentu skaitam. DaĜa no pilnā laika studentiem nespēj nokārtot 
studiju maksu pēc valsts finansējuma zaudēšanas. Citi pāriet uz nepilna laika studijām. 
 
 
7.2. Pirmaj ā studiju gadā imatrikul ēto skaits 

 
Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā sakopots 3.tabulā. 
          3.tabula 
 
Imatrikulēto studentu skaits 
 
Gads Skaits Konkursa 

koeficients 
2002 30 2,28 
2003 30 2,04 
2004 26 1,64 
2005 31 2,16 
2006 30 2,60 
 
Par valsts finansējumu katru gadu imatrikulē 25 studentus, bet pārejos par maksu, kuru sedz 
fiziskas vai juridiskas personas.  
 
7.3.Absolventu skaits  
 
Absolventu skaitam studiju programmā ir tendence samazināties (4.tabula).  Tā iemesli ir 
reflektantu zemais sagatavotības līmenis vidējās mācību iestādēs, sevišėi matemātikā, fizikā un  
ėīmijā. Studiju laikā vislielākās grūtības rada Fizikas, Meteoroloăijas pamatu un Meža augsnes 
zinātnes studiju priekšmetu apgūšana. Daudz mazāks atbirums vērojams citos studiju 
priekšmetos. Sastopami gadījumi, kad laikā netiek iesniegts un aizstāvēts bakalaura darbs. Šie 
studenti to parasti aizstāv nākamajā gadā. Relatīvi daudz tiek atskaitīti studenti ar 
akadēmiskajiem parādiem, kuri ne vienmēr studijas turpina. DaĜa no atskaitītajiem studijas 
turpina nepilna laika radnieciskās studiju programmās.  
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4.tabula 
 
Absolventu skaits Mežzinātnes studiju programmā 
 
Gads Skaits Procentos no 

1.kursā 
uzĦemtajiem 

2002 23 79 
2003 21 66 
2004 19 73 
2005 11 42 
2006 10 33 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Katru gadu LLU Socioloăiskais dienests veic studentu aptauju par visiem pasniedzējiem pēc 
vienotas metodikas. Aptaujas rezultāti tiek apspriesti katedrās un tiek Ħemti vērā pārvēlēšanās 
akadēmiskajos amatos un nosakot kvalitātes piemaksas pie mata algas. Aptauju rezultāti tiek 
analizēti ikgadējos akreditācijas ziĦojumos.  
Otrā līdz ceturtā kursa studentu aptauja par studiju programmu kopumā tika veikta 2007.gada 
martā, uzdodot 8 jautājumus. Aptaujā piecu ballu skalā (5-Ĝoti labi, 4-labi, 3-viduvēji, 2-slikti, 1-
Ĝoti slikti) iegūti šādi rezultāti (5.tabula). Vairums atbilžu ir starp viduvēju un labu vērtējumu. 
Starp kursiem krasu vērtējuma atšėirību nav, lai gan 4.kurs ir sniedzis vairāk priekšlikumu 
studiju programmas pilnveidošanai. Skaidri redzams, ka praktiskajai sagatavošanai nākotnē 
veltāma lielāka uzmanība. Nepietiekams ir dažu studiju priekšmetu metodiskais nodrošinājums.  

 
5.tabula 

 
Studentu aptaujas rezultāti 
 
Jautājums Kurss Vidēji 
 2. 3.  4.  
1. Kā Jūs novērtējat teorētiskās studijas MF? 4,0 3,8 3,9 3,9 
2. Kā Jūs novērtējat profesionālo (praktisko) 
sagatavošanu MF? 

3,9 3,6 3,1 3,5 

3. Kā Jūs novērtējat metodisko nodrošinājumu? 3,7 3,5 3,7 3,6 
4. Kā Jūs novērtējat Mežzinātnes bakalaura 
akadēmisko studiju programmu? 

4,1 3,5 3,6 3,7 

 
 Jā  Nē  DaĜēji Nezinu 
5. Vai iegūtās zināšanas un iemaĦas būs pietiekamas 
darba jautājumu risināšanai? 

17/30 3/5 31/54 6/11 

6. Vai Jums ir interese par darbu vadošā amatā? 52/91 1/2 1/2 3/5 
7. Vai vēlaties turpināt studijas Mežzinātnes 
maăistrantūrā? 

18/45 4/10  18/45 

8. Kas Jūsuprāt būtu pilnveidojams Mežzinātnes bakalaura akadēmiskajā programmā? 
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2.kursa atbildes - atcelt bloku sistēmu; 

- varētu būt vairāk lekciju un praktisko darbu; 
- lielāka vērība jāpievērš praktisko iemaĦu apgūšanai; 
- vēlams vairāk izdales materiālu; 
- palielināt prakšu apjomu, vairāk prakses uzĦēmumos, palielināt to 

apjomu. 
3.kursa atbildes - vairāk  praktiskās nodarbības, kas saistītas ar profesiju, ar praktisko 

iemaĦu apgūšanu, ar teorētiskajā kursā apgūto (8 respondenti); 
- iesaistīties studentu apmaiĦas programmās; 
- prakses organizēt pirms eksāmena; 
- mācību materiāliem jābūt pieejamiem bibliotēkās; 
- organizēt izbraucienus uz mežu; 
- jāuzlabo atsevišėu priekšmetu pasniegšanas veids (konkrēti nav 

norādīts); 
4.kursa atbildes - pagarināt prakses laiku, padarīt to nopietnāku (2 nedēĜu prakse par 

īsu, vismaz 6 mēneši)- 6 respondenti; 
- prakses pēc iespējas vairāk organizēt ārpus Latvijas; 
- Studiju priekšmetos jāatmet vēsture, jāmāca aktuālas lietas; 

jānodrošina izglītība modernajās tehnoloăijās- 3 respondenti; 
- apvienot priekšmetus Meža ekonomika un UzĦēmējdarbība 

mežsaimniecībā (daĜēji pārklājas) – 2 respondenti; 
- teorētiskā daĜa par augu slimībām pārlieku liela, taču maz iespēju 

apgūt slimības praksē; 
- teorētiskā daĜas apjoms pietiekams, vairāk praktisko nodarbību; 
- pārtraukt bloku sistēmu, vai vienā blokā nelikt rakstīt 2 kursa 

projektus; 
- vēlams piesaistīt vieslektorus no nozares uzĦēmumiem; 
- padziĜināt praksi Mežkopībā, Meža kokaudzētavās, Informātikā, 

valodās; 
- iekĜaut priekšmetu Meža kartes un plāni; 
- iemācīt strādāt ar moderniem meža instrumentiem un 

datorprogrammām, kuras lieto nozarē; 
- perspektīva, jāizbeidz ”auklēties” ar parādniekiem un sliĦėiem, kas 

grauj fakultātes tēlu; 
- aktualizēt informāciju priekšmetā Kokmateriālu transports;  
- jāpārdomā priekšmeta Mežierīcība struktūra (apjoms liels, bet 

iemāca Ĝoti maz); 
- dažu pasniedzēju nomaiĦa (pēc aptauju apkopošanas). Konkrēti 

pasniedzēji nav norādīti. 
9. Kā Jūs vērtējat Mežzinātnes bakalaura akadēmiskās studiju programmas nākotnes 
perspektīvas? 

- pozitīvas, labas ; 
- perspektīva, plaša, daudzveidīga un pietiekoša; 
- ir nākotne, jo speciālisti ieguvuši zināšanas nozarē būs nepieciešami vienmēr visai meža 

nozarei; 
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- perspektīva zinātnes un zinātnisko pētījumu jomā (pēc tam nav viegli atrast darbu); 
- viduvēja programma, ja to nemainīs (nav norāžu, ko mainīt). 

• skaitītājā respondentu skaits, saucējā % 
 
Teorētisko studiju līmenis studenti novērtē tuvu labam vērtējumam, bet praktiskās sagatavošanu  
novērtē starp apmierinošu. Vecākie kursi to vērtē ievērojami kritiskāk. Kopējais studiju 
programmas vērtējums  ir robežās starp 3,5 un 4,1.  
Zināšanu atbilstību daba jautājumu risināšanai 30% respondentu atzīst par pietiekošu, bet 54% 
liekas, ka tās ir tikai daĜēji atbilstošas. Tikai 5% aptaujāto tās atzīst par nepietiekošām. Katrs 
desmitais aptaujātais uz jautājumu nevar atbildēt.  
No aptaujātajiem 45% vēlētos studijas turpināt maăistrantūrā, bet tik pat daudz respondentu 
atbildēt vēl nevar. Ieteikumi programmas pilnveidošanai visplašākie ir ceturtā kursa studentiem. 
Vairums studentu Mežzinātnes bakalaura studiju programmu uzskata par perspektīvu un 
nepieciešamu nākotnē. Bažas rada arī daži kritiski vērtējumi par studiju programmu. 
 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

2007.gada martā veikta 11 absolventu, uzdodot 8 jautājumus. Aptaujā piecu ballu skalā (5-
Ĝoti labi, 4-labi, 3-viduvēji, 2-slikti, 1-Ĝoti slikti) iegūti šādi rezultāti ( 6.tabula). 
6.tabula 

Absolventu aptaujas rezultāti 
 
Jautājums Vidējais vērtējums 

 
1. Kā Jūs novērtējat teorētiskās studijas MF? 4,4 
2. Kā Jūs novērtējat profesionālo (praktisko) sagatavošanu MF? 3,9 
3. Kā Jūs vērtējiet studiju procesa organizāciju un nodrošinājumu ar 
mācību literatūru, metodiskajiem materiāliem? 

4,0 

4. Vai esat pietiekami sagatavots, lai uzĦemtos atbildību par savu darbu 
specialitātē un tās rezultātiem? 

4,1 

5. Kā vērtējiet savu sagatavotību un konkurētspēju specialitātē darba 
tirgū? 

3,9 

     
 Jā  Nē  DaĜēji Nezinu 
6. Vai iegūtās zināšanas un iemaĦas būs pietiekamas 
darba jautājumu risināšanai? 

6/55 1/9 4/36  

6. Vai Jums ir interese par darbu vadošā amatā? 7/64  4/36  
7. Vai studiju process ir devis Jums  iespēju specializēties  
un apgūt zināšanas atbilstoši Jūsu vēlmēm? 

8/73  2/18 1/9 

Kas Jūsuprāt būtu pilnveidojams Mežzinātnes bakalaura akadēmiskajā programmā? 
 
Atbildes - Ieviest lekciju kursu Administratīvais process; 

- vairāk sadarboties ar Valsts meža dienestu, LVMI Silava, AS LVM; 
- zinātnisko darbu līmenim izvirzīt augstākas prasības; 
- teorijas pietiek- vairāk praktisku nodarbību; 
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- tuvināt akadēmiskās zināšanas praktiskajām vajadzībām; 
- informāciju tehnoloăiju ieviešanu atbilstoši progresam. 

9. Kā Jūs vērtējat Mežzinātnes bakalaura akadēmiskās studiju programmas nākotnes 
perspektīvas? 

- pozitīvas, labas ; 
- bažas rada jauno speciālistu iespējas strādāt iegūtajā specialitātē. 
- nav meža nozares nacionālās programmas, nozares nākotne neskaidra .  

 
Absolventu vērtējums par studiju programmu visās pozīcijās tikai nedaudz atšėiras no 

laba. Tas ir augstāks nekā studentu aptauju rezultāti. Absolventi jau paspējuši iegūtās zināšanas 
izmantot praksē un spriest par to pietiekamību. Absolventi atzīst, ka viĦu sagatavotība ir 
pietiekama, lai konkurētu darba tirgū. Tomēr tiek uzsvērts, ka praktiskajai sagatavotībai ir jābūt 
labākai, ievērot tehniskā progresa prasības.  

Aptaujājot absolventus, kuri strādā AS Latvijas valsts meži un fakultāti galvenokārt 
beiguši  no 2000.-2006.gadam, noskaidrots, ka tie galvenokārt auguši laukos un izvēlējušies 
laukiem piemērotu specialitāti. ViĦu pašreizējā galvenā darbības sfēra ir kontrole un pārraudzība 
uzĦēmumā (82% aptaujātajiem), kā arī administratīvais darbs (25%), ražošanas vadīšana (33%), 
informācijas vākšana un apkopošana (33%). Darbiniekiem vienlaikus jāveic arī vairāki darba 
pienākumi, kas prasa vispusīgu sagatavotību.  
Vairums absolventu (58%) savu sagatavotības līmeni karjerai, fakultāti beidzot, uzskata par labu, 
bet pārējie par viduvēju. 
Darbam nepieciešamo zināšanu novērtējums piecu ballu skalā visaugstākais ir informātikā (4,3), 
pārvaldes un darba organizācijā (4,0), ekonomiskā (3,7), tehniskās problēmās (3,6), bet viszemāk 
humanitārajā sfērā  (3,3) un juridiskajos jautājumos (3,2).  Var secināt, ka studiju procesa lielāka 
vērība vēršama saskarsmes jautājumiem darbā un juridisko zināšanu apjoma uzlabošanai.  
Absolventi atzīmē, ka vairāk nepieciešamas zināšanas ekonomikā un vadībā, jaunajās 
tehnoloăijās un praktiskajos jautājumos.  
Anketās uzrādītā darba alga AS Latvijas valsts meži ir robežās starp 510 un 665 latiem mēnesī. 
Tā ir lielāka nekā asistentiem un lektoriem LLU. 
 
Citā absolventu aptaujā, kuri strādā AS Latvijas valsts meži un fakultāti galvenokārt beiguši  no 
2000.-2006.gadam, noskaidrots, ka tie galvenokārt auguši laukos un izvēlējušies laukiem 
piemērotu specialitāti. ViĦu pašreizējā darbības sfēra ir kontrole un pārraudzība- 82% aptaujāto, 
kā arī administratīvais darbs (25%), ražošanas vadīšana (33%), informācijas vākšana un 
apkopošana (33%). Vienam darbiniekam vienlaikus jāveic arī vairāki darba pienākumi. 
Vairums absolventu (58%) savu sagatavotības līmeni karjerai, fakultāti beidzot, uzskata par labu, 
bet pārējie par viduvēju). 
Darba nepieciešamo zināšanu novērtējums piecu ballu skalā visaugstākais ir informātikā (4,3), 
pārvaldes un darba organizācijas (4,0), ekonomiskās (3,7), tehniskās (3,6), bet viszemāk 
humanitārās (3,3) un juridiskās zināšanas (3,2).  Var secināt, ka studiju procesa lielāka vērība 
vēršama saskarsmes jautājumiem darbā un juridisko zināšanu apjoma uzlabošanai.  
Absolventi atzīmē, ka vairāk nepieciešamas zināšanas ekonomikā un vadībā, jaunajās 
tehnoloăijās un praktiskajos jautājumos.  
Anketās uzrādītā darba alga AS Latvijas valsts meži ir robežās starp 510 un 665 latiem mēnesī. 
Tā ir lielāka nekā asistentiem un lektoriem LLU. 
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Uz jautājumu Kas, Jūsuprāt, būtu pilnveidojams Mežzinātnes studiju programmā? iegūtas 
šādas atbildes:  
 
Ieviest lekciju kursu Administratīvais process. 
Studiju procesā sadarboties ar LVMI Silava, VMD, AS Latvijas valsts meži. 
Zinātnisko darbu līmenim vajadzētu izvirzīt augstākas prasības. 
Vairāk informācijas par dabas aizsardzību. 
Teorijas pietiek, vairāk praktisku nodarbību. 
Pēc iespējas vairāk kontaktēties ar meža nozarē strādājošām organizācijām, iestādēm un 
praktizēties tajās.  
Tuvināt akadēmiskās zināšanas praktiskajam darbam specialitātē. 
Informāciju tehnoloăiju pilnveidošana atbilstoši to attīstības progresam. 
 
Uz jautājumu Kā Jūs vērtējiet Mežzinātnes studiju programmas perspektīvas?   saĦemtas šādas 
atbildes:  
 
Labas.  
Mežā speciālisti būs vajadzīgi.  
Nepieciešamas un Ĝoti perspektīvas, jo sevišėi, ka nav alternatīvas. 
Bažas rada jauno speciālistu iespējas strādāt iegūtajā specialitātē. 
Nav meža nozares nacionālās programmas, nozarē notiek biežas ‘’optimizācijas’’. 
LLU Meža fakultāte vienīgā vieta, kur tiek iegūta austākā mežsaimniecisko izglītība. Vai Latvija 
varētu atteikties no šādas studiju  programmas?! 
Lielas perspektīvas. Meža platības palielinās. 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studējošie studiju procesa pilnveidošanā piedalās vairākos veidos: 

- studiju priekšmeta nobeigumā piedalās aptaujā par studiju priekšmeta metodisko 
nodrošinājumu, pasniegšanu un nepieciešamajiem uzlabojumiem; 

- sadarbībā ar studiju programmas vadītāju, kas palīdz risināt radušās problēmas starp 
docētājiem un studentiem; 

- studentu vienošanās semestra sākumā par priekšmeta pasniedzēja prasībām sekmīgai 
priekšmeta apgūšanai;  

- līdzdalība LLU sociologu grupas aptaujā par priekšmeta pasniedzēju un pasniedzamo 
priekšmetu; 

- studentu līdzdalība fakultātes Domes un LLU Senāta darbā;  
 

Studējošo aptaujai Mežkopības katedrā ir izstrādāta šāda anketa ( 7 .tabula). 
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7.tabula 
Aptaujas anketa 
 
Studiju priekšmets   
Pasniedzējs   
Studiju programma   
Kurss   
 
Kā Jūs vērtējiet priekšmeta apjomu 
(pasvītrot) 

pietiekams samazināt palielināt priekšmetu 
likvidēt 

 
Kā jūs vērtējiet nodarbību kvalitāti un norisi (atzīmējiet ar krustiĦu): 
 
 teicami labi apmierinoši nepamierinoši Ĝoti 

slikti 
Lekcijas      
Laboratorijas/ praktiskos darbus      
Nodrošinājums ar mācību literatūru      
Nodrošinājums ar pasniedzēja 
sagatavotiem metodiskiem 
materiāliem 

     

Zināšanu kontroles kārtību      
 
Kā jūs vērtējiet priekšmeta pasniedzēju (atzīmēt ar krustiĦu): 
 
 teicami labi apmierinoši neapmie-

rinoši 
Ĝoti 
slikti 

Zināšanas un kompetence      
Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot 
galveno 

     

Ir objektīvs vērtējot studenta zināšanas      
Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu ar 
studentiem 

     

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā 
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 

     

Studenti ir savlaicīgi informēti par 
mācībspēka prasībām 

     

Ir laba stāja un izkopta valoda      
Studenti var sastapt pasniedzēju ārpus 
auditoriju nodarbībām 

     

 
Pasniedzēja pozitīvās īpašības: 
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Pasniedzēja negatīvās īpašības: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anketēšanas datu apstrāde dod iespēju izvērtēt pasniedzamā priekšmeta metodisko 
nodrošinājumu, studentu viedokli par lekciju un laboratorijas darbu norisi un zināšanu 
kontroles kārtību. Tāpat iespējams iegūt pasniedzēja pedagoăiskās meistarības un cilvēcisko 
īpašību novērtējumu no studentu viedokĜa. Katedras vadītāji anketēšanas rezultātus izskata 
katedras sēdēs un ar tiem iepazīstina docētājus. Rezultāti tiek Ħemti vērā, nosakot darba 
kvalitātes piemaksas. Informācija par aptauju rezultātiem ir apkopota iepriekšējo gadu 
pašnovērtējuma ziĦojumos.  
 

