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1. STUDIJU PROGRAMMU ANOT ĀCIJA 
 

Otrā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Veterinārmedicīna” 
(studiju programmas kods IKK 42640) un doktorantūras studiju programma 
„Veterinārmedicīna” (kods IKK 51640) ir izstrādātas un tiek realizētas Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. 2001. gadā tās abas tika 
akreditētas uz sešiem gadiem – līdz 2007. gada 31. decembrim. 2003. gadā pamatstudiju 
programmas novērtēšanu veica arī Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas un Eiropas 
Veterinārārstu federācijas izveidota starptautiska komisija. 

Veterinārmedicīna pieder pie reglamentētajām profesijām1. Prasības veterinārārsta 
izglītībai nosaka ES direktīva 2005/36/EC „Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”2. Otr ā 
līmeĦa profesionālās studiju programmas (turpmāk pamatstudiju programma) apjoms 
ir 268 kredītpunkti (KP). Apmācības ilgums šajā programmā ir 6 gadi pilna laika studijas. 
Valsts budžeta finansējums nodrošina 200 studentu apmācību, daĜa studentu mācās arī par 
daĜēju studiju maksu. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas absolventi iegūst 
kvalifikāciju veterinārārsts un tiesības saĦemt Latvijas Veterinārārstu biedrības izdotu 
veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu, kā arī tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

Doktora studiju programmas „Veterin ārmedicīna” apjoms ir 120 kredītpunkti. 
Valsts budžeta finansējums doktorantūras studijām iespējams tikai pilna laika studijām trīs 
gadus ilgā laika posmā. Programmā iegūstamais grāds . veterinārmedicīnas doktors. 
Doktorantūras studijās uzsvars tiek likts uz katram studentam individuāli plānotiem 
zinātniskajiem pētījumiem un promocijas darba sagatavošanu (96-98 KP). Konkrētais 
programmas saturs doktorantūras studijās tiek veidots individuāli katram studentam, ciešā 
sadarbībā ar doktora darba vadītāju. 
 
 
 
2. STUDIJU PROGRAMMU VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS  

 
2.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 
Pamatstudiju programma 

Mērėis – sniegt pietiekamu, ētisku un uz zinātni balstītu veterināro izglītību, kas 
sagatavo speciālistus, kuri spēj izmeklēt un ārstēt slimus dzīvniekus, veicināt dzīvnieku 
audzēšanu, nodrošinot to veselību un labturību, aizsargāt cilvēkus no zoonozēm un 
nodrošināt augstas kvalitātes dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu nonākšanu cilvēku 
uzturā. 

Uzdevumi 
Veterinārmedicīnas studiju programmai jānodrošina, lai pēc tās apguves jaunie 

veterinārārsti būtu ieguvuši sekojošas zināšanas un prasmes: 
• pietiekamas zināšanas zinātĦu nozarēs, uz kurām balstīts veterinārārsta darbs; 
• pietiekamas zināšanas par veselu dzīvnieku organisma struktūru un funkcijām, to 

audzēšanu, pavairošanu un higiēnu kopumā, kā arī to ēdināšanu, ieskaitot dzīvnieku 
vajadzībām atbilstošas barības ražošanas un uzglabāšanas tehnoloăijas; 

• pietiekamas zināšanas par dzīvnieku uzvedību un aizsardzību; 

                                                 
1 LR likums "Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 
 
2 http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_255 
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• pietiekamas zināšanas par dzīvnieku slimību cēloĦiem, dabu, norisēm, efektu, 
diagnozi un ārstēšanu gan individuāliem dzīvniekiem, gan to grupām, ieskaitot īpašas 
zināšanas par slimībām, kuras var pārnest cilvēkiem; 

• pietiekamas zināšanas par preventīvo medicīnu; 
• pietiekamas zināšanas par dzīvnieku izcelsmes un cilvēku uzturā izmantojamu 

pārtikas produktu ražošanu un nodošanu apgrozībā; 
• pietiekamas zināšanas par likumdošanu, kas attiecas uz augstāk minētajiem 

jautājumiem; 
• pietiekamu klīniskā un cita veida praktisko pieredzi, kas iegūta kvalificētu speciālistu 

vadībā. 
 