 
 
8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas realizācijā ir iesaistīts 21 akadēmiskos amatos 
ievēlēts docētājs, kas atbilst 60% no kopējā docētāju skaita. Viss akadēmiskais personāls ir 
pamatdarbā LLU.  
Akadēmiskos amatos nav ievēlēti 14 docētāji, no kuriem 12 ir pamatdarbā LLU. Diviem  
docētājam tas ir blakusdarbs vai papilddarbs (8.tabula).  
 

8.tabula 
 
Mežzinātnes akadēmiskās  studiju programmas akadēmiskais personāls un pārējie docētāji 
 
Nr. Studiju 

priekšmets 
KP Uzvārds,v. Zinātniskais 

vai 
akadēmiskais 
grāds  

Amats Statuss LLU 

AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS 
1 Filozofija 1,5 E.Apsīte  Mg.phil. Lektore pamatdarbs 
2 Lietišėā 

psiholoăija 
 
1,5 V.Vanovska  

 
Mg.paed. 

 
Lektore 

 
pamatdarbs 

3 Profesionālā 
svešvaloda 

 
6  I.Vazne 

 
Mg.paed.   

 
Lektore 

 
pamatdarbs 

4 Fizika 4  U.Gross Dr.phys Docents pamatdarbs 
5 Ėīmija I 

(neorganiskā) 
 
2,5 Dr.chem I.Čakste 

 
Dr.chem 

 
Docente 

 
pamatdarbs 

6 Ėīmija II 
(organiskā) 

2 Dr.sc.ing. 
M.Kūka 

Dr.sc.ing. Docente pamatdarbs 

7 Koksnes mācība 1,5 Dr.sc.ing.L.LīpiĦš Dr.sc.ing. Profesors pamatdarbs 
8 Meža botānika 5 Dr.biol. V.Šulcs Dr.biol Asoc.profesors pamatdarbs 
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9 Augu fizioloăija 2,5 I.AlsiĦa Dr.biol Asoc.profesore pamatdarbs 
10 Meža augsnes 

zinātne 
 
4 J.Līvmanis 

 
Mg.agr. 

 
Lektors 

 
pamatdarbs 

11 Ētika, estētika 1,5 G.Brāzma Dr.phil. Docents pamatdarbs 
12 Mežzinība   3  I.Liepa Dr.hab.biol. Profesors pamatdarbs 
 Praktiskā 

mežkopība 
 

 
   

13 Meža selekcija 3  A.Dreimanis Dr.silv. Profesors pamatdarbs 
 Medniecība 2     
 Zinātniskās 

pētniecības 
pamati 

1 

 

   

 Meža dzīvnieku 
bioloăija 

2 
 

   

14 Meža aizsardzība 4 B.Bankina Dr.biol. Asoc.profesore pamatdarbs 
15 Pētījumu 

metodoloăija 
 
1 A.Drēska 

 
Dr.sc.ing. 

 
Profesors 

 
pamatdarbs 

 Kokmateriālu 
transports 

 
 

   

16 Ainavas 
veidošana  

 
3  J.Liepa 

 
Mg.silv. 

 
Lektors 

 
pamatdarbs 

17 Meža 
kokaudzētavas 

 
4,5 M.Kalvāns 

 
Bc.silv. 

 
Asistents 

 
pamatdarbs 

 Meža 
atjaunošana 

 
3,5  

   

18 Ekonomikas 
teorija 

 
2  A.Eglīte 

 
Dr.oec. 

 
Asoc.pofesore 

 
pamatdarbs 

19 Grāmatvedība 2 A.Jesemčika Mg.oec. Asoc.pofesore pamatdarbs 
20 Mērniecība 3 B.Helfriča  Mg.sc.ing. lektore pamatdarbs 
21 Informātika  3 I.Kazaine Mg.paed. lektore pamatdarbs 
 
PĀRĒJIE DOCĒTĀJI 
1 Meža likumi 1,5 I.Silamiėele Mg.silv. Vieslektore blakusdarbs 
2 Socioloăija 1,5 V.Korpa Mg.sc.soc.  Vieslektore pamatdarbs 
3 Cilvēka 

aizsardzība 
2 

J.Staša 
Mg.sc.ing Viesdocents pamatdarbs 

4 
Matemātika 

5 Dr.hab.silv. 
R.OzoliĦš 

Dr.hab.silv. Profesors 
(emeritus) 

pamatdarbs 

5 Biometrija 2  S. Luguza Mg.silv. Viesasistente pamatdarbs 
 Dendroloăija 3     
6 Meža taksācija 5 P.Skudra Dr.silv. Viesdocents pamatdarbs 
 
7 Tehniskā grafika 

 
1,5  G.UzkliĦăis 

 
Dr.sc.ing. 

Profesors 
(emeritus) 

 
pamatdarbs 

8 Meteoroloăijas 
pamati 

 
2 V.Pandalons 

 
Mg.sc.ing 

 
Vieslektors 

 
pamatdarbs 
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9 Ekoloăija un 
vides aizsardzība 

 
2 V.Vircavs 

 
Mg.sc.geol. 

 
Viesasistents 

 
pamatdarbs 

 
10 Meža meliorācija 

 
4 V.Labrencis 

 
Dr.sc.ing. 

Docents 
(emeritus) 

 
pamatdarbs 

11 Mežierīcība 5  D.Dubrovskis Mg.silv. Viesdocents papilddarbs 
12 Meža 

ekspluatācija 
 
5 Z.Sarmulis 

 
Mg.sc.ing. 

 
Viesdocents 

 
pamatdarbs 

13 Tiesību pamati 1 A.Pūce Mg.paed.  Vieslektore pamatdarbs 
14  Meža botānika 5 I.Straupe Mg.agr. Viesdocente pamatdarbs 
15 Mežsaimniecības 

ekonomika 
 
2 A.Grīnfelds 

 
Dr.sc.ing. 

Profesors 
(emeritus) 

 
pamatdarbs 

 UzĦēmējdarbība 
mežu apsaimn. 

 
3,5  

   

 
Informācija par LLU akadēmisko personālu iegūta IZM mājas lapā:  
http://izm03.izm.gov.lv 
 
Informācija par akadēmiskā personāla un pārējo docētāju pamatdarbu vai papilddarbu iegūta no 
LLU personāldaĜas. 
 
8.2.Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība 
 
Mežzinātnes akadēmiskās bakalaura programmas realizācijā piedalās 21 akadēmiskos amatos 
ievēlēts docētājs, tajā skaitā 12 zinātĦu doktori, kas atbilst 57% no akadēmiskajos amatos 
ievēlētajiem (9.tabula). Tas atbilst Augstskolu likuma prasībām par doktoru skaitu universitātes 
tipa augstskolās.  
 

       9.tabula 
 
Mežzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas akadēmiskā un pārējā personāla 
raksturojums 
 
 Akadēmiskā personāla amati t.sk. zinātniskie grādi un akadēmiskie 

nosaukumi 
 Asis- 

tenti 
Lek-
tori 

Docenti Asoc. 
prof. 

Profesori Kopā Doktori Maăistri Bakalauri Kopā  

skaits 1 7 4 5 4 21 12 8 1 21 
% 5 33 19 24 19 100 57 38 5 100 
Pārējie docētāji 
skaits 2 4 6  3 15 5 10  15 
% 13 27 40  20 100 33 67  100 
           
 
Programmas realizācijā akadēmiskā personāla skaitā ir 5 asociētie profesori un 4 profesori 
(valsts), tas atbilst 43% no akadēmiskā personāla skaita.  
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Bez tam programmas realizācijā piedalās 15 priekšmeta atbildīgie docētāji, kas nav ievēlēti 
akadēmiskajos amatos. No tiem 5 ir zinātĦu doktori, kas ir emeritētie docenti vai profesori. 
Akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji pasniedz studiju priekšmetus 69 KP apjomā, kas atbilst 
59% no studiju priekšmetu kredītpunktu skaita. Atlikušos 41% realizē akadēmiskajos amatos 
neievēlētie docētāji. Docētāju kvalifikācija ir pietiekama akadēmiskās studiju programmas 
realizācijai.  
 
8.3.ZinātĦu doktori un profesori 
 
Mežzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas realizācijā piedalās četri Mežzinātnes 
profesoru padomes ievēlēti profesori un viens asociētais profesors, kas visi ir zinātĦu doktori       
(10.tabula). Tas atbilst Augstsklu likuma un Ministru kabineta Noteikumiem (Nr. 821, 2006.gada 
3.oktobris). 
 

10.tabula 
MežzinātĦu nozares profesori  
 
Nr. Studiju 

priekšmets 
KP Uzvārds,v. Zinātniskais 

vai 
akadēmiskais 
grāds  

Amats Statuss LLU 

AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS 
1 Meža botānika 5 Dr.biol. V.Šulcs Dr.biol Asoc.profesors pamatdarbs 
2 Koksnes mācība 1,5 Dr.sc.ing.L.LīpiĦš Dr.sc.ing. Profesors pamatdarbs 
3 Mežzinība   3  I.Liepa Dr.hab.biol. Profesors pamatdarbs 
 Praktiskā 

mežkopība 
 

 
   

4 Meža selekcija 3  A.Dreimanis Dr.silv. Profesors pamatdarbs 
 Medniecība 2     
 Zinātniskās 

pētniecības 
pamati 

1 

 

   

 Meža dzīvnieku 
bioloăija 

2 
 

   

5 Pētījumu 
metodoloăija 

 
1 A.Drēska 

 
Dr.sc.ing. 

 
Profesors 

 
pamatdarbs 

 
 
 
8.4.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības kārt ība un attīstības politika 
 
Akadēmiskā personāla atlasi līdz 2005.gadam ievērojami ietekmēja zemās algas, kas vairumā 
gadījumu bija zemākas nekā ražošanā vai privātajā sektorā. Situācija ir mainījusies 2006.gadā, 
kad augstskolu docētāju algas ievērojami pieauga. Pēdējos gados ievērojami palielinājies 
Mežzinātnes doktorantūrā studējošo skaits. Tuvāko divu gadu laikā vairāki no tiem var aizstāvēt 
doktora disertācijas un tikt ievēlēti akadēmiskos amatos. Tas nodrošinātu docētāju sastāva 
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atjaunošanu. Jau esošu doktoru piesaiste no ārpuses praktiski nav iespējama, jo promocijas 
darbus aizstāvējušo pēdējā desmitgadē ir maz.  
 
8.5. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība     
 
 
Programmas realizācijā akadēmiskā personāla skaitā ir 5 asociētie profesori un 4 profesori 
(valsts), tas atbilst 43% no akadēmiskā personāla skaita.  
Bez tam programmas realizācijā piedalās 14 priekšmeta atbildīgie docētāji, kas nav ievēlēti 
akadēmiskajos amatos. No tiem 5 ir zinātĦu doktori, kas ir emeritētie docenti vai profesori. 
Akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji pasniedz studiju priekšmetus 69 KP apjomā, kas atbilst 
59% no studiju priekšmetu kredītpunktu skaita. Atlikušos 41% realizē akadēmiskajos amatos 
neievēlētie docētāji. Docētāju kvalifikācija ir pietiekama akadēmiskās studiju programmas 
realizācijai.  
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta. Katru gadu tiek piešėirtas 25 studiju vietas. 
Studiju programmas realizācijai ir pietiekams nodrošinājums ar auditorijām un laboratorijām. 
Nodarbības ir iespējams plānot dienas pirmajā pusē, galvenokārt līdz plkst. 15 pēcpusdienā. 
Studentu rīcībā fakultātes korpusā ir pieejama datorklase ar 15 daba vietām un pieslēgumu 
INTERNET tīklam. Pēdējos gados ar datoriem un pieeju INTERNET tīklam ir nodrošināti visi 
pasniedzēji un laboranti. Fakultātes telpās atrodas LLU Fundamentālās bibliotēkas filiāle ar 
mācību materiālu kopēšanas iespējām. Lieliskas iespējas informācijas iegūšanai nodrošina LLU 
Fundamentālā bibliotēka, lai izmantotu elektroniskos katalogus. Tiek iepirkta jaunākā literatūra. 
Fakultātes rīcībā ir pietiekams multimediju projektoru skaits un portatīvie datori. Uzlabojies 
nodrošinājums ar meža taksācijas instrumentiem mācību praksēm un zinātniskajam darbam.  
Ilggadīgas sadarbības rezultātā studiju programmai ir plašas iespējas ierīkot mācību un zinātnisko 
pētījumu objektus Meža pētīšanas stacijas Jelgavas, Auces un Šėēdes  mežu novados, kuros 
docētāju un studentu rīcībā ir vairāk nekā 40 pastāvīgie parauglaukumi.  
 
10. Ārējie sakari  
 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Lielākie darba devēji Mežzinātnes studiju programmas absolventiem ir Valsts meža dienests un 
AS Latvijas valsts meži.  Absolventi darbu arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā Silava, 
mežierīcības uzĦēmumos un firmās, konsultāciju dienestā, koktirdzniecībā, AS Latvijas finieris 
un citur. 
Tradicionāla un cieša sadarbība ir Valsts meža dienestu, kas izpaužas šādos veidos: 
 

- studiju plānu un programmu saskaĦošana un apspriešana; 
- kontakti ar VMD mežniecībām un virsmežniecībām ar praksi saistītos jautājumos; 
- konsultāciju sniegšana VMD struktūrvienībām un ierēdĦiem; 
- bakalaura darbu recenzēšana; 
- VMD amatpersonu darbība Valsts eksāmenu komisijas darbā; 
- ražošanas prakšu norise mežniecībās; 
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- tālākizglītības programmu realizācija Meža fakultātē. 
 
Sadarbības veidi ar AS Latvijas valsts meži: 
 

- studentu ražošanas prakses AS uzĦēmumos; 
- aktīva līdzdalība AS rīkotajos semināros; 
- konsultāciju sniegšana; 
- līgumdarbu izpilde. 

 
Sadarbības veidi ar AS Latvijas finieris meži: 
 

- AS stipendijas Meža fakultātes studentiem; 
- aktīva līdzdalība AS rīkotajos semināros; 
- konsultāciju sniegšana; 
- līgumdarbu izpilde un konsultāciju sniegšana; 
- docētāju piedalīšanās AS rīkotajos konkursos.  

 
Sadarbības veidi ar Mežu pētīšanas staciju: 
 

- studentu mācību prakses MPS mežos un citos objektos; 
- zinātnisko parauglaukumu ierīkošana, uzmērīšana; 
- konsultāciju sniegšana un semināru rīkošana. 

 
 
Sadarbības veidi ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtu Silava: 
 

- studentu darba iespējas vasaras brīvlaikā vai citos periodos; 
- institūta pētniecības objektu izmantošana bakalaura darbu izstrādei; 
- zinātnisko publikāciju recenzēšana. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām  
 
Pastāv ilggadīga sadarbība ar citām Latvijas augstskolām (Latvijas universitāti, Tehnisko 
universitāti, Daugavpils Pedagoăisko universitāti, Latvijas ZinātĦu akadēmiju, Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmiju. Pēdējās īstenie locekĜi ir vairāki fakultātes 
profesori.  
Meža fakultātei pastāv ilggadīga sadarbība Vācijas Federatīvās republikas pavalsts ZiemeĜreina-
Vestfālene Meža pārvaldi, kas desmit gadus nodrošināja studentiem prakses iespējas Vācijas 
mežniecībās divu mēnešu garumā.  
Notiek sadarbība ar Rotenburgas, Ebersvaldes, Tarantas un Getingenes meža augstskolām Vācijā. 
Laikā gaitā vairāki šo augstskolu studenti ir praktizējušies Latvijā un Meža fakultātē.  
Austrumeiropas līmenī ir notikušas divas studiju plānu apspriešanas (Tarantā un KauĦā). Nākotnē 
redzama studiju satura apspriešana.  
Noslēgti sadarbības līgumi ar Maskavas Mežtehnikas universitāti un Baltkrievijas Mežtehnikas 
universitāti. 
Notiek regulāra sadarbība ar Igaunijas Dabas zinātĦu  universitāti un Lietuvas Laukssaimniecības 
universitāti, sarīkoti semināri par meža izglītības attīstību Baltijas valstīs.  
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Mežzinātnes studiju programmas studenti 2005./2006.studiju gadā 5 dienas bija ārzemju 
ekskursijās Lietuvā un Igaunijā.  
Studenti ar saviem darbiem piedalās studentu darbu konkursos Krievijā. Absolventi vienu gadu 
veic maăistrantūras studijas Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē.  
Fakultātes docētāji un doktoranti regulāri piedalās citu valstu zinātniskajās konferencēs 
(Slovākija, Čehija, Lietuva un c.). 
 

 
11. Informācija par studiju iespējām programmas likvidēšanas gadījumā 
 
Meža fakultāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā var apgūt Mežzinātnes akadēmisko bakalaura 
studiju programmu. Pāreja uz citā Latvijas augstskolām līdzīgā programmā nav iespējama. 
Programmas likvidēšanas gadījumā studijas ir iespējams turpināt 2.līmeĦa profesionālajā studiju 
programmā Mežinženieris pilna vai nepilna laika studijās. 
 
12. Augstākas izglītības programmas  attīstības plāns 
 
Studiju programma ir cieši saistīta ar LLU un LLU Meža fakultātes attīstības stratēăiju laika 
periodam no 2007.-2010.gadam. Attīstības stratēăijas ir pieejamas LLU Rektorātā un Meža 
fakultātes dekanātā.  
Galvenie attīstības virzieni nākamajos  četros gados ir: 

- materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija; 
- informatīvās bāzes  papildināšana ar jaunu zinātnisku literatūru, mācību līdzekĜiem un 

elektroniskajiem izziĦas avotiem; 
- mācību un pētījumu parauglaukumu ierīkošana, atkārtota uzmērīšana un datu apstrāde; 
- ārvalstu lektoru piesaiste studiju procesā; 
- sadarbības projektu slēgšana ar Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātnes institūtiem, 

valsts iestādēm, firmām un privātiem uzĦēmumiem; 
- docētāju sastāva atjaunošana. 

 
13. Studiju programmu salīdzinājums 
 
Meža fakultātes Mežzinātnes bakalaura programma ir salīdzināta ar Freiburgas Alberta-Ludviga  
universitātes MežinātĦu nodaĜas un Lietuvas LU Meža fakultātes studiju programmām. Minētajās 
programmās priekšmetu apjoms, saturs, studiju ilgums ir līdzīgi un savstarpēji salīdzināmi. LLU 
studenti 8 semestros iegūst pat vairāk-240 ECTS nekā Freiburgā (210 ECTS). Salīdzināšanas 
iespējas deva šo augstskolu studiju plāni, kā arī abu universitāšu apmeklējumi. Studiju 
priekšmetu saraksts, priekšmeta apjomi, attiecības starp lekcijām, paraktiskajiem un laboratorijas 
darbiem Freiburgas universitātē ir Ĝoti līdzīgs kā LLU mežzinātnes bakalaura programmai. 
Studiju procesa organizācija Freiburgas universitātē stipri atšėiras pat no citu Eiropas valstu 
universitātēm, jo studiju priekšmetu apgūšana notiek 1-3 nedēĜu garos blokos pēc priekšmetu 
sistēmas, kam seko pārbaudījumi.  LLU Meža fakultātē ir klasiska semestra sistēma ar nemainīgu 
semestra stundu sarakstu. Priekšmets LLU beidzas ar semestra ieskaiti vai pārbaudījumu.  
Mazāka apjoma priekšmeti beidzas ar semestra ieskaiti, kas obligāti tiek vērtēta ar atzīmi. 
Atšėīrībā no Freiburgas universitātes LLU Meža fakultātē nav akumulējošu pārbaudījumu 
vienlaicīgi par vairākiem  priekšmetiem.  
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LLU  Mežzinību studiju programmas  salīdzinājums  ar Alberta-Ludviga  universitātes Freiburgā 
(Vācija) mežzinātĦu studiju progammu pēc studiju procesa struktūras ir šāds (11.tabula). 
 

11.tabula 
Studiju programmu salīdinājums 
 
 Freiburgas universitāte LLU 
Studiju ilgums semestros 9 8 
tajā skaitā:                                                                 
- mācību un ražošanas 
prakses 

- 14,5 nedēĜas 

- prakses semestris 1 - 
- studiju semestri 7  (2.- 8. semestris) 8 (1.- 8. semestris) 
- diplomdarbu semestris 1   (9. semestris) bakalaura darba izstrāde   

8. semestrī 
  

Studiju ilgums Freiburgas universitātē ir par vienu semestri garāks  nekā pamatstudiju ilgums  
LLU, tajā skaitā 1 praktikuma semestris. Teorētiskās vielas apguvei LLU ir viens semestris 
vairāk, bet toties mazāk laika paredzēts bakalaura darba izstrādei. LLU  praktiskās iemaĦas iegūst 
mācību un ražošanas prakses laikā- kopsummā 13,5 nedēĜās. Studiju ilgums abās augstskolās ir 
līdzīgs. Abās universitātēs nedēĜas noslodze auditorijās ir  20 stundas. Ārpus nodarbību laika 
LLU studentiem jāizstrādā 10 kursa darbi un projekti, kam Freiburgas universitātē daĜēji atbilst 
īsie un garie referāti.  Freiburgas universitātē  par vienu nedēĜas darbu studenti saĦem  2 ECTS. 
Visā studiju laikā 7 semestros  jāiegūst 210 ECTS. LLU Mežzinātnes studiju programmas 
minimālais apjoms  160 KP, kas kopumā ir līdzīgi kā Freiburgas universitātē.  
Studiju priekšmeti Freiburgas universitātē sakārtoti  4 studiju priekšmetu blokos, kas tiek 
salīdzināti  ar studiju priekšmetiem  LLU mežzinību studiju programmā. Tabulās uzrādīts 
obligāto nodarbību apjoms stundās studiju priekšmetos Freiburgas universitātē. Bez tam 
kopsummā tik pat daudz stundu ir paredzēts padziĜinātajām studijām un izvēles priekšmetu 
apgūšanai. 
 
1. bloks    Ekoloăija 
 

Freiburgas universitātē 
 
LLU 

Priekšmets Apjoms 
obligātas 
stundas 

Priekšmets Apjoms 

Kokaugu fizioloăija  Augu fizioloăija 2,5 
Augsnes zinība un meža 
barošanās 

80 Augsnes zinība 4,0 

Ėīmija 20 Ėīmija  4,5 
Meža botānika un meža 
pataloăija 

 Meža botānika 5,0 

Meža zooloăija un  Meža entomoloăija 2,0 
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entomoloăija 
Meteoroloăija un 
klimatoloăija 

 Meteoroloăija 1,5 

Meža slimības 40 Meža fitopataloăija  2,0 
Meža dzīvnieku ekoloăija  Meža dzīvnieku bioloăija  2,0 
Ievads bioloăijā un ekoloăijā 40 Dendroloăija 3,0 
Meža bioloăija 80 Ekoloăija un vides 

aizsardzība 
2,0 

  Mežsaimniecības pamati 1,5 
 260   
 
 
2. bloks  Produkcija un izmantošana 
 

Freiburgas universitātē 
 
LLU 

Priekšmets Apjoms 
obligātas 
stundas 

Priekšmets Apjoms 

Meža izmantošana  60 Meža izmantošana 4,0 
Meža ierīcība 40 Meža ierīcība 5,0 
Medību saimniecība  Medniecība 2,0 
Mežkopība 120 Mežkopība 

Praktiskā mežkopība 
Meža kokaudzētavas 
Meža atjaunošana 

3,0 
4,0 
4,0 
3,5 

Meža izmantošana un ceĜu 
būve 

 Meža ceĜi 1,0 

Meža uzmērīšana 40 Meža taksācija 5,0 
  Koksnes mācība 1,5 
  Meža meliorācija 4,0 
  Celtniecības pamati 2,0 
  Meža blakus izmantošana 1,0 
  Meža piroloăija 1,0 
  Grāmatvedība 1,5 
 260   
 
3. bloks  Sabiedrība un saimniecība 
 

Freiburgas universitātē 
 
LLU 

Priekšmets Apjoms 
obligātas 
stundas 

Priekšmets Apjoms 

Meža vēsture 20   
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Meža darbu zinātne 40 Mežsaimniecības darbu 
mehanizācija 
Cilvēka aizsardzība 

2,0 
 
2,0 

Meža ekonomika 20 Ekonomikas teorijas  
Mežsaimniecības 
ekonomika 

1,5 
2,0 

Meža politika un tirgus 
mācība 

80 UzĦēmējdarbība mežu 
apsaimniekošanā 

3,5 

Meža tiesības 40 Tiesību pamati 
Meža likumi 

1,0 
1,0 

Ainavas kopšana 40 Apstādījumi 3,5 
SociālzinātĦu pamati  Sociloăija  

Ētika un estētika 
Filozofija 
Psiholoăija 
Izvēles priekšmeti 

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

  Fizika  4,0 
  Tehniskā gafika 1,5 
  Profesionālā svešvaloda 6,0 
 240   
 
4. bloks  Ievads studijās un metodikas pamati 
 

Freiburgas universitātē 
 
LLU 

Priekšmets Apjoms 
obligātas 
stundas 

Priekšmets Apjoms 
KP 

Mežzinātnes  metodoloăijas 
pamati 

40 Zinātniskā darba pamati 2,0 

Pielietojamā statistika un 
matemātika 

40 Biometrija  
Matemātika 

2,0 
5,0 

Informātika 40 Informātika 3,0 
Distancionālās uzmērīšanas 
metodes  un mērniecība 

40 Mērniecība 3,0 

 160   
 
Tiešs stundu sadalījums studiju priekšmetos Freiburgas universitātē un LLU nav iespējams. 
Piemēram, priekšmetā Meža bioloăija var būt ietverta augu fizioloăija, entomoloăijas un 
fitopataloăijas vispārējie jautājumi. Salīdzinājums ar citām  Eiropas universitāšu Meža fakultātēm 
rāda, ka pamatvilcinos vēsturiski izveidojusies studiju priekšmetu stuktūra ir Ĝoti līdzīga. 
Atsevišėās universitātēs daži priekšmeti tiek apgūti plāšāk un dziĜāk, bet citās pasniegts mazākā 
apjomā. 
 
Lietuvas LU Meža fakultāte Mežzinātnes bakalaura studiju programma tiek realizēta 8 semestros, 
tāpat kā LLU. Studiju programmas apjoms Lietuvā ir 181,5 KP, kas ir vairāk nekā LLU (160KP). 
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Šāda atšėirība saistīta ar īsākiem brīvlaikiem. Abās studiju programmās ir 31 vienāda nosaukuma 
priekšmets, kuru apjomi atšėiras nenozīmīgi. Lietuvā ir lielāks mācību un ražošanas prakšu, 
izvēles priekšmetu apjoms. Matemātikas un ėīmijas priekšmeti ar mazāku KP skaitu. Lietuvas 
studiju programmā ir vairāki priekšmeti, kuru nav LLU, piemēram, Meža produktivitāte, ĂIS, 
Distancionālas metodes mežsaimniecībā. Plašāks ir ekonomisko priekšmetu bloks, kas saistīts ar 
absolventu sagatavošanu ražošanai. Sīkāks LLU un Lietuvas LU studiju programmu 
salīdzinājums tabulas veidā dots  12.tabulā.  
Ir pietiekams pamats secināt, ka Mežzinātnes bakalaura programma atbilst citās valstīs 
realizētajām studiju programmām.  
 

12.tabula 
 
Studiju priekšmetu salīdzinājums LLU un Lietuvas LU Meža fakultātēs 
 
LLU studiju priekšmets KP Lietuvas LU Meža fakultāte KP 
 
Ētika, estētika 1,5 Ētika, estētika 2,0 
Filozofija 1,5 Filozofija 2,0 
Psiholoăija 1,5 Ievads psiholoăijā 2,0 
Socioloăija 1,5 Politiskie procesi Lietuvā 2,0 
Cilvēka aizsardzība 2 Darba aizsardzība 2,0 
Profesionalā svešvaloda 6 Profesionalā svešvaloda 10,0 
Fizika 4 Pielietojamā fizika 5,0 

Informātika (datorapmācība) 3 
Informātika  
Datori mežsaimniecībā 

3,0 
3,0 

Ėīmija 4,5 Vispārējā ėīmija 3,0 
Matemātika 5 Matemātika  3,0 
Koksnes mācība 1,5   
Meža botānika 5 Augu bioloăija 6,0 
Augu fizioloăija 2,5   
Biometrija 2   
Tehniskā grafika 1,5 Rasēšana 2,0 
Mērniecība 3 Ăeodēzija 3,0 
Meteoroloăijas pamati 1,5   
Meža dzīvnieku bioloăija 2 Meža dzīvnieku bioloăija 3,0 
Dendroloăija 3 Dendroloăija 4,5 

Meža augsnes zinātne 4 
Pedoloăija (meža augsnes 
zinātne) 

3,0 

Mežzinība   3 Meža ekoloăija 2,0 
Meža selekcija 3 Meža selekcija un sēklkopība 4,0 
Ekoloăija un vides aizsardzība 2 Ekoloăija un vides aizsardzība 2,0 
Meža aizsardzība 4 Meža aizsardzība 4,0 
Zinātniskās pētniecības pamati 2 Zinātnes metodoloăija 3,0 
Meža taksācija 5 Dendrometrija 3,0 
Medniecība 2 Medniecība 5,5 
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Meža meliorācija 4   
Praktiskā mežkopība 4,5 Audžu veidošana un cirtes 3,5 
Ainavas veidošana  3   
Meža kokaudzētavas 4 Meža kokaudzētavas 2,0 
Mežierīcība 5 Mežierīcība 4,0 
Meža ekspluatācija 6,5 Mežizstrādes tehnoloăija 

Meža izmantošana 
2,0 
4,0 

Meža atjaunošana 4 Meža atjaunošana 3,5 
Kokmateriālu transports 2   
Ekonomikas teorija 1,5 Mikro un makroekonomika 3,0 
Tiesību pamati 1   
Grāmatvedība 1,5   

Mežsaimniecības ekonomika 2 
Meža ekonomika un ražošanas 
organizācija 

5,5 

UzĦēmējdarbība mežsaimniecībā  3,5 
UzĦēmējdarbība 
mežsaimniecībā  

6,5 

Meža likumi 1,5 Meža tiesības 2,0 
Sugu un biotopu aizsardzība 1,5 Ievads specialitātē 2,0 
  Distancionālās metodes  3,0 
  Meža darbu mehanizācija 6,0 
  Meža produktivitāte 4,0 
  GIS 2,0 
  Fizkultūra 4 
Izvēles priekšmeti 11,5 Izvēles priekšmeti 16,0 
Prakses  12,5 Mācību prakses 20,5 
Ražošanas prakse 1 Ražošanas prakses  7,0 
Bakalaura darbs 12   
Kopā  160 Kopā  181,5 
 
 
 
14. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses 

• akadēmiskā personāla zinātniskā 
kvalifikācija 

• docētāju pedagoăiskā pieredze 
• daudzpusīgi  kontakti ar nozares 

uzĦēmumiem 
• plaša parauglaukumu bāze Meža 

pētīšanas stacijā un nozares uzĦēmumos  

• nepietiekams nodrošinājums ar mācību 
literatūru 

• nevienmērīgs studiju priekšmetu 
nodrošinājums ar metodiskiem 
materiāliem 

• akadēmiskā personāla nepietiekamas 
svešvalodu zināšanas 

• nepietiekams izvēles kursu piedāvājums 
• nepietiekama praktiskā sagatavošana 
• jaunu zinātĦu doktoru trūkums 

Iespējas Draudi 
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• studiju programmas pilnveidošana 
• studiju kursu pilnveidošana 
• akadēmiskā personāla zinātniskā un 

metodiskā darba kvalitātes 
pilnveidošana 

• mācību līdzekĜu sagatavošana 
• dziĜāka studiju procesa un zinātniskā 

darba integrācija 
• ārvalstu vieslektoru piesaiste 

• akadēmiskā personāla novecošanās  
• nozares biežās reorganizācijas 
• docētāju neieinteresētība veikt 

zinātnisko darbu 
• pārāk liels pasniedzamo priekšmetu 

skaits docētājiem 
• birokrātisku prasību pieaugums 
• skaidri definētu prasību trūkums 
• pārāk mazs kontakstundu skaits nedēĜā 

 
 
Mežzinātnes akadēmiskās  
studiju programmas vadītājs                                            prof.Dr.silv. A.Dreimanis 
 
 
 
 
Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums  apspriests un 
apstiprināts Meža fakultātes Domes sēdē 2007.gada 23.maija. 
 
23.05.2007 
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PIELIKUMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.pielikums       Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas studiju kursu saraksts, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais docētājs 



 
1.pielikums       Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas studiju kursu saraksts, īstenošanas plānojums un atbildīgais 
docētājs 
 
Nr. Kods Studiju priekšmets KP Semestris Atbildīgais docētājs 
    1 2 3 4 5 6 7 8  
Obligātie studiju priekšmeti - A daĜa 
  Humanitārais bloks 
1 FILO202 Ētika, estētika 1,5 iesk               Doc. G.Brāzma 
2 FILO102 Filozofija 1,5       iesk         Lekt. E.Apsīte 
3 PEDA301 Lietišėā psiholoăija 1,5   eks             Lekt. V.Vanovska 
4 SOCO101 Socioloăija 1,5     eks           Lekt. V.Korpa 
5 DVID305 Cilvēka aizsardzība 2             eks   Viesdocents J.Staša 

6 VALO101 
Profesionalā 
svešvaloda 6 iesk iesk iesk eks         Lekt. I.Vazne 

             
  Fundamentālie studiju priekšmeti 
7 FIZI 102 Fizika 4     iesk eks         Doc. U.Gross 

8 INFO101 
Informātika 
(datorapmācība) 3   iesk             Lekt. I.Kazaine 

9 KIMI115 
Ėīmija I 
(neorganiskā) 2,5   eks             Doc. M. Kūka 

    
Ėīmija II 
(organiskā) 2   iesk             Doc. I.Čakste 

10 MATE105 Matemātika 5 iesk eks             Prof. R.OzoliĦš 
11 MIZM312 Koksnes mācība 1,5         eks       Prof L.LīpiĦš 
12 MEZK114 Meža botānika 5 eks               Asoc.prof. V.Šulcs 
13 ABIO303 Augu fizioloăija 2,5     eks           Asoc.prof. I.AlsiĦa 
14 MEZK102 Biometrija 2     iesk           Prof. I. Liepa 
15 PROJ105 Tehniskā grafika 1,5 iesk               Prof. G.UzkliĦăis 
7 FIZI 102 Fizika 4     iesk eks         Doc. U.Gross 
  Profila akadēmiskie priekšmeti 
16 GEOD309 Mērniecība 3   eks             Lekt. B.Helfriča 
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17 FIZI115 
Meteoroloăijas 
pamati 1,5 eks               Lekt. V.Pandalons 

18 MEZK316 
Meža dzīvnieku 
bioloăija 2 eks               Prof. A.Dreimanis  

19 MEZK317 Dendroloăija 3     eks           Asoc.prof. V.Šulcs 
20 AGRO306 Meža augsnes zinātne 4       eks         Lekt. J.Līvmanis 
21 MEZK305 Mežzinība   3       eks         Prof. I. Liepa 
22 MEZK309 Meža selekcija 3       iesk         Prof. A.Dreimanis  

23 VIDE101 
Ekoloăija un vides 
aizsardzība 2         eks       Asist. V.Vircavs 

24 AAIZ303 Meža aizsardzība 4         eks       
Asoc.prof. 
B.Bankina 

25 MEZK325 
Zinātniskās 
petniecības pamati 1           iesk     Prof. A.Dreimanis  

26 MIZM 
Pētījumu 
metodoloăija 1           iesk     Prof. A.Drēska 

27 MIZM303 Meža taksācija 5         iesk eks     Doc. P.Skudra 
             
  Profila speciālie priekšmeti 
28 MEZK303 Medniecība 2     eks           Prof. A.Dreimanis  
29 VIDE113 Meža meliorācija 4         iesk.,k.p.       Doc. V.Labrencis 
31 MEZK306 Praktiskā mežkopība 4,5         eks, k.d.       Prof. I. Liepa 

32 MEZK310 Ainavas veidošana  3           
iesk, 
k.d.     Lekt. J.Liepa 

35 MEZK307 Meža kokaudzētavas 4,5           
eks, 
k.p.     Asist. M.Kalvāns 

36 MIZM304 Mežierīcība 5             
eks, 
k.p.   Doc. D.Dubrovskis 

37 MIZM306 Meža ekspluatācija 6,5             iesk eks,k.d. Prof. A.Drēska 

38 MEZK308 Meža atjaunošana 3,5             
eks, 
k.d.   Asist. M.Kalvāns 

39 MIZM315 
Kokmateriālu 
transports 2               eks Prof. A.Drēska 
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  UzĦēmējdarb ības 

studiju priksmeti 
          

40 EKON103 Ekonomikas teorija 1,5     eks           Asoc.prof. A.Eglīte 
41 EKON305 Tiesību pamati 1         iesk       Lekt. A.Pūce 

43 GRAM306 Grāmatvedība 1,5             iesk   
Asoc.Prof. 
A.Jesemčika 

44 MIZM316 
Mežsaimniecības 
ekonomika 2             eks   Prof. A.Grīnfelds 

45 MIZM317 Meža likumi 1,5               iesk Lekt.I.Silamiėele 

46 MIZM321 
UzĦēmējdarbība 
mežu apsaimn. 3,5               eks,k.d. Prof. A.Grīnfelds 

47 EKON103 Ekonomikas teorija 1,5     eks           Asoc.prof. A.Eglīte 
             
  Mācību prakses           
1 MEZK001 Meža botānika 1   iesk             Asoc.prof. V.Šulcs 
2 GEOD010 Mērniecība 2   iesk               
3 MEZK002 Mežzinība 1       iesk         Prof. I. Liepa 
4 MEZK003 Dendroloăija 1       iesk         Asoc.prof. V.Šulcs 
5 MEZK004 Medniecība 0,5       iesk         Prof. A.Dreimanis  
6 MEZK005 Meža selekcija 0,5       iesk         Prof. A.Dreimanis  
7 AGRO006 Meža augsnes zinātne 0,5       iesk           
8 MEZK007 Praktiskā mežkopība 1           iesk     Prof. I. Liepa 
9 MIZM004 Meža taksācija 2           iesk     Doc. P.Skudra 
10 MIZM003 Meža ekspluatācija 1           iesk     Doc. Z.Sarmulis 

11 AAIZ001 Meža aizsardzība 1           iesk     
Asoc.prof. 
B.Bankina 

12 MEZK008 Meža atjaunošana 1               iesk Asist. M.Kalvāns 
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2. pielikums     Mežzinātnes akadēmiskas  studiju programmas akadēmiskais personāls 
 