Doktora studiju programma 

Mērėis - sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes 
nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām 
atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un 
zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. 

Uzdevumi: 
• veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 

veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 
• radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 

atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 
• veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 

veterinārmedicīnas problēmas;  
• veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 

starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 
• radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties starptautiskos 

zinātniskos forumos; 
• izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, konsultāciju, 

eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā; 
• doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 

 
 

2.2. Studiju programmu perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts 
interešu viedokĜa 

 
2.2.1. Programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam  

 
LLU 2005. gadā veica pētījumu par nodarbināto speciālistu, tajā skaitā veterinārārstu, 

darbības veida, izglītības un vecuma struktūru3. Pētījumā daĜā par veterinārārstu 
nodarbinātību tika izsūtītas aptaujas vēstules uz Zemkopības ministrijas (ZM) Veterināro un 
pārtikas departamentu, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) centrālo aparātu un 
reăionālajām pārvaldēm, Nacionālo diagnostikas centru un Latvijas veterinārārstu biedrību. 
Iegūtā informācija par 1264 šobrīd Latvijā nodarbinātajiem veterinārārstiem liecina, ka 57% 
no tiem strādā kā praktizējoši veterinārārsti, ap 30% PVD un ZM struktūrā, 6% - Nacionālajā 
diagnostikas centrā un tā pakĜautībā esošajās laboratorijās, 4% - mācību un zinātniskajās 

                                                 
3 Kopprojekts Nr.290605/S228  Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem darbiniekiem” (2005) 
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iestādēs, t. sk. Veterinārmedicīnas fakultātē, 3% - farmācijas un dzīvnieku barības ražošanas 
uzĦēmumos. Izvērtējot 1140 profesijā strādājošo veterinārārstu vecuma struktūru, 
konstatējām, ka vairāk kā puse (52,3%) no nodarbinātajiem ir vecumā no 35-50 gadiem. Šie 
speciālisti ir beiguši Veterinārmedicīnas fakultāti laikā no 1980. gadu sākuma līdz 1990. gadu 
vidum. Šajā laikā bija iespējas studēt arī nepilna laika studiju programmā un kopējais pilna 
un nepilna laiku studiju absolventu skaits veterinārmedicīnas studiju programmā vidēji gadā 
bija 50-60 absolventi. Sākot ar 1992. gadu studenti nepilna laika plūsmā vairs netiek uzĦemti. 
Pēdējos desmit gados fakultātes vidējais absolventu skaits vienā gadā samazinājies aptuveni 
divas reizes. Tādējādi paredzams, ka pēc 15-25 gadiem pakāpeniski veterinārārstiem 
pensionējoties, darba tirgū aktīvo, Latvijā izglītību ieguvušo veterinārārstu skaits sāks strauji 
samazināties. JāĦem vērā arī tas, ka atvērtā Eiropas darba tirgus apstākĜos iespējama 
veterinārārstu emigrācija uz valstīm ar augstāku dzīves līmeni, savukārt ārzemju 
veterinārārstu imigrāciju varētu ierobežot latviešu valodas nezināšana. Aptaujas liecina, ka 
šobrīd ap 10% no veterinārmedicīnas studentiem pēc augstskolas beigšanas vēlētos strādāt 
ārzemēs. VMF uzdevums ir sekmēt absolventu skaita pieaugumu jeb studentu atbiruma 
samazinājumu. Pēdējais ir cieši saistīts ar konkursu uz studiju vietām, kura paaugstināšanai 
nozīmīga ir studiju iespēju reklamēšana un veterinārārsta profesijas prestiža celšana valstī 
kopumā 

 
 