 Studiju priekšmets KP Uzvārds, v. Zinātniskais 

vai 
akadēmiskais 
grāds  

Amats Statuss LLU 

 AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS 
1 Filozofija 1,5 E.Apsīte  Mg.phil. Lektore pamatdarbā 
2 Lietišėā psiholoăija 1,5 V.Vanovska  Mg.paed. Lektore pamatdarbā 
3 Profesionālā svešvaloda 6  I.Vazne Mg.paed.   Lektore pamatdarbā 
4 Fizika 4  U.Gross Dr.phys Docents pamatdarbā 
5 Ėīmija I (neorganiskā) 2,5 I.Čakste Dr.chem Docente pamatdarbā 
6 Ėīmija II (organiskā) 2 M.Kūka Dr.sc.ing. Docente pamatdarbā 
7 Koksnes mācība 1,5 L.LīpiĦš Dr.sc.ing. Profesors pamatdarbā 
8 Meža botānika 5 Dr.biol. V.Šulcs Dr.biol Asoc.profesors pamatdarbā 
9 Augu fizioloăija 2,5 I.AlsiĦa Dr.biol Asoc.profesore papilddarbs 
10 Meža augsnes zinātne 4 J.Līvmanis Mg.agr. Lektors pamatdarbā 
11 Ētika, estētika 1,5 G.Brāzma Dr.phil. Docents pamatdarbā 
       
12 Mežzinība   3  I.Liepa Dr.hab.biol. Profesors pamatdarbā 
 Praktiskā mežkopība      
       
13 Meža selekcija 3  A.Dreimanis Dr.silv. Profesors pamatdarbā 
 Medniecība 2     
 Zinātniskās pētniecības pamati 1     
 Meža dzīvnieku bioloăija 2     
       
14 Meža aizsardzība 4  B.Bankina Dr.biol Asoc.pofesore pamatdarbā 
15 Pētījumu metodoloăija 1 A.Drēska Dr.sc.ing. Profesors pamatdarbā 
 Kokmateriālu transports      
       
16 Ainavas veidošana  3  J.Liepa Mg.silv. Lektors pamatdarbā 
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17 Meža kokaudzētavas 4,5 M.Kalvāns Bc.silv. Asistents pamatdarbā 
 Meža atjaunošana 3,5     
       
18 Ekonomikas teorija 2  A.Eglīte Dr.oec. Asoc.pofesore pamatdarbā 
19 Grāmatvedība 2 A.Jesemčika Mg.oec. Asoc.pofesore pamatdarbā 
20 Mērniecība 3 B.Helfriča  Mg.sc.ing. lektore pamatdarbā 
21 Informātika  3 I.Kazaine Mg.paed. lektore pamatdarbā 
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3. pielikums           Izsniedzamā diploma paraugs 
 
 



 46

 



 47

 



 48

 
 
 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. pielikums            Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības jaunrades 
biogrāfijas 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
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Vizma  Vanovska 
Vārds  Uzvārds 

Kuldīgas raj. Nīkrāce  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J.Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3080702    

Fakss:    
E-pasts: vizmavan@inbox. lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitāte 
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

1978-1983 
 
 
 

1988-1990 
aspirantūra 

Bioloăija 
 
 
 

Ginekoloăija un 
mākslīgā 

apsēklošana 

Biologs,  
Bioloăijas un 

ėīmijas 
pasniedzējs 
Veterinārārst
s- -pētnieks 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Maăistra grāda 
pielīdzināšanas komisija 

1992 Pedagoăija, mācību 
metodika 

Pedagoăijas 
maăistrs 

C-465871 

Darba pieredze 

1990.g.līdz š.d. – LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, asistente, vēlāk lektore 
1988.-1990. – LLU aspirantūra 
1986.-1988.- LLU Veterinārā fakultāte  Dzīvnieku fizioloăijas katedra, asistente 
1984.-1986.- LLU Mācību- metodiskais centrs, vecākā laborante 
1983.- 1984.-Rīgas raj. kolhozs ”Ezerciems” ,agroėīmiskā laboratorija, laborante 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Pedagoăijas MEK zinātniskā sekretāre.  
Starptautiskie projekti 
2005.-2007.g. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās 
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts „Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā ” 
2005.-2007.g.- Eiropas kopienas EQUAL programmas ietvaros projekts „Profesiju segregācijas cēloĦu 
mazināšana” 
Vadīti 7 maăistru darbi pedagoăijā. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Starptautiskā konference „ EcoBalt ’2005”, Rīga, 2005 
Starptautiskā konference „ Lauku vide Izglītība Personība, Jelgava, 2003 
Mācību – metodiskā konference ”LLU jaunajā gadu tūkstotī”, Jelgava, 2000 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Psiholoăija 
Lietišėā psiholoăija 
Saskarsmes psiholoăija 
Bioloăijas didaktika  
Pedagoăija un psiholoăija 
Vides pedagoăija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...10........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Mājturības skolotāju kompetences paplašināšana vides izglītības integrācijai mājturībā- Starptautiskā 
konference „ EcoBalt ’2005”, Rīga, 2005 
Vides izglītības aktualitāte LLU studijās - Starptautiskā konference „ Lauku vide Izglītība Personība, 
Jelgava, 2003 
Studentu motivēšana kvalitatīvam darbam-(kopā ar A.Čukuri un A.Ėirsi)- Mācību – metodiskā 
konference ”LLU jaunajā gadu tūkstotī”, Jelgava, 2000 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

90.Europa - Lehrerseminar- Strasbūrā- 1 nedēĜa 2000.g. 
Psiholoăija pedagogiem.-Hāgenas tālmācības universitāte-1gads, 1999g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda X   X     X 

AngĜu valoda   X      X 

_____________ valoda          

11.01.2007  V.Vanovska 
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Ingr īda  Vazne 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  04.08.1960. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 
 

Latvijas Lauksaimniec ības universit āte, Valodu katedra, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese: 

Liel ā ielā 2 
Jelgava 
LV-3001 

 
TālruĦa Nr.  3005650 
Fax:  
E-mail: lingua@llu.lv 
  

Izgl ītība 

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

laiks 
Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universit āte 1978-1983 Vācu valoda un 
literat ūra 

Filologs, 
pasniedz ējs

, tulks 

Zinātnisk ā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Pedagoăijas zin ātĦu maăistra 
grāds 

1995   000925 

Darba pieredze 

Kopš 1987. g.  Valodu katedras pasniedz ēja 

Lekciju kursi 

Profesion ālā vācu valoda mežzinib ās, kokapstr ādē un ekonomik ā 

Nozīmīgākās publik ācijas (ne vairāk kā 5) 

Textarbeit im berufsbezogenen Fremdsprachenunterric ht Konferences t ēzes 1996 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Sertifik āti: 
„Moderniz ācijas tehnikas un multiplikatoru darb ības principi”.  
Pedagogu izgl ītības atbalsts centrs. Apliec ība Nr. – 01-14-22, izsniegta 15.06.2001.  
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Apliec ība par piedal īšanos juridisk ās tālākizgl ītības kurs ā „ Einführung in die deutsche 
Rechtssprache” Nr. K5/02-05, izsniegta 21.03.2002.  
 
 
 
Valodu zin āšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_______ valoda          
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ilze  Čakste 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1949. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Ėīmijas katedra    

Lielā iela 2   
Jelgava LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3005645    

Fakss:    
E-pasts: Ilze.Cakste@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitāte Ėīmijas fakultāte 1967. – 1972. Ėīmija (organiskā 
ėīmija) 

Ėīmiėe  
diploms 
Щ No 348999 

01.07.72. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Maskavas M.V.Lomonosova 
Smalkās ėīmijas tehnoloăijas 
institūta Specializētās padomes 
D063.41.01. 20.04.1987. lēmums 
(protokols Nr.49).  

1987.  Ėīmijas 
zinātĦu 
kandidāts 

Diploms  
XM  
№ 017953 

Rīgas tehniskās universitātes 
Habilitācijas padomes H-01 
1992.gada 7.decembra lēmums.  

1992.  Ėīmijas 
doktors 
(Dr.chem) 
 

Diploms  
B – D  
Nr. 000404 

Darba pieredze 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ėīmijas katedra - docente kopš 1994.gada. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ėīmijas katedra - lektore no 1991. – 1994. gadam. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ėīmijas katedra asistente - 1990. – 1991. gadam. 
Zinātnes un ražošanas apvienības “Biolar” Praktiskās bioėīmijas zinātniski – pētnieciskais institūts, Olaine - 
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, zinātniskā līdzstrādniece, vecākā zinātniskā līdzstrādniece no 1972. – 1990. 
gadam. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 
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Zinātniskās darbības virzieni: nukleīnskābju komponentu sintēze un ražošanas tehnoloăiju izstrāde; ūdens 
ėīmiskā analīze; lauksaimniecības un pārtikas produktu ėīmiskā analīze; pārtikas produktu iesaiĦojums. 
Projekta vadītāja:  
1. IZM LLU pētniecības projekts Nr. 06.26-xp33 „Oksidēšanās procesu ietekme uz pārtikas produktu kvalitātes 
un funkcionālo īpašību izmaiĦām” 2006.gads. 
2. ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta “Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātĦu jomā” 
ietvaros „Dabas vielu ėīmijas laboratorijas” projekta izstrāde un realizācija (Līgums Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000004/004) 2004. – 2006. gads. 
3. Eiropas Sociālā fonda finansētais doktoranta grants SD8. 2005. – 2006.g. 
4. Eiropas Sociālā fonda finansētais doktoranta grants JD21 kopš 2005.g. 
Maăistrantu darbu vadīšana:  
1. Aiga Brence. Mīksto sieru iesaiĦošana. 
2. Ingrida Sproăe. Iepakotas pilngraudu un kliju kviešu maizes kvalitātes izpēte uzglabāšanas laikā. 
Doktorantu darbu vadīšana:  
1. Ingmars Cinkmanis. ApiĦu funkcionālo īpašību izpēte. 
2. Aldona Bluka. Biobalstītu pārtikas iesaiĦojuma materiālu pētījums. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Euroconference “Advanced Analysis – Exploring Biological Systems in Food”. Olsztyn, Poland, 03. - 
07.09.2003.:  DimiĦš F., Kūka P., Kūka M., Čakste I. The criteria of quality of honey and its changes 
during storage. 

2. 4 – ая Международная научно – практическая конференция «Пчеловодство – ХХI век». 
Москва, 04 – 05.09.2003.: Кука П., Диминьш Ф.,Кука М., Чаксте И. Физико – химические 
параметры и качество меда. 

3. 5 – ая Международная конференция «Интермёд – 2004». Москва, 06 – 07.04.2004.: Диминьш Ф., 
Кука П., Кука М., Чаксте И. Фермент оксидаза глюкозы как критерий качества меда. 

4. International research conference ”The Role of Chemistry and Physics in the Development of 
Agricultural Technologies”, Kaunas, 14.10.2004. Čakste I., Beitelis Ē., Kūka M., Kūka P. Aluminium 
ion migration in foodstuff from packaging of aluminium.  

5. XIII International scientific conference „Progress in Technology of Vegetable Fats”, Szczyrk 
(Poland), 01 03.06.2005. Kūka M., Čakste I. The quality investigation of vegetable oils produced in 
Latvia.  

6. Bluka A., Kūka M., Čakste I. The oxidising and polymerisation processes of polyunsaturated oils 
produced in Latvia. 3rd Central European Congress on Food „CEFood 2006”, Sofia, Bulgaria, 22 – 24 
05.2006. 

7. Vucāne S., Kūka M., Cinkmanis I., Čakste I. Antioxidative activity of plants. 3rd Central European 
Congress on Food „CEFood 2006”, Sofia, Bulgaria, 22 – 24 05.2006.  

8. Cinkmanis I., Čakste I., Vucāne S.,Vjatere A., Research of home beer quality. 3rd Central European 
Congress on Food „CEFood 2006”, Sofia, Bulgaria,  
22 – 24 05.2006. 

9. I.Čakste. Oksidēšanās procesu ietekme uz pārtikas produktu kvalitātes un funkcionālo īpašību izmaiĦām. 
IZM finansēto LLU pētniecības un infrastruktūras projektu atskaišu seminārs. Jelgava, LLU, 18.janvāris 
2007.gads. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Lekciju kurss “Ėīmija I” (Neorganiskā ėīmija) Meža fakultātes mežzinātĦu akadēmiskai studiju 
programmai kopš 1991.g. (2,5 KP) 

• Lekciju kurss “Ėīmija” Meža fakultātes kokapstrādes akadēmiskai studiju programmai kopš 1991.g. 
(3,0 KP) 

• Lekciju kurss “Polimēru ėīmija” Meža fakultātes kokapstrādes tehnoloăijas profesionālai studiju 
programmai kopš 1998.g.(1,5 KP) 

• Lekciju kurss “Polimēru ėīmija” Meža fakultātes kokapstrādes tehnoloăijas profesionālai studiju 
programmai kopš 1998.g.(1,5 KP) 

• Lekciju kurss “Praktiskā ėīmija” mājturības un lietišėās mājturības specialitātes studiju programmās 
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1993. – 1997.g (4,0 – 1,5 KP) 
• Lekciju kurss “IesaiĦojuma materiāli” p ārtikas produktu tehnoloăijas maăistrantūras studiju programmā 

1994. – 1996.g. (1 KP), pārtikas produktu tehnoloăijas profesionālā un pārtikas zinātĦu akadēmiskā studiju 
programmās kopš 1996.g. studiju priekšmeta ”Pārtikas produktu iepakošana” sastāvā(1,25 KP), izvēles kurss 
pārtikas iekārtu inženieru studiju programmā 1996.g.(1 KP) 

• Lekciju kurss “Laboratorijas darbu tehnika” pārtikas produktu tehnoloăijas maăistrantūras studiju 
programmai 1994. – 1996.g. (1 KP) 

• Izvēles lekciju kurss “Metālu mākslinieciskā apstrāde” mājturības specialitātes studiju programmā 
1995. – 1997.g. (1 KP) 

• Lekciju kurss “IesaiĦojuma materiāli” studiju priekšmeta “Patērētāju politika” sastāvā 1998. – 2005.g. 
(2 KP) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...72... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Микстайс У.Я., Чаксте И.Р. Каталитическая роль оснований нуклеиновых кислот в реакциях 
фосфорилирования рибонуклеозидов фосфорилхлоридом. Биоорган.химия, 1984, т.10, № 9, 1207 
– 1211 с. 

2. Диминьш Ф., Кука П., Кука М., Чаксте И. Фермент оксидаза глюкозы как критерий качества 
меда. 5 – ая Международная конференция «Интермёд – 2004», Москва, 06 – 07.04.2004. 
Материалы конференции. – Москва, 2004, c. 142 – 144. 

3. Kūka M., Čakste I. The quality investigation of vegetable oils produced in Latvia. XIII International 
scientific conference „Progress in Technology of Vegetable Fats”, Szczyrk (Poland), 01 03.06.2005. 
Proceedings. Warszawa, 2005, - pp. 93 - 98.  

4. DimiĦš F., Kūka P., Kūka M., Čakste I. The criteria of honey quality and its changes during storage and 
thermal treatment. LLU Raksti. Jelgava: LLU, 2006, Nr.16 (311), 73. – 78.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Docenta diploms. LLU – DOC Nr. 023. 17.05.1995. 
• Docenta diploms. LLU – DOC Nr. 055. 18.06.2001. 
• LLU Sertifik āts  Nr. 0454 par augstskolu didaktikas programmas apguvi (4 KP), 2006.g. 
• Sertifik āts: „SUPELCO hromatogrāfijas produkti. Anal ītisko procesu optimizācija”, „NOTA – 

BENE LATVIJA” un „Sigma - Aldrich”, 30.11.2005. 
• Sertifikāts – „Jaunākās VARIAN” analītiskās iekārtas un to izmantošanas iespējas”; SAS „NOTA BENE - 

LATVIJA”, Varian oficiālais pārstāvis Latvijā, 29.03.2006. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs. 
2. LLU Senāta locekle. 
3. LLU Konventa locekle. 
4. Kāvuša stipendiju fonda locekle. 
5. PTF Domes locekle. 
6. LLU Ėīmijas katedras vadītāja (no 1993. līdz 2005.g.). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas sudraba medaĜa „Par centību” Nr. 102. 28.10.1999. 
2. LLU pateicība 26.05.1995. 
3. LLU pateicība 12.02.1999. 
4. LLU pateicība 25.04.1999. 
5. 3.vieta LLU 2006.gada mācību grāmatu un mācību līdzekĜu konkursā par elektronisko mācību līdzekli 

I.Čakste, M.Kūka, P.Kūka „Polimēri”. 
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

1. Микстайс У.Я., Чаксте И.Р. Способ получения хлорангидридов нуклеозид-5′-монофосфорных кислот. 
Авт.св.СССР № 487887б, 1975. 

2. Микстайс У.Я., Чаксте И.Р. Способ получения полинуклеотидов. Авт.св.СССР № 461927, 1975. 

3. Устюжанин Г.Е., Коломейцева В.В., Микстайс У.Я., Чаксте И.Р., Страутзеле М.Т. Способ получения 
гуанозин-5′-монофосфата. Авт.св.СССР № 493474, 1975. 

4. Озола В.А., Шписс Я.А., Чаксте И.Р., Микстайс У.Я. Способ выделения нуклеозид-5′-
монофосфорных кислот. Авт.св.СССР №1129213, 1984. 

5. Микстайс У.Я., Чаксте И.Р., Шписс Я.А. Способ получения кристаллической динатриевой соли 
гуанозин-5′-монофосфорной кислоты. Авт.св.СССР № 1139145, 1984. 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
1.februāris 2007.gads  I.Čakste 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Māra  Kūka 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1946. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas tehnoloăijas fakultāte, Ėīmijas katedra, 

docente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV – 3001   

Latvija   
   

TālruĦa Nr.  3005645    
Fakss: +371 – 3022829   

E-pasts: marakuka@apollo.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitātes Ėīmijas fakultāte 1964. - 1969. Ėīmija Ėīmiėis. Diploms 
Ч No788642 
(01.07.69.) 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas 
Koksnes ėīmijas institūta 
Habilitācijas un promocijas 
padome 

1993  InženierzinātĦu 
doktora grāds 

Doktora 
diploms E-D  
№ 000989 
(17.06.93.) 

Darba pieredze 

1997 – Ėīmijas katedras docente (Docenta diploms LLU-DOC Nr.204 (04.06.97.)) 
1978 - 1997 Ėīmijas katedras lektore 
1969 - 1978 Ėīmijas katedras asistente 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības vizieni: 
Koksnes ėīmiskā modificēšana. 
Ūdens ėīmiskā analīze. 
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ėīmiskā analīze. 
Maăistrantu vadīšana: 
Aldona Bluka 2003./2004. m.g. 
Doktorantu vadīšana: 
Sanita Vucāne 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. m.g. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Bluka A., Vucāne S., Kūka M. (2004) The quality investigations of linseed oil. PTF starptautiskā 
zinātniski-praktisk ā konference “Pārtikas produktu inovat īvās attīstības tendences”. Jelgava: LLU, 
lpp. 215. – 218. 

2. Čakste I., Bakmanis G., Kūka M., Kūka P. (2004) The investigations of thermostability of plastic 
dishes and films. PTF starptautiskā zinātniski-praktisk ā konference “Pārtikas produktu inovat īvās 
attīstības tendences”. Jelgava: LLU, lpp. 252. – 256. 

3. PTF starptautiskā zinātniski – praktiskā konference ”Jaunākās tehnoloăijas tradicionālā pārtik ā”, 
Jelgava, LLU, 11.05.2005.: 
a. Kūka M., Kūka P., Čakste I. Параметры молока разных сельскохозяйственных 

животных; 
b. DimiĦš F., Kūka P., Kūka M. Инвертаза и пролин как критерии качества меда. 

4. LLU PTF un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas Pārtikas un 
Veterinārmedicīnas ZinātĦu nodaĜas Starptautiskā zinātniskā konference „Pārtikas produktu 
inovatīvās attīstības tendences”, Jelgava, LLU, 10.05.2006.: DimiĦš F., Kūka P., Kūka M. Enzīmi kā 
medus kvalitātes rādītāji. 

5. International Research Conference „The Role of Chemistry and Physics in the Development of 
Agricultural tehnologies”. Kaunas, Lithuanian university of Agriculture, 14.10.2004: Vucāne S., Kūka 
M. Changes of UV-Absorbtion by Oxidation of Polyunsaturated Fats. 

6. International Research Conference „The Role of Chemistry and Physics in the Development of 
Agricultural tehnologies”. Kaunas, Lithuanian university of Agriculture, 2004: Čakste I., Beitelis Ē., 
Kūka M., Kūka P. Aluminium Ion Migration in Foodstuff from Pac kaging of Aluminium. 

7. 6–ая Международная конференция «Интермёд–2005», Москва, 21.04.2005:Диминьш Ф., Кука 
П., Кука М. Инвертаза и пролин как вспомогательные критерии качества меда. 

8. XIII International scientific conference ”Progress in Technology of Vegetable Fats”, Szczyrk, Poland, 
01. – 03.06.2005: Kūka M., Čakste I. The quality investigation of vegetable oils produced in Latvia. 

9. Intrafood 2005 Congress „Innovations in traditional Foods”, Valensia, Spain,  
25 – 28.10.2005. Vucāne S., Cinkmanis I., Kūka M. Investigations of the quality of vegetable oils. 

10. 2nd International Symposium “ Recent Advances in Food Analysis”, Prague, Czech Republic, 02 – 
04.11.2005. Vucāne S., Cinkmanis I., Kūka M. Quality of vegetable oils. 

11. 3rd Central European Congress on Food „CEFood 2006”, Sofia, Bulgaria,  
22 – 24 05.2006.: 
a) Bluka A., Kūka M., Čakste I. The oxidising and polymerisation processes of  
      polyunsaturated oils produced in Latvia; 
b) Vucāne S., Kūka M., Cinkmanis I., Čakste I. Antioxidative activity of plants; 
c) Vucāne S., Kūka M., Cinkmanis I. Fatty acid content in vegetable oils on the Latvian market. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju kurss un laboratorijas darbi ėīmijā Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā studiju programmā (4 KP). 
Lekciju kurss un laboratorijas darbi organiskajā ėīmijā Meža fakultātes MežzinātĦu akadēmiskajā studiju 
programmā (2 KP). 
Lekciju kurss un laboratorijas darbi bioėīmijā Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā sudiju programmā (3 
KP). 
Lekciju kurss un laboratorijas darbi pārtikas ėīmijā Tehniskās fakultātes studentiem (3 KP). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : Publikāciju skaits 
85, t.sk., publ. starptautiskos izdevumos 32, pārējās 53. 

Autorapliecību skaits 14. Metodisko materiālu skaits 6. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Bluka A., Vucāne S., Kūka M. (2004) The quality investigations of linseed oil. Faculty of Food Technology, 
Scientific practical conference “Pārtikas produktu inovatīvās attīstības tendences”. Jelgava: LLU, pp. 215. – 
218. 

2. Kūka M., Čakste I. The quality investigation of vegetable oils produced in Latvia. XIII International 
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scientific conference ”Progress in Technology of Vegetable Fats”, Szczyrk, Poland, 01 – 03.06.2005. 
Proceedings. Warszawa, 2005, - pp. 93 - 98. 

3. Vucāne S., Cinkmanis I., Kūka M. Investigations of the quality of vegetable oils. Intrafood 2005 Congress 
„Innovations in traditional Foods”, Valensia, Spain,  
25 – 28.10.2005. Proceedings. London, Elsevier, Vol. 1, 2005, - pp.277 - 280. 

4. DimiĦš F., Kūka P., Kūka M., Čakste I. The criteria of honey quality and its changes during storage and 
thermal treatment. LLU Raksti. Jelgava: LLU, 2006, Nr.16 (311), 73. – 78.lpp 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

LLU sertifik āts Nr.000093 par profesionālo pilnveidi programmā Augstskolu didaktika. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

PTF Domes sekretāre (līdz 2005. gada septembrim) 
PTF Domes locekle 
LLU ėīmijas iestājeksāmenu komisijas priekšsēdētāja 
Jelgavas Skolēnu Zinātniskās biedrības ėīmijas sekcijas vadītāja 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Akciju sabiedrības GRINDEX ATZIN ĪBAS RAKSTS par izcilu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā 
studijām ėīmijas nozarē (29.11.2002.) 
Jelgavas Domes Pateicības Raksts par pedagoăisko meistarību un skolēnu sagatavošanu Latvijas 29. 
skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei (26.05.2005). 
LLU ATZIN ĪBAS RAKSTS (Nr.135., 02.05.2006.). 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
14 autorapliecības 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 

01.02.2007.  M.Kūka 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Leonards  LīpiĦš 
Vārds  Uzvārds 

Rēzeknes raj. Sakstagala pag.  1940. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meža fakult āte Meža izmantošanas katedra, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela 11   

Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  29123622    

Fakss: 3021619   
E-pasts: leonards.lipins@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Pamatstudijas 
LLA Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāte, 
Latvija 

1958.-1964 Mežsaimniecības Mežsaimniecības 
inženieris 

Aspirantūra 
Latvija Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 

1972.-1975. Meža darbi un 
tehnoloăija 

Tehnisko 
zin.kandidāts- 
inženierzinātĦu 

doktors 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta „Silava” Promocijas 
padome 

1992. Mežzinātnes Inženierzināt-
Ħu doktors 

Nr.H-DN 
000007 

Darba pieredze 

No 1964. līdz 1971.gadam strādāju par Meža nozares Novatoru kluba metodiėi. 1972.-1975.g. – klātienes 
aspirants. No 1976.gada uzsākta pedagoăiskā darbība LLA Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātē, sākumā 
par asistentu, no 1980.gada par docentu. 
1998.gadā ievēlēts par asociēto profesoru, bet 2001. gadā par profesoru. 
No 1977. līdz 1993.gadam pildīju Meža fakultātes prodekāna pienākumus. No 1993. līdz 2003.gada 31.augustam 
strādāju par Meža fakultātes dekānu. 
No 2003.gada septembra līdz šim brīdim – par Meža izmantošanas katedras profesoru. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni. 
1.ApaĜo kokmateriālu standartizācija, kvalitātes un tilpuma vērtēšana. 
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2.Latvijas rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma ietekmējošo faktoru skaidrošana. 
3.Stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais vērtējums. 
4.Koksnes izejvielu resursu un to izmantošanas efektivitātes vērtējums. 
 
Projekti pēdējos 5 gados. 

Nr. 
p.k. 

Projekta/ 
programmas
/ līgumdarba 

numurs 

Projekta/ 
programmas/ 
līgumdarba 
nosaukums 

Vadība/ 
dalība 

Latvijas
/ 

starp-
tautisks 

Darbības 
laiks 

1. TOP 03-30 Pētījumi par rūpniecisko koku sugu mizas 
biezuma un raukuma sadalījumu. 

Vadība Latvijas 2003.-
2005.g. 

2. Nr.7/04 Koksnes izejvielu resursu un to 
izmantošanas efektivitātes novērtējums. 

Vadība Latvijas 2004.g. 

3. Nr.P-01-05 Lapu koku koksnes izmantošana 
mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas 
ieguvei. 

Dalība 
(vad.pēt-
nieks) 

Latvijas No 
2005.g. 

4. TOP 04-64 Bērza koksnes un bērza saplākšĦu 
ekspluatācijas īpašības atkarībā no koku 
augšanas apstākĜiem un saplākšĦu 
ražošanas tehnoloăijas. 

Dalība 
(atb.izpil-
dītājs) 

Latvijas 2004.-
2005.g. 

5. LZP 
projekts 

EgĜu audžu izaudzēšana un stumbra 
koksnes dimensionālais un kvalitatīvais 
vērtējums 

Dalība 
(vad.pēt-
nieks) 

Latvijas 2004.-
2005.g. 

6. LZP 
projekts 

Lapu koku audzēšanas un racionālas 
izmantošanas pamatojums, jauni produkti 
un tehnoloăijas 

Dalība 
(vad.pēt-
nieks) 

Latvijas 2005.-
2008.g. 

7. ESF projekts Tālākizglītības kursi kokmateriālu 
uzmērīšanā un kvalitātes vērtēšanā. 

Program-
mas 
vadītājs 

ES un 
LR 

206.-
2007.g. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskās konferences. 
2004.gadā kopā ar līdzautoriem: 
1.Bērza finierkluču mizas biezuma izmaiĦu ietekmējošie faktori. 
2.Skujkoku zāăbaĜėu raukumu ietekmējošie faktori. 
3.Priedes apaĜo kokmateriālu kvalitāte atkarībā no zaru raksturojuma. 
4.Egles apaĜo kokmateriālu kvalitāte atkarībā no zaru raksturojuma. 
2006.gadā kopā ar līdzautoriem: 
1.Valsts un privātmežos iegūstamo apaĜo kokmateriālu struktūra. 
2.Koksnes izejvielu resursu un to izmantošanas efektivitātes novērtējums. 
3.Skujkoku apaĜo kokmateriālu mizas biezuma un tilpuma rādītāji. 
4.Lapkoku apaĜo kokmateriālu mizas biezuma un tilpuma rādītāji. 
5.Lapkoku apaĜo kokmateriālu raukumu ietekmējošie faktori. 
6.ApaĜo kokmateriālu jaunu tilpuma tabulu pamatojums. 
7.Tilpīguma koeficientu ietekmējošo faktoru vērtējums. 
8.Krāvuma tilpīguma koeficienta noteikšana ar paletes metodi. 
2006.gadā starptautiskā konferencē Zvolenas Tehniskajā universitātē Slovākijā – Wood 
Structure and Properties’06: 
9.Relationships between round timber taper and factors affecting it. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1.Koksnes mācība – visām trim Meža fakultātes pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām. 
2.Meža prečzinība – visām trim Meža fakultātes pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām. 
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3.Koksnes zinātnes speckurss – obligāts priekšmets meža fakultātes maăistrantiem. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 102 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.LīpiĦš L. Stumbru racionāla saggarumošana.- Rīga: Liesma, 1999. – 75 lpp. 
2. Sarmulis Z., LīpiĦš L. Priedes zarojums un citi stumbra kvalitāti raksturojoši rādītāji// LLU Raksti Nr.5 (300) 
Jelgava, 2002., 34.-38.lpp. 
3. LīpiĦš L., Sarmulis Z. Investigations on dimensional and qualitative variation of Pine (Pinus silvestris) trunk-
wood lengthwise the stem.// Proceeding of the 4-th IUFRO Symposium, Bauska Bystrica, 2002,  43.-45.p. 
4. LīpiĦš L. u.c. Priedes un egles stumbra mizas biezums. // Zin.rakstu krājums Mežzinātne,Nr. 12, Salaspils, 
2003., 131.-137.lpp. 
5. LīpiĦš L. u.c. Egles stumbra zarojuma un iegūstamo kokmateriālu kvalitāte // LLU Raksti. – Nr.14 (309) 
2005, 57.-64.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Stažēšanās Somijā no 2005.g. 30.novembra līdz 2.decembrim par meža bioenerăijas izejvielu ieguves 
tehnoloăiju un izmantošanu siltuma enerăijas ieguvei. Tampere (John Deer), Pietarsaari (Alhomeks Kraft). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis no 2000.gada. 
2.Meža nozares Konsultatīvās padomes loceklis pie Zemkopības ministrijas. 
3.Meža attīstības fonda Padomes loceklis no 2002.gada. 
4.Latvijas Standartizācijas tehniskās komitejas Nr.38 KOKMATERIĀLI  loceklis. 
5.AS „Latvijas valsts meži” Zinātnes padomes loceklis. 
6.Mežzinātnes nozares profesoru padomes loceklis. 
7.Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis. 
8.SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” Padomes loceklis. 
9.LLU Konventa loceklis. 
10.LLU Senāta loceklis. 
11.LLU Zinātnes Padomes loceklis. 
12.Meža fakultātes Domes loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Meža nozares 2004.gada balva „Par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā” – LR Zemkopības ministrija. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Autorpaliecības: 
1. Устройство для погрузки лесоматериалов. AC № 239705 oт 03.01.1969. 
2. Стол для раскряжевки. AC № 400465 oт 06.06.1973. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X   X  

Vācu valoda  X    X   X 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

2007.g. 8.martā  L.LīpiĦš 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 
Viesturs  Šulcs 

Vārds  Uzvārds 
Ranka  1952 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   
LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedra, asoc. prof. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedra   

Akadēmijas iela 11   
Jelgava LV-3001, Latvija   

   
TālruĦa Nr.  29435659    

Fakss:    
E-pasts: Viesturs.Sulcs@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Aspirants, Krievijas ZA Botānikas 
institūts, ěeĦingrada 

1979-1981 Botānika _ 

Stažieris, Krievijas ZA Botānikas institūts, 
ěeĦingrada  

1981-1984 Botānika _ 
 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Mežsaimniecības fakultāte, cum laude 

1971- 1976 Mežsaimniecība Mežsaimni
ecības 

inženieris 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU habilitācijas un 
promocijas padome 
(nostrifikācija) 

1992 Botānika 
Dr. biol. C-D 

№ 000217 

ěeĦingradas Universitātes 
Zinātniskā padome 

1985 Botānika Biol. zin. 
kand. 

БЛ 
№ 15479 

Darba pieredze 

asoc. prof., LLU Meža fakultāte, 2005/2006 → 

doc v.i., LLU Meža fakultāte, 2004/2005 
vieslektors, LU Bioloăijas fakultāte, 1994/1995 – 2001/2002 

vadošais pētnieks, LU Bioloăijas institūts, Botānikas laboratorija, 1993→ 
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laboratorijas vadītājs (turpat), 1992→  
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (turpat), 1990 – 1993 

zinātniskais līdzstrādnieks (turpat), 1986 – 1990 
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, LPSR ZA Bioloăijas institūts, Botānikas laboratorija, 
1984 – 1986 
laborants, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Botānikas katedra, 1976 – 1979 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātnisko projektu dal ībnieks vai vadītājs 
Euro+MedPlantbase. Berlīne (Latvijas darba grupas vadītājs), 2005→ 
Mežsaimniecības vēsturiskā mantojuma zinātniska izpēte un izvērtējums Šėēdes meža novadā 
(projekta izpildītājs), 2005 
EVK2-CT-2001-00125 „Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a perenicoius invasive 
weed : Developing of a sustainable strategy ofor alien invasive plant management in Europe ” 
(darba grupas vadītājs), 2003 – 2004 
Flora of the Baltic Countries (projekta izpildītājs), 1996 – 2003 
Latvijas Sarkanā grāmata : Retās un apdraudētās augu un dzīvnieku sugas = Red Data Book 
of Latvia (projekta izpildītājs), 2003 
Latvijas vaskulāro augu flora (projekta vadītājs), 1990→ 
Nacionālā botāniskā nomenklatūra (projekta vadītājs), 1997→ 

Maăistrantu, doktorantu darbu vad īšana 
Brence (Pone) L. Tatārijas salāta (Lactuca tatarica L.) ietekme uz kāpu augu sabiedrībām 
BuĜĜu salā. Bakalaura darbs. LU Bioloăijas fak., Botānikas un ekoloăijas katedra. 2003 
Roze I. PērkonamoliĦu Anthyllis L. ăints Latvijas florā. LU Bioloăijas fak., Botānikas un 
ekoloăijas katedra. 2001 
MārtiĦsons P. Smaildadžu ăints (Xanthium L.) izplatība un sistemātika Latvijā. LU Bioloăijas 
fak., Botānikas un ekoloăijas katedra. 1999 
Roze I. Pākšaugu dzimta (Leguminosae) Latvijas florā. Doktorantūra. LU Bioloăijas fak. 2. 
gads. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.) Šėēdes mežu novadā. 
Grām.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne : Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 
31.-32. lpp. (LU 64. zinātniskā konference, Rīga, 30.01. – 03.02.2006). 

Šulcs V. 2006. Krūmveida amorfa (Amorpha fruticosa L.) Latvijā. Grām.: Ăeogrāfija. 
Ăeoloăija. Vides zinātne : Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 129.-131. lpp. (LU 
64. zinātniskā konference, Rīga, 30.01. – 03.02.2006) 

Шулцс В., Розе И. 2005. Исследование флоры сосудистых растений Латвии. – В кн.: 
А.Н. Сенников, Д.В. Гельтман (ред.), Изучение флоры Восточной Европы : 
достижения и перспективы : Тезысы докладов международной конференции (Санкт-
Петербург, 23-28 мая 2005 г., Ботанический институт РАН). Москва; СПб. : 
Товарищество научных изданий КМК. С. 98-99. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža ăeogrāfija. Maăistra studiju programmas studentiem, LLU, 2005/2006→ 
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Dendroloăija. Mežinžinieru profesionālās studiju programmas studentiem, LLU, 
2005/2006→ 

Botānika. Lauksaimniecības akadēmiskās studiju programmas studentiem, LLU, 2005/2006→ 

Ăeobotānika un dendroloăija. Ainavu arhitektūras un plānošanas otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītibas studiju programmas studentiem, LLU, 2004/2005→ 
Vides un ūdenssaimniecības profesionālās studiju programmas studentiem, LLU, 
2004/2005→ 

Vaskulāro augu sistemātika. Maăistra studiju programmas pilna laika studentiem, LU 
Bioloăijas fakultāte, 1994/1995 – 2001/2002 

 

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

Grāmatas                            2 

Zinātniskie raksti             121 

Populārzinātniskie raksti     7 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Sarkanā ozola Quercus rubra L. mežaudzes Šėēdes mežu 
novadā = Stands of Red Oak Quercus rubra L. in Skede Forest District. LLU Raksti, 17: 78-
87. 
Šulcs V. 2006. „Latvijas vaskulāro augu floras” sagatavošanas principi. Grām.: B. Cepurīte, 
Latvijas vaskulāro augu flora, 8 : Lūpziežu dzimta (Labiatae). Rīga : Latvijas Universitāte. 
VII-XIV lpp.  

Rostański K., Šulcs, V. 2004. Oenothera in Latvia. In: Ludwik Frey (ed.), The genus 
Oenothera in Eastern Europe. Kraków : W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of 
Sciences, p. 45-56. 