2.2.2. Studiju programmas atbilstība valsts augstākās izglītības 
standartam 

 
Pamatstudijas 

Atbilstoši ES 2005/36/EC direktīvas prasībām veterinārārsta kvalifikācijas iegūšanai 
nepieciešamas vismaz 5 gadu pilna laika studijas universitātē vai universitātes statusam 
pielīdzināmā augstskolā. VMF 6 gadu studiju programma atbilst šiem nosacījumiem. 
Atšėirībā no daudzām citām Eiropas studiju programmām veterinārmedicīnā pamatstudiju 
dalījums bakalaura un maăistra studiju līmeĦos daudzās valstīs netiek ieviests. Eiropas 
Veterināro augstskolu asociācijas izstrādātajās vadlīnijās veterinārmedicīnas izglītībai 
norādīts, ka veterinārārstu 5-6 gadu studiju programma pielīdzināma bakalaura un maăistra 
studiju standartam. Tāpēc salīdzinot ar valsts standarta normām tika Ħemtas vērā kopējās 
valsts standarta prasības bakalaura un maăistra studijām. 

Kopumā VMF studiju programma atbilst Valsts standarta prasībām gan attiecībā uz 
programmas kopējo apjomu, gan atsevišėu tās daĜu apjomiem (1. tab.). 
 

1. tabula 
Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 

 
Valsts standarts KP Studiju programma un tās 

daĜa Bakalaurs Maăistrs 
Studiju 

programmas KP 
Apjoms ≥160 ≥40 268 
Vispārizglītojošie kursi ≥20 - 49 
Prakses ≥26 ≥6 37,5 
Nozares teorētiskie kursi ≥36 - 79,5 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

≥60 nav noteikts 113,0 
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Pārskata sagatavošanas laikā VMF mācībspēku un darba devēju izveidota darba grupa 
atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 149 4 sagatavojusi iesniegšanai profesijas „Veterinārārsts” 
standarta projektu. 

Prasības doktora studiju programmai  un promocijas darbiem noteiktas Zinātniskās 
darbības likumā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos 
Nr. 1000 ”Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) tiesību 
deleăēšanu augstskolām” un 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 „Doktora 
zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”.  

LLU studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam 
un LLU Doktora studiju programmas standartam, kas apstiprināts LLU Senāta sēdē 2006. 
gada 11.oktobrī.  

 
 

2.2.3. Studiju programmu atbilstība ES direktīvas 2005/36/EC 
prasībām 

 
Studiju programma atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2005/36/EC „Par 

profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” prasībām, kas attiecas uz veterinārmedicīnas izglītību. 
Direktīvā izteikta prasība pēc vismaz 5 gadu pilna laika studijām universitātē vai tai 
pielīdzināma līmeĦa augstskolā. VMF studiju programma tiek realizēta 6 gados, līdzīgi kā 
daudzās Eiropas augstskolās. 

Studiju programmā jābūt iekĜautiem minētās direktīvas V.4. pielikuma 5.4.1. punktā 
nosauktajiem studiju kursiem. Šie kursi var būt integrēti arī citu kursu sastāvā. VMF studiju 
programma visumā atbilst arī šīm prasībām (2. tab.). 
 

2. tabula 
Direkt īvas 2005/36/EC un VMF studiju programmas studiju kursu atbilstība 

 
Direkt īva Studiju programma 

Pamatkursi 
Fizika Fizika 
Ėīmija Neorganiskā un organiskā ėīmija 
Dzīvnieku bioloăija Zooloăija 
Augu bioloăija Botānika un farmakognozija 
Biomatemātika Biometrijas pamati 

Speciālie kursi  
Pamatzinātnes 

Anatomija (histoloăija un embrioloăija) Mājdzīvnieku anatomija 
Citoloăija, histoloăija, embrioloăija 

Fizioloăija Fizioloăija 
Bioėīmija Bioėīmija 
Ăenētika Ăenētika 
Farmakoloăija Farmakoloăija 
Farmācija Farmakoloăijas sastāvdaĜa 
Toksikoloăija Toksikoloăija 
Mikrobioloăija Mikrobioloăija 
Imunoloăija Imunoloăija 

                                                 
4 MK 2007. gada 2. marta noteikumi Nr 149 Profesiju standartu izstrādes kārtība 
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Epidemioloăija Epidemioloăija 
Profesionālā ētika Veterinārā darba organizācijas blokā 