Šulcs V. 2003. Latviešu valodas augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīĦu valodā = 
Conformity of the Latvian plant names with their respective Latin names. Latvijas Veăetācija, 
7 : 5.-13.  
Eglīte Z., Šulcs V. 2000. Latvijas vaskulāro augu flora = Vascular flora of Latvia: 
Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. – Rīga : Latvijas Universitāte. 88 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, 2006→ 

LLU Meža fakultātes Domes loceklis, 2005→  
TTC Mežsaimniecības terminoloăijas darba grupas loceklis, 2005 – 2006 
Nacionālā Botāniskā dārza Zinātniskās padomes loceklis, 2001→ 

LZA TK Botānikas terminoloăijas apakškomisijas loceklis, 2000→ 
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Latvijas Dabas muzeja Zinātniskās padomes loceklis, 2000→ 

Žurnāla Latvijas Veăetācija redkolēăijas loceklis, 1999→ 

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisijas loceklis (6. NEK, botānika), 1997-1999, 2003-
2006 
LU Bioloăijas institūta Zinātniskās padomes loceklis, 1992→ 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
- 
 
 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda ×   ×   ×   

Krievu valoda  ×   ×   ×  

Vācu valoda  ×   ×    × 

AngĜu valoda   ×   ×   × 

_____________ valoda          

 
27.03.2007.  V.Šulcs 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Jānis  Livmanis 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils  1971. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Augsnes un augu zinātĦu institūts, lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

   
   
   

TālruĦa Nr.  3005635    
Fakss:    

E-pasts: Janis.Livmanis@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLU pamatstudijas 
 
LLU maăistrantūra 
 
LLU doktorantūra 

1989-1994 
 

1994-1996 
 

2001-2004 

Agronomija 
 

Lauksaimniecība 
 

Lauksaimniecība 

diplomēts 
agronoms 

lauksaimniecība
s maăistrs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Augsnes un augu zinātĦu institūts, lektors no 2005. gada septembra 
Augsnes un agroėīmijas katedra, lektors, 2001. – 2005. gads. 
Augsnes un agroėīmijas katedra, asistents, 1997. – 2001. gads. 
Augsnes un agroėīmijas katedra, asistents – stažieris, 1996.gads. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskā tēma Nr 93.710 ''Lauksaimniecībā izmantojamās zemes triju līmeĦu pārraudzības sistēmas izstrāde un ieviešana'' 
Zinātniskā tēma Nr. 96.0061 ''Augsnes diagnostika un klasifikācija atbilstoši starptautiskajām sistēmām'' 
LLU zinātniskā tēma 3/99 ''Augu barības elementu optimizācija'' 
Projekts ''Mapping of Soil and Terrain Vulnerability in Central and Eastern Europe (SOVEUR project)'' 
Projekts ''Managing Inputs of Nutrients to Avoid Insufficient or Excess (MAINTAINE project)'' 
LZP grants Nr. 01.07.64. ''Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes informācijas sistēmai'' 
LZP grants Nr. 04.1058. ''Vienotas augsnes informācijas sistēmas attīstība Latvijā'' 
IZM LLU pētniecības projekts Nr. 06.4-xi 11 ''Jauna paĦēmiena izstrāde augiem viegli izmantojamā fosfora nodrošinājuma 
novērtēšanai karbonātus saturošās augsnēs'' 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Soil science congress. Eurosoil 2004, Freiburga, Vācija, 2004. gada 4. – 12. septembris. 
Stenda referāts: Karklins A., Livmanis J. Soil Quality Monitoring in Latvia – Past and Present Situation. 

LLU LF zinātniskā konference ''Lauksamniecības zinātne praksei'', Jelgava, 2004. gada 5. un 6. februāris 
ZiĦojums: Vucāns R., Livmanis J. ZaĜmēslojuma lietošanas efektivitāte augsekā. 

International scientific conference ''Agronomical practices in the formation of environment and the quality of food'', ěubĜina, 
Polija, 2004. gada 27. – 28. septembris. 

Stenda referāts: Vucans R., Livmanis J. Soil agrochemical parameters and grain quality in crop rotation. 
LLU LF starptautiskā zinātniskā konference ''Optimizing agricultural output production: theory and praxis'', Jelgava, 2005. 
gada 7. - 9. jūlijs 

ZiĦojums: Vucans R., Livmanis J. Dynamics of phosphorus and potassium removal in cereals crop rotation. 
Stenda referāts: Vucans R., Livmanis J. Efficiency of oil radish growing in crop rotation. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Augsnes zinātne (LauZ 2007) 
Meža augsnes zinātne (LauZ 2021) 
Meža augsnes (LauZ 1015) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :   59    

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Karklins A., Livmanis J., Nikodemus O. (1999) Mapping of Soil and Vulnerability in Latvia – Project implementation. In: 
Soil Degradation Status and Vulnerability Assessment for Central and Eastern Europe – Preliminary Results of the SOVEUR 
Project. Proceedings of concluding workshop, Busteni, pp. 57 - 60 
Livmanis J., Karklins A., Vucans A., Gemste I. Agricultural land monitoring as a tool for soil quality assessment // 
Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New 
Independent States (NIS): Proceedings, 30 September - 3 October 2001, Sofia, Bulgaria, pp. 143 - 146 
Vucans R., Livmanis J. (2004) Soil agrochemical parameters and grain quality indices change in crop rotation. Annales 
Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Nr. 4., pp. 1533 – 1542 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Meža augšĦu koordinācijas centrs, Brisele, BeĜăija. Kursi ''Training course on WRB Soil Profile Description and 
Classification within the BioSoil programme'' 2005. gada 21. – 25. novembris. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
31.01.2007  J.Livmanis 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Gunārs  Brāzma 
 

Vārds  Uzvārds 
Jelgava  1965 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
18.10.1965.  latvietis 

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

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

TālruĦa Nr.  3005649    
Fakss: 3021821   

E-pasts: 

 
gbrazma@latnet.lv  

  

    

Izglītība 

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

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

1983.-1993. 
 
 
 

1997.-2000. 

Bioloăija 
 
 
 

Filozofija 

Biologs, 
bioloăijas 
ėīmijas 
skolotājs 
Humanitāro 

zinātĦu 
maăistrs 
filozofij ā 

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

 
Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LU Doktorantūra, Filozofijas 
nozare 

2005 Filozofija Filozofijas 
doktors 

Sērija D  
Nr. 0078 

Darba pieredze 

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

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni - bioētika, ētika, zinātnes filozofija. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

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

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

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

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

Grāmatas – 3; Raksti – 7. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

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

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

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
11.01.2007.  G.Brāzma 
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
            Imants         Liepa 
.......................................................................       ................................................................... 
             Vārds             Uzvārds 

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

18.02.1937. Latvietis 
 

........................................................................     .................................................................... 
                    Datums,mēnesis, gads                         Nacionalitāte  
          Precējies  
             
         .................................................................... 
                           Ăimenes stāvoklis 
.Latvijas.Lauksaimniecības universitāte, profesors 
...................................................................................................................................................................................... 
           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. 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1957-1962 Mežsaimniecība Inženieris-
mežkopis 

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

Darba pieredze  
 
1961-1962 Kokzāăētavas strādnieks, Jelgavas mežrūpniecības saimniecība 
1962- 1963 Laborants, LLA Meža taksācijas katedra 
1964-1966 Pasniedzējs, Aizupes meža tehnikums   
1966- 1967 Aspirants, Latvijas Universitātes Botānikas katedra 
1967-1989 Asistents, vecākais pasniedzējs, docents, profesors, LU Botānikas un ekoloăijas katedra 
1989-2003. Katedras vadītājs, profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra  
2003.-....... Profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedra. 
 
Zinātniski pētnieciskās intereses 
 
Meža ekoloăija: vides ietekmes vērtēšana meža ekosistēmās, oglekĜa dioksīda piesaiste 
Mežkopība: kopšanas cirtes, dendrometrija, meža inventarizācija, krājas pieauguma ekoloăiskā prognozēšana 
 
 
Zinātniskās konferences (pēdējie pieci gadi) 
 
1. Liepa I., 2001. The statistical methods for ecological forecasting of agricultural needs. The Third Nordics – Baltic 
 Conference at Jelgava, Latvia. May 24-26, 2001.  
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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. Z. Sarmulis, I. Liepa, A. Dreska, L. LīpiĦš. Relationships between round timber taper and factors affecting it.  The 
5th International Symposium Wood structure and Properties ’06. September 3-6, 2006, Sliač-Slienica, Slovakia.        
 
Studiju priekšmeti 
 
1. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. 4 KP. LLU doktora studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens.  
2. Pētījumu metodoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. Ieskaite. 
3. Meža ekoloăija. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
4. Mežzinība. 3 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
5. Mežkopība. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
6. Mežkopība. 2.5 KP. LLU Meža fakultātes profesionālās studies. Obligātais priekšmets. Eksāmens. 
7. Vides ietekmes vērtēšana. 3 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
8. Pieauguma mācība. 2 KP. LLU Meža fakultātes maăistra studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite. 
9. Vides ietekmes vērtēšana. 2 KP. LLU Meža fakultātes bakalaura studijas. Izvēles priekšmets. Ieskaite.  
 
Publikāciju skaits: 243 + 130 šėirkĜi Meža enciklopēdija, 2003.  
 
Publikācijas (ne vairāk kā 5): 
 
  1. Iesalnieks J., Liepa I., 2003. Value of forest capital and its calculation. In Economic Sciences for Rural Development.
Proceedings (reports) of the international scientific conference of faculties of economics of Estonia, Latvia, Lithuania, 
Warsaw and Scecin universities of agriculture and the Academy of agricultural and forestry sciences of Latvia held  
in Jelgava, Latvia, April 9-11, 2003. First Part. – p. 81 – 86. 
  2. Liepa I., Galaktionova D., Pospelova G., Ramans K., Nikodemus O., 2003. Rīgas superfosfāta rūpnīcas ietekme uz 
priežu mežaudzēm un antropogēnā stresa dinamika pēc rūpnīcas slēgšanas [Influence of the Rīga Phosphate Plant on  
Pine Forest Stands and the Dynamics of Anthropogenic Stress after the Shutdown of the Plant (in Latvian)]. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Raksti. - Nr. 9(304). - Jelgava: LLU. - p. 46 - 51. 
  3. Liepa I, 2004. The elaboration of the methodology for an automated forecasting of the wood increment in volume. In High 
Tech in Latvia 2004. - Rīga: Publishing House AGB. – p. 19. 
  4. Indriksons, P. Zālītis, I. Liepa, 2005. Latvia. In European long-term  research for sustainable forestry. 
Experimental and monitoring assets at the ecosystem and landscape level. Part 1: Country reports. Technical Report 
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3.COST Action E25. ECOFOR, Paris. P. 165-181. 
  5. LīpiĦš L., Liepa I., 2007. ApaĜo kokmateriālu uzmērīšana [Round timber measurement]. – Jelgava, SIA Latgales 
druka. – 104 lpp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akadēmiskās un sabiedriskās organizācijas (līdzdalība) 
 
Latvijas zinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis 
Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis 
 
Valodas:    Lasītprasme      Rakstītprasme         Runātprasme 
              brīvi  labi   vidēji   brīvi  labi   vidēji      brīvi  labi   vidēji 
Latviešu                 +    �    �     +    �    �                  +    �    � 
Krievu                 �    +    �     �    +    �                  �    +    � 
Vācu                              �    +    �     �    +    �                  �    �    + 
AngĜu                 �    +    �     �    �    +                  �    �    + 
 
 
I.Liepa 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Andrejs  Dreimanis 
Vārds  Uzvārds 

Ogres rajona Ikšėiles pagasts  1941 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meža fakult ātes Mežkopības katedras profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža fakultāte   

Akadēmijas iela 11   
Jelgava LV-3001, Latvija   

   
TālruĦa Nr.  30 26 143    

Fakss: 30 21 6 19   
E-pasts: Andrejs.Dreimanis@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Pamatstudijas 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 

1959-1965 Mežsaimniecība Mežsaim-
niecības 

inženieris 
Aspirantūra 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 

1967-1970 Mežkopība  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Zinātniskā padome, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija, 
Latvija  

1972 Mežkopība Lauksaim-
niecības  
zinātĦu  
kandidāts 

MCX 013015 

Habilitācijas un promocijas 
padome, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

1992 Mežzinātne MežzinātĦu 
doktors, 
Dr.silv. 

G-D Nr. 
000266 

Darba pieredze 

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Mežu pētīšanas stacija Kalsnava 1965 
Metodiėis, Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Kursu bāze 1967 
Asistents, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1970-1980 
Docents, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1980-1998 
Asociētais profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1998-2001 
Profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2001- 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 
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Zinātniskās darbības virzieni: 
 Mežkopība, meža selekcija 
Projektu vadīšana: 
Kopšanas ciršu demonstrējumu parauglaukumu izveide   (1997-1999) 
Pētījumi par kopšanas ietekmi uz bērza kvalitāti dabiski veidojušās audzēs (2000-2001) 
BaltalkšĦa audžu struktūras un ražības pētījumi Zemgalē (2005) 
Mežsaimniecības vēsturiskā mantojuma zinātniska izpēte un izvērtējums Šėēdes mežu novadā (2005) 
Maăistrantu vadīšana: 
Maăistra darbu vadīšana: 
Aizstāvēti 17 maăistru darbi Mežzinātnes specialitātē 
Doktorantu vadīšana: 
Promocijas darbu vadīšana doktorantiem Ā.Jansonam, O.Miezītei un S.Luguzai (2005- 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dreimanis A. Bakalaureus Studium in Fakulaet Fuer Forsten der Abgaruniversitaet Lettland. 
Internationaler Workshop ’’Bachelor- und Masterausbildung an Forstwissenschaflichen Fakultaeten in 
Mittel- und Osteuropa’’, 24.bis 27.Februar 2004 in Tharandt.  
 
Dreimanis A. Sarkanā ozola audžu ražība. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā 
konference: zinātne un prakse nozares attīstībai. Jelgava, 2006.gada 15.-16.martā. 
 
Dreimanis A., Šulcs V. 2006. Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.) Šėēdes mežu novadā. 
LU 64.zinātniskā konference: Ăeogrāfija, ăeoloăija, vides zinātne. Rīga, 2006.gada 30.01. – 
03.02.2006). 
 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža dzīvnieku bioloăija, Mežzinātnes studiju programma, 2 KP 
Medniecība, Mežzinātnes studiju programma, 2 KP 
Meža selekcija, Mežzinātnes studiju programma, 3 KP 
Zinātniskās pētniecības pamati, Mežzinātnes studiju programma, 1 KP 
Mežkopība, Mežzinātnes maăistrantūras studiju programma, 4 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ....122....... 

Grāmatas 1 
Zinātniski raksti 54 
Popularzinātniski raksti 33 
Zinātnisko darbu atskaites 7 
Mācību metodiskie materiāli 34 

 

Grāmatas:  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Dreimanis A. Europaeische Wurzeln der Forstwirtschaft in Lettland // AFZ-Der Wald, 
2004, Nr.10.- S. 514-515. 
Dreimanis A. Dižskābaržu mežaudžu ražība Šėēdes novadā// LLU Raksti 16 (311), 
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2006.- 94.-100. lpp. 
DREIMANIS A., ŠULCS V.  SARKANĀ OZOLA QUERCUS RUBRA L. MEŽAUDZES 
ŠĖĒDES MEŽU NOVADĀ// LLU RAKSTI 17(312), 2006.- 78_87.LPP. 
 
 
Jansons Ā., Baumanis I., Dreimanis A., Gailis A. Variability and ganetic Determination 
of Scots Pine Quantitative trait at the age of 32 Years. Research for Rural Development, 
 
 2006. International scientific conference proceedings. Jelgava,Latvia, 19-22 May, 2006, 
p.289-295. 
Miezite O., Dreimnis A. Investigations of Grey Alder (Alnus incana (l.) Moench) 
biomass. Research for Rural Development, 2006. International scientific conference 
proceedings. Jelgava,Latvia, 19-22 May, 2006, p.271-275. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Mežzinātnes profesoru padomes priekšsēdētājs 
Mežzinātnes un materiālzinātnes  promocijas padomes loceklis 
Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x    x  x   

Krievu valoda x    x  x   

Vācu valoda x     x  x  

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
  A.Dreimanis 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV)         
 

BIRUTA  BANKINA 
Vārds  Uzvārds 

Kr āslavas raj.  1960 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LF, Augsnes un augu zinātĦu institūts, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte   

Lielā -2   
Jelgava   

   
TālruĦa Nr.  30 21985    

Fakss:    
E-pasts: Biruta.Bankina@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, 
Agronomijas fakultāte 
Vissavienības Augu aizsardzības institūts, 
Krievija, aspirantūra 

1975-1984 
 

1996-2000 

Agronomija 
 

Fitopatoloăija un 
augu aizsardzība 

Diplomēts 
agronoms 

 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte 1995 Bioloăija Bioloăijas 
doktors 

C-D 
001327 

Darba pieredze 

LLU, Augu aizsardzības katedra – asoc. prof. no 2000.g. 
LLU, Augu aizsardzības katedra – docente no 1998.g. 
LLU, Augu aizsardzības katedra – lektore no 1996.g.  
LLU, Augu aizsardzības katedra – asistente 1990-96.g. 
LLU, Augu aizsardzības katedra – laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 1983.-
1990.g. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Labību un rapša nozīmīgāko slimību izplatība un intensitāte Latvijā. Slimību attīstības 
dinamika, to ietekmējošie faktori. Slimību postīguma sliekšĦi un to prognozēšanas iespējas. 
Slimību ierosinātāju populāciju izpēte, to ierosinātāju bioloăiskās īpatnības. Kviešu slimību 
epidemioloăija: saglabāšanās, izplatība, to ietekmējošie faktori. 

Dalība starptautiskos projektos: 
1. Inga Moročko "The role of endophytic and non-pathogenic Fusarium fungi in cropping 

systems", zinātniskā vadītāja, no Zviedrijas puses prof. Jan Stenlid, 2004-2006.  
2. Dānijas – Latvijas kopprojekta “Prognozēšanas modeĜu ieviešana integrētā augu 

aizsardzībā” graudaugu nodaĜas koordinatore 1999-2002. 
LZP granti: 

1. Vadītāja granta tēmai 04.1049 2004-2007. Augsnes patogēnu izpēte bioloăiskajai 
lauksaimniecībai lielražošanā 

2. Vadītāja LZP granta tēmas 01.07.68 "Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to 
populāciju inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeĜu 
optimizēšanai"  

ZM pasūtītie projekti: 
1. Rudzu melno graudu epidemioloăijas pētījumi 2005-2006 
2. Graudaugu sēklu kvalitātes fitopatoloăiskais izvērtējums un veselīguma testa 

aprobācija Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu un ISTA prasībām. 2002. 
 
2006. gadā doktorante Inga Moročko aizstāvēja promocijas darbu Zviedrijas lauksaimniecības 
zinātĦu universitātē. 
Aizstāvējuši maăistra darbus 2 studenti, pašreiz mācās vēl 3. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Bankina B. Intensive development of snow mould in Latvia. 8th Conference of the European 
Foundation for Plant Pathology. Copenhagen, Denmark, 13-17 August 2006. 

2. Priekule I., Bankina B., Kokare A., Kronberga A. Ergot occurrence in rye and triticale in Latvia. 
Microorganisms on seeds – harmfulness and control. Bydgoszcz, Poland, 6-8 September 2006. 

3. Bankina B., Priekule I., Kokare A. Ecological aspects of ergot. International conference 
Development of Environmentally Friendly Plant Protection. Puhajarve, Estonia, 5-7.09.2006. 

4. Bankina B., Priekule I. Trends in wheat disease distribution in Latvia in 1995-2004. XVI 
Symposium of Mycologists and Lichenologists of Baltic States, Cēsis, Latvija, 21-25 
septembris, 2005. 

5. Bankina B., Priekule I. Characteristics of wheat leaf diseases development in Latvia. 
International scientific conference „Current problems in Plant Pathology”, ěubĜina, Polija, 20-
22 septembris, 2005. 

6. Банкина Б., Ружа А. Особенности развития желтой пятнистости – наиболее вредоносной 
болезни пшеницы в условиях Латвию / Биология, систематика и экология грибов в 
природных экосистемах и агрофитоценозах, Минск, 2004, 20.09—24.09. 

7. Bankina B., Priekule I. Some aspects of tan spot epidemiology in Latvia, 1999-2003 / 
Discovery, Development and Delivery in Plant Pathology, 7th conference of European 
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Foundation for Plant Pathology.- Aberdeen, 5-10 September, 2004. 
8. Bankina B. The most important tendencies of wheat diseases development in Latvia // 

Epidemiology facets of harmful organisms in cropping systems, Jelgava 26-28 September, 
2004. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Augu patoloăija (LF, bakalauri, maăistranti, doktorandi), 
Meža fitopatoloăija (MF, bakalauri un maăistranti) 
Bioloăiskās lauksaimniecības pamati (Visas fakultātes, bakalaura līmenis) 
Augu aizsardzība (VMF, 1. līmenis) 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....70 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Augu slimības/B. Bankinas red.- Jelgava: LLU.- 2003.-247 lpp. 
2. Bankina B. Tan spot – the most harmful wheat disease in Latvia. Acta Agrobotanica, 

Vol. 58, z. 1 – 2005, 5-10 p. 
3. Priekule I., Bankina B. Biological efficacy of different fungicide dosages to control 

tan spot (Drechslera tritici-repentis (died.) Shoemaker) in Latvia/Latvian Journal of 
Agronomy, vol. 7 (2004), pp. 109-115. 

4. Bankina B. Tan spot development peculiarities in Latvia / Plant Protection Science, 
Vol. 2, 2002., 381-383. 

5. Bankina B. Some aspects of epidemiology of fungal diseases observed on foliage of 
wheat in Latvia, 1998-2000 / Petria Giornale di Patologia delle Piante. Vol. 12 (1/2), 
2002.- 193-197. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Forest pathology- field course. Helsinku universitāte, Somija, meža pētīšanas stacija. 8-15 
augusts, 2006. gads. 
Use of ICT in distance learning. NOVA un BOVA universitāte, KauĦa, Lietuva, 27-29 aprīlis, 
2005.  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

NJF (Skandināvijas lauksaimniecības zinātnieku apvienība), Augu aizsardzības sekcijas 
koordinatore Latvijā 
Britu Augu patoloăijas biedrības biedre 
Latvijas Mikologu biedrības biedre 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

AngĜu valoda X    X   X  

_____________ valoda          

 
  B.Bankina 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ANDRIS  DRĒSKA 
Vārds  Uzvārds 

Jelgavas raj. Abgunstes c.  1938. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meža fakult āte Meža izmantošanas katedra, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela 11, Jelgava   

LV-3001   
   
   

TālruĦa Nr.  3021104    
Fakss: 3021619   

E-pasts: mfmezizm@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija  1958.-1964. Mežsaimniecība Inženieris 
Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās  
pētniecības institūts (aspirantūra) 

1973.-1976. Mežsaimniecības un 
mežizstrādes 

tehnoloăija un 
mehanizācija 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

S.M.Kirova vārdā nosauktās 
ěeĦingradas mežtehnikas 
akadēmijas zinātniskā padome 

1980. Mežsaimniecības un 
mežizstrādes 
tehnoloăija un 
mehanizācija 

Tehnisko 
zinātĦu 
kandidāts 

039385 

PSRS MP Augstākā atestācijas 
komisija 

1983. Mežsaimniecības un 
mežizstrādes 
tehnoloăija un 
mehanizācija 

Vecākais 
zinātniskais 
līdzstrādnieks 

034187 

Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta promocijas padome 

1992. Mežsaimniecības un 
mežizstrādes 
tehnoloăija un 
mehanizācija 

Inženierzināt-
Ħu doktors 

H-D  
N0 000002 

Darba pieredze 

Kokneses MRS Alotenes mežsaimniecības mežziĦa vietnieks (1964.-1965.) 
Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas inženieris, vec.inženieris (1965.-1971.) 
LLA Meža ekspluatācijas un tehnoloăijas katedras inženieris (1972.-1973.) 
Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūta jaun, vec. zinātniskais līdzstrādnieks 
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(1974.-1984.) 
LLU Meža izmantošanas katedras doc., katedras vadītājs, asoc.profesors, profesors (no 1985.) 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: 
- sīkkoku pirmapstrādes tehnoloăija; 
- kokmateriālu transports; 
- Latvijas rūpnieciski izmantojamo koku sugu dimensionālais un kvalitatīvais vērtējums. 
Pieredze projektu vadīšanā: meža attīstības fonda (MAF) pētniecības projekta „Loăistikas ietekme uz 
mežizstrādes tehnoloăiju Latvijā” vadīšana 2005.gadā, MAF projekta „Par vidējām dīzeĜdegvielas patēriĦa 
normām mežsaimniecisko darbu veikšanai nepieciešamību meža nozarē” vadīšana 2006.gadā, ESF projektu 
„M ācību prakses vietu sagatavošana cirsmu izstrādes tehnoloăijas izstrādei un analīzei mežizstrādes praksē” un 
„Cirsmu izstrādes tehnoloăijas sagatavošanas, ieviešanas, vadības un kontroles apguve mežizstrādes praksē” 
vadīšana 2006.gadā, piedalos valsts pētījumu programmas „Lapu koku audzēšana un  racionālas izmantošanas 
pamatojums, jauni produkti un tehnoloăijas”projekta Nr. 2. izstrādāšanā (2005. – 2008.). 
Vadu 2 maăistra darbus. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskās konferences ar referātiem: 
− Bērza finierkluču mizas biezuma izmaiĦu ietekmējošie faktori (2004); 
− Skujkoku zāăbaĜėu raukumu ietekmējošie faktori (2004); 
− Priedes apaĜo kokmateriālu kvalitāte, atkarībā no zaru raksturojuma (2004); 
− Problēmas un risinājumi kokmateriālu izvešanas darbu efektivitātes uzlabošanai (2004); 
− Egles apaĜo kokmateriālu kvalitāte atkarībā no zaru raksturojuma (2004); 
− Rekomendācijas loăistikas attīstībai mežizstrādē Latvijā (2006); 
− Loăistikas un tehnoloăijas savstarpējas ietekmes novērtējums mežizstrādē Latvijā (2006); 
− Skujkoku apaĜo kokmateriālu mizas biezuma un tilpuma rādītāji (2006); 
− Lapkoku apaĜo kokmateriālu raukumu ietekmējošie faktori (2006); 
− ApaĜo kokmateriālu jaunu tilpuma tabulu pamatojums (2006); 
− Tilpīguma koeficientu ietekmējošo faktoru vērtējums (2006); 
− Krāvuma tilpīguma koeficienta noteikšana ar paletes metodi (2006). 
2. Sarmulis Z., LīpiĦš L., Drēska A., Liepa I. Relationships between round timber taper und factors affecting it. 

The tth International Symposium „Wood structure and properties `06”, Sept.3-6, 2006, Sliach-Sielnica, 
Slovakia. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Vadu šādus studiju priekšmetus: 
− Kokmateriālu transports 5,5 KP Mi; 
− Kokmateriālu transports 2,0 KP Mz; 
− Pētījumu metodoloăija 1,0 KP Mz, Mi, Kok; 
− Ievads specialitātē 1,0 KP Mi; 
− Meža meliorācija un kokmateriālu transports 3,0 KP (Mz I līmeĦa studiju programmai). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .88, t.sk. 3grāmatas,  
55 raksti, 2 zinātnisko darbu atskaites, 5 metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Дреска А.Я. Иследование технологических вариантов первичной обработки тонкомерных деревьев 
на нижних лесных складах (на примере Латвийской ССР). Автореф. На соискание учен.степ.канд. 
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техн.наук. Ленинград, 1980, 18 с. 
2. Drēska A. Autotransporta ritošā sastāva izvēle atkarībā no ceĜa apstākĜiem. LLU Raksti 6 (301). 2002, 116. 

– 119. lpp. 
3. Drēska A. Problēmas un risinājumi kokmateriālu izvešanas darbu efektivitātes uzlabošanai. LLU Raksti 13 

(308), 2005, 85. – 92. lpp. 
4. Sarmulis Z., Drēska A., LīpiĦš L. Egles stumbru zarojuma un iegūstamo kokmateriālu kvalitāte. LLU Raksti 

14 (309), 2005, 57. – 64. lpp. 
5. Drēska A. Gruntsmācības pamati: Māc.līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004, 32 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas lauksaimniecības zinātĦu universitātes profesora, ISTVS prezidenta Iwana Westerlunda lekciju 
kursu par mežizstrādes darbu organizācijas, plānošanas un loăistikas jautājumiem noklausīšanās no 
2006.gada 18. – 21.aprīlim. 

2. Apmeklēta starptautiskā meža mašīnu izstāde Zviedrijā „Elmia Wood 2005” 2005g.2.jūnijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos: 

− LLU Konventa loceklis; 
− LLU Meža fakultātes Domes loceklis; 
− LLU MežzinātĦu nozares Meža darbu un tehnikas apakšnozaru un MateriālzinātĦu nozares Koksnes 

materiālu un tehnoloăijas apakšnozares promocijas padomes sekretārs; 
− Meža darbinieku biedrības biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

PSRS Tautas sasniegumu izstādes bronzas medaĜas laureāts (1982.g. lēmums N0 1046-H); 
Valsts meža dienesta atzinības raksts par godprātīgu darbu Latvijas valsts labā (23.09.1999. Nr. 239). 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
SaĦemtas 23 autorapliecības par izgudrojumiem 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda �   �   �   

Krievu valoda �    �  �   

Vācu valoda  �    �   � 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
  A.Drēska 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Juris  Liepa 
Vārds  Uzvārds 

Lielvircavas pag. Jelgavas raj.  1942.gada 9. augusts 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Mežkopības katedra, lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža fakultāte   

Akadēmijas ielā 11.   
Jelgava LV 3001   

   
TālruĦa Nr.  3026322,   29335932    

Fakss: 3021619   
E-pasts: Juris.liepa@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 
Pamatstudijas 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 
aspirantūra 

1961. –1969. 
 

1972. –1974. 

Mežsaimniecība 
 

Mežkopība 
 

Mežsaimniecī
-bas inženieris 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Maăistra grāda 
pielīdzināšanas 
komisija 

1992. mežsaimniecība MežzinātĦu 
maăistrs 

000068 

Darba pieredze 
1969.- 1970. g. IecirkĦa priekšnieka vietnieks Dobeles MRS 
1970 – 1972.g.  Zinātniskais stažieris LLA Mežkopības katedrā 
1974. – 1991. g. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LLA Mežkopības katedras līgumdarbu grupā 
1991. – 1993. g. Asistents LLU Mežkopības katedrā 
1993. – 2006. g. Lektors LLU Mežkopības katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Meža atjaunošana: meža stādmateriāla izaudzēšana, mākslīgās meža atjaunošanas tehnoloăijas. Daudzu 
zinātniski – pētniecisko līgumdarbu, projektu un granta tēmu atbildīgais izpildītājs kopš 1974. gada 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

J. Broks, Z. KariĦš, J. Liepa Dažādos kalendāros termiĦos stādītu priedes un egles ietvarsējeĦu ieaugums un augšana – LLU 
Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference “Zinātne un prakse – nozares attīstībai” 2004. gada 4. novembrī, Jelgavā. 
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J. Broks, Z. KariĦš, J. Liepa Rekomendācijas konteinerstādu lietošanai meža atjaunošanā atkarībā no stādīšanas sezonas – AS 
Latvijas valsts meži 2004. gada zinātnisko pētījumu atskaišu prezentācijas konference 2005. gada 27. janvārī, Jelgavā 
J. Broks, Z. KariĦš J. Liepa Rekomendācijas ietvarstādu, kailsakĦu stādu ar uzlabotu sakĦu sistēmu un kailsakĦu stādu 
pielietošanai meža atjaunošanā atkarībā no stādīšanas sezonas un stādmateriāla veida – AS Latvijas valsts meži 2005. gada 
zinātnisko pētījumu atskaišu prezentācijas konference 2006. gada 1. februārī, Jelgavā 
J. Liepa, Z. KariĦš Priedes ieaugšana un augšana ietvarsējeĦu stādījumos lānā un damaksnī – LLU Meža fakultātes Zinātniski 
praktiskā konference “Zinātne un prakse nozares attīstībai” 2006. gada 16. martā, Jelgava 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Āinavu veidošana – studiju priekšmets Meža kakultātes Mežzinātnes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā, 
3,0 KP 
Ainavu veidošana – studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā Mežinženieris, 4,0 KP 
 Ainavu veidošana – studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā Mežsaimniecība, 2,0 KP 
Mežkopība - studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
Mežinženieris, 5,0 KP 
Mežkopība - studiju priekšmets Meža fakultātes Nepilna laika 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
Mežsaimniecība, 3,5 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : Kopējais 
publik āciju skaits 37, no tām 6 zinātniski raksti, 5 brošūras un 20 popolārzinātniski raksti, 6 metodisko 
materiālu brošūras; 28 zinātnisko līgumdarbu atskaites ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Mangalis I., Liepa J. Meža  mākslīgās atjaunošanas tehnoloăija – Rīga: LatZTIZPI, 1980.- 46 lpp. 
Mangalis I., Liepa J. Meža kultūru kopšana – Rīga: LatZPIZPI, 1984. –56 lpp. 
Liepa J. Kombinētā augsnes sagatavošanas metode – Rīga: LatZPIZPI, 1984. –32 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Profesionālā pilnveide programmā Augstskolu didaktika 4 KP Sertifikāts Nr. 029. 07. 02. 2003. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Meža fakultātes domes loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Nav 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Nav 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda �   �   �   

Krievu valoda  �   �   �  

Vācu valoda   �   �   � 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

2007. gada 3. janvārī  J.Liepa 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Modris  Kalv āns 
Vārds  Uzvārds 

Rīgas rajons, Sigulda  1968 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
LLU Meža fakultāte Mežkopības katedra asistents 

Darba vietas adrese:   
Jelgava .Akadēmijas iela 11.   

   
   
   

TālruĦa Nr.  26559986    
Fakss: 3021619   

E-pasts: Mednieks36@inbox.lv.   
    

Izglītība 

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

LLU Meža fakultāte. Latvija. 1988-1996. mežsaimniecība Mežsaimniecī
bas inženieris  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2000-2007. Mežkopības katedras asistents.1996-2000. Meža fakultātes Medību laboratorijas vadītājs.1987-
1996.Mežkopības katedras laborants. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Meža atjaunošana. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Meža kokaudzētavas, meža atjaunošana. 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ....5....... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Liepa I., Blija T., Kalvāns M. 1994. Influence of earth’s on the syndracity of the tree growth. Forestry 
department scientifically practical conference materiāls.-Jelgava.-pp5-6. 
2. Liepa I., Kalvāns M. 1995. Smago metālu saturs aĜĦu aknās un populācijas kvalitāte. Meža nozares augstākās 
izglītības 75.gadu jubilejai veltītās zinātniski pētnieciskās konferences materiāli.-Jelgava.-61-68.lpp. 
3. Liepa I., Kalvāns M. 1995. AĜĦu problēma joprojām pastāv. MMD (Medības.Makšėerēšana.Daba.)-Nr.9.- 
41.lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas meža darbinieku biedrība 
Studējošo mežkopju biedrība „Šalkone” 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi,  vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x    x   x  

Vācu valoda  x    x   x 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
03.01.2007  M.Kalvāns 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

AIJA  EGL ĪTE 
Vārds  Uzvārds 
Cēsis  1964 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte   
Ekonomikas fakultāte  
Ekonomikas katedra  

asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes iela 18   

Jelgava   
Latvija   

   
TālruĦa Nr.  630205070    

Fakss: 63084987   
E-pasts: aija.eglite@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Pārtikas 
rūpniecības tehnoloăijas fakultāte 

1982-1987 Sabiedriskās 
ēdināšanas 

tehnoloăija un 
organizācija 

Inženiere 
tehnoloăe 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Ekonomikas fakultātes maăistrantūra 

1993-1995 Ekonomika  

Reinas Frīdriha-Vilhelma Bonnas universitāte 
(Vācija) Lauksaimniecības fakultāte 
UzĦēmējdarbības institūts 

1996-1997 Mājturības 
ekonomika 

 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Ekonomikas fakultātes 
doktorantūra 

1995-1999 Ekonomika Dr. oec. G-D Nr. 
000423 
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Darba pieredze 
No 2005.g. līdz šim brīdim - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas  fakultāte Ekonomikas 
katedra, asociētā profesore 
2002-2005. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas katedra, docente 
2004.-2005. Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Programmu departamenta Programmu 
ieviešanas nodaĜa, vecākā referente 
1998.-2001. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Reăionālās ekonomikas 
nodaĜa, vecākā referente 
1995.-2001. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloăijas fakultātes Uztura un mājturības 
katedra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte Ekonomikas katedra, lektore 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu vadīšana 

Reăionālā ekonomika, tautsaimniecība, patērētāja ekonomika, darba tirgus pētījumi, maizes tirgus, mājturības 
ekonomika 
Starptautiskie projekti  
1996. –1998. gadā Starptautiskā zinātniski pētnieciskajā projektā “M ājturības-uzĦēmuma-komplekss” Reinas 
Fridriha Vilhelma Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultātes UzĦēmējdarbības institūta Mājturības 
ekonomikas profesūrā prof. Dr. M.-B. Piorkovska vadībā. 
2003.-2004. gadā Starptautiskā Flandrijas – Latvijas divpusējās sadarbības programmas projektā LET/003/02 
“Telpiskā plānošana Vidzemes reăionā”. Publikācijas “Apdzīvojuma struktūra Vidzemē” autore 
2003.-2005. gadā Socrates 14 dalībvalstis vadošā – Lielbritānija Projekta CEA-N nr. 109899-CP-2003-1-UK – 
GRUNDTVIG-G4PP Consumer Education for Adults – Network(CEA-N) Brošūras „Latvijas patērētāji Eiropas 
sadarbības tīklā” (34 lpp.) līdzautore. 
 
Ministriju pas ūtījumi 

1998. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras 
zinātniski pētnieciskajā projektā “Reăionālās ekonomiskās attīstības izpēte Eiropas Savienības valstīs un šīs 
pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā” profesora Dr. hab. I. Vanaga vadībā. 

1999. dalība Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras zinātniski pētnieciskajā projektā “Īpaši 
atbalstāmo teritoriju (reăionu) identifikācijas metodikas pilnveidošana un priekšlikumu izstrāde 
uzĦēmējdarbības atbalsta līdzekĜu loka un intensitātes diferencēšanai” (Ekonomikas ministrijas pasūtījums). 
DARBS Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisijas zinātnisko darbu 
konkursā ekonomikas apakšnozarē 2000. gadā PRĒMĒTS AR OTRO PRĒMIJU. 

2000. gadā līdzdalība Ekonomikas ministrijas pasūtītajā Latvijas Universitātes Publiskās pārvaldes katedras 
zinātniski pētnieciskajā projektā “Potenciālo īpaši atbalstāmo reăionu noteikšanas variantu izstrādāšana un 
izvērtēšana, Ħemot vērā Eiropas Savienības prasības”. 

2000. gadā BO VSIA “Reăionu attīstība” pasūtītā pētnieciskā projekta „Reăionālā fonda izlietošanas 
efektivitātes kritēriji un to aprēėināšanas metodikas izstrādāšana” vadība 

2006. gadā pētniece Zemkopības projektā  Nr.J136/7-06 „Lauksaimniecības  nozares un zinātniskās stratēăijas 
attīstības projekts”  
2006. gadā pētniece projektā  LLU xp-22 „Maizes tirgus Latvijā” (IZM l īgums nr. 2006/16 ar LLU) 
Projektu eksperts 

2006. -2007. gads Labklājības ministrijas eksperts ESF Projekta 
Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 Līguma Nr. LM 17.6-04/2-2006 pētījuma daĜai Nr. 1.1 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”  

2006.g. ESF aktivitātes 3.2.1. „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā 
ekonomikai svarīgās nozarēs” IZM vērtēšanas eksperts  
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2006.g. ESF aktivitātes 3.2.7.2. ´” Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” 
IZM vērtēšanas eksperts  

2006.g. ESF aktivitātes 3.2.6.3. ”Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības studentiem” IZM vērtēšanas eksperts  

2006. – 2007.g. Mērėauditorijas eksperts projektā Nr. 
2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007  "Tālākizglītības programma MVU kapacitātes 
stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "  

2006.-2007. g. ESF PIAA 3.2.5.2. aktivitātes projekta „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-
studiju metožu lietošanai iesācējiem" (līguma Nr.:* *VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0129/0007. 
mērėauditorijas eksperts   

Projektu vērt ēšana 
1998.- 1999. gadā Īpaši atbalstāmo reăionu programmas projektu vērtēšana Ekonomikas ministrijā 
2004. gadā Valsts investīciju programmas (VIP) projektu vērtēšana 2004. gadā Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM)  (izvērtēti 27 projekti) 
2004. – 2005. gadā Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) „Īpaši atbalstāmo teritoriju uzĦēmējdarbības 
(komercdarbības) attīstība” grantu shēmu 2.2.1.2. „Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” un 2.4.4. „Procentu likmju subsīdijas” starpinstitūciju vērtēšanas komisijas locekle 
(RAPLM) (izvērtēti 22 projekti); 
2004. – 2005. gadā Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) 2. prioritātes „UzĦēmējdarbības un inovāciju 
veicināšana” 2.5. pasākuma „Atbalsts lietišėās zinātnes attīstībai valsts zinātniskās institūcijās” 2.5.1. aktivitātes 
„Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajā institūcijās” atklāta konkursa projektu pieteikumu (ideju) 
vērtēšana Izglītības un zinātnes ministrijā (izvērtētas 9 projektu idejas) 

2004. – 2005. gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF)3.5.1.3. aktivitātes grantu shēmas „Pētījumu veikšana par 
sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas locekle (RAPLM) 
(izskatīti 23 projektu vērtējumi). 

Maăistranti 
Ineta Trukšāne. Latvijas ostu dinamika un attīstības tendences (2006) 
Dace Bubene. Lauksaimniecības prakšu organizācija 
Elīna KrūmiĦa. Lauksaimniecības tiešie maksājumi 
 
Doktorandi 
Anda Grīnfelde. Pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāte Latvijas reăionos 
Dace Kaufmane. Tūrisma sistēmas aăenti Latvijā 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Esmu piedalījusies ar referātiem vairāk kā 30 starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, 
Vācijā, Polijā, Francijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Grieėijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Krievijā. 
Pēdējos sešos gados esmu referējusi: 

1. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2006. gada 28. aprīlī ar referātu “ Maizes 
tirgus kā dzīves kvalitātes rādītājs” 

2. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2006. gada 27. aprīlī ar referātu “ Vecu 
cilvēku dzīves kvalitāte Latvijā” 

3. Starptautiskā zinātniskā konferencē "Innovative education organization technologies in a technical higher 
education institution: on the way to the new education quality" ar referātu „ Проблемы современной системы 
высшего образования в Латвии” 2006. gada 28. martā Penzā (Krievija). 

4. Starptautiskā paneĜdiskusijā “Osteuropatag 2005” ar referātu “Umsetzumg des Bologna-Prozesses in Lettland” 
2005. gada 3. maijā Fuldā (Vācijā). 
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5. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2005. gada 29. aprīlī ar referātu “Sociālie 
riski un to negatīvās ietekmes samazināšanas virzieni”(kopā ar A. VilciĦu) 

6. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Agrorūpnieciskā kompleksa reformas tiesiski organizatoriskie aspekti” 
Gorkos (Baltkrievijā) 2004. gada 12. novembrī ar referātu “Значение Экономическое Образование После 
Аграрной Реформы В Латвии” (kopā ar A. VītiĦu) 

7. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Economy & Business 2004 – Economic Development and Growth” Burgas 
(Bulgārijā) 2004. gada 15. septembrī ar referātu “Analysis Models of Rural Private Households” 

8. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Economy & Business 2004 – Economic Development and Growth” Burgas 
(Bulgārijā) 2004. gada 15. septembrī ar referātu “Role of Economic Education in Increasing Competitiveness” 
(kopā ar A. VītiĦu). 

9. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Problems of Enterprise Development in Rural Areas and Small Cities in 
Aspect of Sustainable Development” Ščecinā (Polijā) 2004. gada 3. jūnijā ar referātu “Cranberries – one 
of the most perspective crops in innovative Agriculture” kopā ar I. Pučuri) 

10. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība” 2004. gada 7. maijā Liepājā ar 
referātu “Ekonomiskais racionālisms un mājsaimnieciskais saprātīgums”. 

11. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Information Systems &Innovative Technologies in Agriculture, Food and 
Environment” 2004. gada 19. martā Salonikos (Grieėijā) ar referātu “Sustainable Development of Rural Private 
Households in Latvia”. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Kopš 1995. gada studiju kurss “M ājas ekonomika” ekonomikas (2-1,5 SKP) bakalaura; pedagoăijas (4 SKP) 
bakalaura mājturības specialitātes un inženierzinātĦu (1,5 SKP) bakalaura studiju programmās Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas, Pārtikas tehnoloăijas un Lauku inženieru fakultātēs.  

“Lauku s ētas ekonomika” (2 SKP) Ekonomikas fakultātes maăistra programmā. 

“Ekonomikas teorija” (1,5 –2,0 SKP) Meža fakultātes un Veterinārmedicīnas fakultātes bakalaura un pirmā 
līmeĦa profesionālo studiju programmās, (4.0 SKP) Sociālo zinātĦu fakultātes programmā uzĦēmumu un iestāžu 
ārējie sakari.   

“Makroekonomikas”  kursa darbi (2 SKP) apjomā Ekonomikas fakultātes ekonomikas bakalaura programmā. 

„Mikroekonomika” un „Makroekonomika” Ekonomikas fakultātes pirmā un otrā līmeĦa profesionālajā 
programmā „Komercdarbība un uzĦēmuma vadība” 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 67, 
t.sk., 3 grāmatas, 5 zinātnisko darbu atskaites, 59 raksti 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Eglite A. Model for the Analysis of Subsistence Elements in Production in Latvian Private Rural 
Households. Modell für die Analyse der Subsistenzwirtschaft der ländlichen Privathaushalt Lettlands // 
Hauswirtschaft und Wissenschaft 1/2003, S. 11–17 

2. Eglite A. The Changes of Forms and Functions of Rural Private Households in Socio-economic Transition 
// Warsaw Agricultural University. Wiejskie Gospodarstwa Domowe w Obliczu Problemów Transformacji, 
Integracji i Globalizacji. Rural Households Towards Problems of Transformation Integration and 
Globalization. Science Works No 33. Warsaw 2004,- p. 93-109 

3. Eglite A. Sustainable Development of Rural Private Households in Latvia // Proceedings. Volume II. 
HAICTA 2004 Conference. 2nd HAICTA International Conference on Information Systems &Innovative 
Technologies in Agriculture, Food and Environment. Thessaloniki, Grece, 18 – 20 March 2004,- p. 162 –
170 
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4. Eglite A. Development of Settlement Structure in Vidzeme. Vidzeme Development Agency 2004,- 46 p. 

5. Eglīte A. Apdzīvojuma struktūras veidošanās Vidzemē. Vidzemes Attīstības aăentūra 2004,- 46 lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Stažēšanās  

1. 2007. gada 14. – 19. janvāris Drontenas profesionālā lauksaimniecības universitāte Studiju priekšmeta 
didaktika 

2. 2005. gada 10. oktobris – 2. decembris Fuldas profesionālajā universitātē (Vācija) Ekotrofoloăijas fakultātē 

3. 2005. gada 2.-8. aprīlis Saksijā un Berlīnē (Vācijā) starptautiskā augstskolu kooperācija BoloĦas procesa 
ietvaros 

Kursi 

• Mācību literatūras zinātnisko recenzentu kursi IZM ISEC 2007. gada 3.janvāris - 22. marts 

• „Inovāciju menedžments” 2006. gada 2.- 7. oktobris projektā Nr. 
2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 "Tālākizglītības programma MVU kapacitātes 
stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību "  

• Socrates/Erasmus programmas ietvaros „Interkultural Management” 2006. gada 15.-17. jūnijs  

• AngĜu valodas kursi 2005. gada februāris –jūnijs 

• Politikas ietekmes novērtēšana 2004. gada 21.-30. septembris (Valsts administrācijas skola) 

• AngĜu valodas kursi 2004. gada februāris –jūnijs. A līmeĦa sertifikāts  

• Situāciju analīzes metode “Case study” 2004. gada februāris LU (lektore no Harvardas Biznesa augstskolas 
(I. Reinberg) 

• Lietišėās daudz variāciju metodes. 2003. gada oktobris –2004. gada janvāris LLU 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Vācijas mājsaimniecības ekonomistu zinātniskās biedrības (Deutsche Geselschaft für Hauswirtschaft) biedre 
kopš 1997. gada. 

Bulgārijas zinātnieku apvienības (Union of Scientists in Bulgaria) ārzemju locekle kopš 2003. gada. 
LLU Konventa locekle 1997. –1999. un kopš 2004. gada 
LLU Ekonomikas fakultātes Domes locekle kopš 2003. gada 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda  x   x   x  

Vācu valoda  x   x   x  

AngĜu valoda   x   x   x 

 

26.04.2007  A.Eglīte 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anna  Jesemčika 
Vārds  Uzvārds 

ZaĜenieku ciems, Jelgavas rajons, Latvija  1953 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, EF asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18, Jelgava, LV 3001   
   
   
   

TālruĦa Nr.  3022154    
Fakss:    

E-pasts: anna.jesemcika@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Aspirantūra, LLA, Latvija 1976. – 1981. Ekonomika  Grāmatvedis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 

Ekonomikas un 
Vadībzinātnes nozares 
profesoru padome, LLU, 
Latvija 

 
2002 

 
Ekonomika 

Asociētā 
profesore 

APR Nr. 
081 

Darba pieredze 

Grāmatvedis -revidents Latvijas Lauksaimniecības Ministrijā, Rīga, no 1976. g. 
februāra līdz 1980. g. janvārim 

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Grāmatvedības un finansu katedrā, LLA, Jelgava, 
no 1980.g.janvāra līdz 1981.g.novembrim 

Plānu daĜas priekšnieks LLA, no 1981.g.novembra līdz 1982.g. aprīlim. Galvenā 
grāmatvede LLA, no 1982.g.aprīĜa līdz 1988.g.aprīlim 

Plānu un uzskaites daĜas priekšnieks Agrokombināta-p/s “Jelgava” (pēc privatizācijas 
SIA Agrofirma “Jelgava”), Līvbērzes pagasts, Jelgavas rajons, no 1988.g. aprīĜa 
līdz 1999.g.augustam 
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Zvērināts revidents no 1999.g.28.decembra. Sertifikāts Nr.125. 

Docente EF Grāmatvedības un finanšu katedrā, LLU no 1999.g.1.septemra līdz 
2002.g. 1.septembrim. No 2002.g. 1.septembra asociētā profesore (ievēlēta uz 6 
gadiem). – Lēmums Nr.3-5 no 2002.gada 5.jūlija. 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Programmu izstrāde un vadība maăistrantūras studijās, specializācijas: grāmatvedības un 
uzskaites teorija, finanses un kredīts, reăionālā attīstība un pārvalde  

- „Budžeta iestāžu grāmatvedība” 
- „Konsolidētie gada pārskati” 
- „Pašvaldību iestāžu budžets” 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Novadīti semināri 2004. – 2006.g. Mērėis – paaugstināt uzĦēmumu grāmatvežu kompetenci 
finanšu grāmatvedībā. Tēmas: Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti. 
LGS Nr.1, 2, 3, 4. Gada pārskata sastādīšana. 

- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - 2  
- Rīgas zinātnes un tehnikas nams - 12 
- GROSBUHS INVEST - 8 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

„Budžeta iestāžu grāmatvedība”, „Grāmatvedības pamati”, „Grāmatvedība un uzskaite”, 
„Konsolidētie gada pārskati”, „Pašvaldību iestāžu budžets”.  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 3  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1) Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību 
grāmata. Izglītības soĜi, Rīga: 2004., 246 lpp. 2) Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., 
Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Latvijas UzĦēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, Rīga: 2006., 100 lpp. 3) Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., 
Svarinska A Grāmatvedība (komerczinības vidusskolēniem). Mācību līdzeklis. Biznesa 
vadības koledža, 2005.g., 64 lpp.  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

MKC V ērtspapīri: Jaunumi SFPS. SGS Nr.32 un 39 un SRS izmaiĦas. Pārskatu 
konsolidācija pēc SFPS (20 stundu kurss); Finanšu pārskatu audita īpatnības SFPS (16 stundu 
kurss); LZRA: . Finanšu grāmatvedība pašvaldībās un valsts budžeta iestādēs (40 stundu 
kurss). NodokĜi pašvaldībās un valsts budžeta iestādēs (20 stundu kurss). Finanšu instrumentu 
praktiski piemēri; UIN deklarācijas sastādīšana (16 stundu kurss). Stažēšanās ārzemēs 
02.04.06. – 07.04.06.: Vācija – Austrija 1)Berlīnē, Ekonomikas un menedžmenta institūts: 
Aktuelle Probleme des Hochshule wesens in Deutschland und Ōsterreich. 2) Lincā, Valsts 
universitāte: Stand der Umsetzung der Deklaration von Bologna. 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LZRA biedrs no 1999.gada. LLU mācību metodiskās konferences organizācijas komitejas 
loceklis. „Grāmatvežu sertifikācijas centra” grāmatvežu kvalitātes neatkarīgais eksperts. 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU 2004.g.: 3. vieta mācību grāmatu konkursā „Finanšu grāmatvedība” autoru kolektīvam; 
LLU 2006.g.: 2. vieta mācību grāmatu konkursā „Grāmatvedības pamati” un „Grāmatvedības 
pamati – tālmācības studiju kurss” autoru kolektīvam.. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 

Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr.125 no 28.12.1999. – zvērināts 
revidents 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda X    X    X 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
09.01.2007.  Anna Jesemčika 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Brigita   Helfri ča 
Vārds  Uzvārds 
Talsi  1954. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU LIF Zemess ierīcības un ăeodēzijas katedra, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Akadēmijas 19, Jelgava, LV-3001   
   
   
   

TālruĦa Nr.  3024618    
Fakss:    

E-pasts: Brigita.Helfrica@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 

1973.-1978. Zemes ierīcība Inženieris- 
zemes 

ierīkotājs 

LLU Nepilnas slodzes pedagoăijas 
maăistratūra 

1992.g.-
1995.g. 

  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija 

1992. Ăeodēzija Inženierzin
ātĦu 
maăistra 
grāds 

Nr.000844 

Darba pieredze 

No 2000.g.1. septembra LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra, lektore 
1989.-2000. LLU Lauku inženieru fakultāte Ăeodēzijas katedra, asistente 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. Valsts augstuma līmeĦa noteikšana. Zinātniskais projekts Nr.05.3., 2005./2006.g.g. 

2. Salaspils kodolreaktora būvju vertikālo deformāciju novērošana. 2000.-2006. 

3. Valsts I klases nivelēšana 2000.-20005.g.g.. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

   1. Mērniecība II. ZIF III k. (3 KP),  lekc. lab.d.; 

   2. Kartogrāfija ZIF III k. (1,5 KP) lab.darbi; 

   3. Inženierăeodēzija. Buvniec.spec.I k. (3 KP), lab.d., māc.pr.(3KP); 

   4. Mērniecība. APA I k (3 KP) lab.d., māc.pr. (2 KP); 

   5. Mērniecība II.  APA II k. (1 KP) lekc., lab.d.; 

   6. Mērniecība.  MZ I k. (3 KP) lekc., lab.d., māc.pr. (2 KP); 

 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .1. Mācību 

līdzeklis „Mērniecība” I, II daĜa 2004.,  Mācību līdzeklis „Mērniecība” III daĜa 2005. 

2. Mācību grāmatas „Ăeodēzijā” sagatavošana 2005./2006g. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. B.Helfriča, E.Luste. Use of different methods for the alignment of polygonometric 

traverses. „Baltic Surveying ’05.” International Scientific-Methodical Conference 

Proceedings. Jelgava, 2005. 

2. B.Helfriča, I.Bīmane. Analysis of Results of First Order Levelling with Optical and 

Digital Levels. „EPMU TEADUSTOODE KOGUMIK”. Transactions of the Estonian 

Agricultural University 216, Tartu, 2003. 

3. A.Celms, B.Helfriča, M.Kronbergs. First order levelling in Latvia in 2000 and 2001. 

„Baltic Surveying ‘02”. International Scientific-Methodical Conference Proceedings. 

Jelgava, 2002. 

4. M.Kronbergs. B.Helfriča. Renovation of the Latvian levelling network. „GEODEZJA I 

URZADZENIA ROLNE XVII” Zeszyty naukowe akademii rolniczej we Wroclawiu 

Nr.394. Wroclaw, 2000. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
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1. LMB rīkotie kursi „Ăeodēzija būvniecībā” 7.03.-10.03.20006. 

2. LLU Augstskolu didaktika 30.09.-9.12.2005. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
  B.Helfriča 

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 

 
Ilze  Kazaine 

Vārds  Uzvārds 
Bauska  04.06.1971 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Datoru sist ēmu katedras lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV-3001   

   
   

TālruĦa Nr.  3026761    
Fakss:    

E-pasts: ilze.kazaine@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLU doktorantūra 1998 pedagoăija  
LLU maăistrantūra 1996-1998 pedagoăija maăistrs 
RTU Tekstilijas un Apăērbu tehnoloăijas fakultāte 1989-1994 šūto izstrādājumu 

tehnoloăija 
inženieris- 
tehnologs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Kopš 1997. gada strādā LLU Informācijas tehnoloăijas fakultātes Datoru sistēmas katedrā.  
No 01.05.2001 līdz 01.06.2003 A/S Dati programmētāja. 
No 01.09.2005 Jelgavas 4.vidusskolas informātikas skolotāja. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virziens – IT izglītības saturs un mācību metožu pilnveidošana augstskolās 
PHARE 2003 projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reăionā” - apmācību materiālu darba grupas 
dalībniece 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004. gada 6. un 7. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloăijas fakultātes organizētā 
starptautiskā konference “Information Technologies and Telecommunications for Rural Development” sekcijā – 
Teaching Computer Science and Informatics nolasīts referāts: Changes of course of Informatics in Latvia 
University of Agriculture. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju kurss MF studentiem: Informātika 
Lekciju kurss un praktiskās nodarbības ITF studentiem: Programminženierija I, Projektu pārvaldība,   
Multimediju tehnoloăijas 
Praktiskās nodarbības ITF studentiem: WWW tehnoloăijas 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 7. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

I. Kazaine Changes of course of Informatics in Latvia University of Agriculture. - Information Tehnologies and 
Telecommunications for Rural Development / Proceeding of the International Scientific Conference, Jelgava, 
Latvia, 6-7 May, 2004.- 177.-181. p. 
Kazaine I., Kazainis Ă. Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas studiju programmas un to attīstība. Latvijas 
Universitātes Zinātniskie raksti. Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. Nr.635.- Rīga, LU, 2001.- 
58.-62. lpp. 
Kazaine I. Testu metodes izmantošanas iespējas studiju priekšmetā „Informātika” LLU studentiem./Sadarbība un 
kompetence izglītībā: LLU zinātniskās konferences raksti.- Jelgava:LLU, 2000.- 215.-221. lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

08.08.2005 iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) 
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Internet mājas lapu veidošana”, 21.03.2006- 24.03.2006,  iegūts diploms  
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Microsoft Project 2003”, 28.06.2006-29.06.2006,  iegūts diploms  
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Projektu vadība – ITPM Projekts+ sertifikācija”, 28.08.2006- 01.09.2006,  
iegūts diploms 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
19.01.2007  I.Kazaine 
(Datums)  (Paraksts) 
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6. pielikums Mežzinmātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju kursu 
apraksti 
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