Kl īniskās zinātnes 
Dzemdniecība Dzemdniecība un ginekoloăija 
Patoloăija (ietverot patoloăisko 
anatomiju) 

Vispārīga patoloăija 
Speciālā patoloăija, sekcijas  

Parazitoloăija Parazitoloăija un invāzijas slimības  
Kl īniskā medicīna un ėirurăija (ietverot 
anestezioloăiju) 

Operatīvā ėirurăija 
Mazo dzīvnieku ėirurăija 
Lielo dzīvnieku ėirurăija  

Dažādu mājdzīvnieku, putnu un citu 
dzīvnieku klīniskās sekcijas 

Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības  
Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība  

Preventīvā medicīna Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība 
Radioloăija Radioloăija (ar rentgenoloăiju)  
Reprodukcija un reproduktīvie traucējumi Androloăija un mākslīgā apsēklošana 
Sabiedrības veselība Veterinārā darba organizācijas blokā 

Iekšėīgās slimības ganāmpulka veselība 
Veterinārā likumdošana un  tiesu 
medicīna 

Veterinārā darba organizācijas blokā 
Tiesu veterinārmedicīna 

Terapija Iekšėīgās slimības ganāmpulka veselība 
Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības 

Propedeitika Klīniskā un laboratoriskā diagnostika 
Dzīvnieku audzēšana (lopkopība) 

Dzīvnieku audzēšana Lopkopība 
Dzīvnieku ēdināšana Dzīvnieku ēdināšana 
Agronomija izvēle Lopbarības ražošana 
Lauku ekonomika Ekonomikas teorija 
Dzīvnieku turēšana Dzīvnieku, vides higiēna 
Veterinārā higiēna Dzīvnieku, vides higiēna 
Dzīvnieku uzvedība un aizsardzība Etoloăija 

Pārtikas higi ēna 
Pārtikas produktu un dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas produktu inspekcija un kontrole 

Pārtikas higiēna un inspekcija 

Pārtikas higiēna un tehnoloăija Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati 
Praktiskie darbi (Ietverot praktiskos 
darbus kautuvēs un pārtikas produktu 
apstrādes uzĦēmumos) 

Pārtikas higiēna un inspekcijas l/d 
prakse Pārtikas higiēna un inspekcija  
 

 
VMF 2003.gadā no 17.-23. martam notika Eiropas veterināro augstskolu asociācijas 

un Eiropas veterinārārstu federācijas (EAEVE) novērtēšanas komisijas vizīte.  
Komisijas gala ziĦojumā5 minēti vairāki aizrādījumi, kas būtu novēršami, lai VMF 

atbilstu ES noteiktajiem minimālajiem izglītības kritērijiem:  
1. Palielināt praktiskās/ klīniskās apmācības daudzumu, kas balstīta uz studentu 

patstāvīgo praktisko darbu, samazinot lekciju apjomu. 
2. Izveidot un nodrošināt pilnu 24 stundu neatliekamās palīdzības servisu VMF, iesaistot 

diennakts dežūrās mazo un lielo dzīvnieku prakses veterinārārstus un studentus, 
                                                 
5 Report on the visit to the Veterinary Faculty of Jelgava. 17-23 March 2003. Report adopted by the Education 
of the European Association of the Establishments for Veterinary Education  (EAEVE) and the Federation of 
Veterinarians of Europe (FVE) on 1 November 2003 
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tādējādi nodrošinot lielāku klīnisko gadījumu skaitu studentu apmācībai. Fakultātei tā 
būtu papildus iespēja sniegt adekvātu profesionālu aprūpi hospitalizētajiem 
dzīvniekiem. 

3. Izveidot izolācijas stacionārus mazajiem un lielajiem dzīvniekiem, kas slimo ar 
infekcijas slimībām. 

4. Izmantot visus līdzekĜus, lai palielinātu studentu apmācībai pieejamo lielo dzīvnieku 
klīnisko gadījumu skaitu, iekaitot dzīvnieku turēšanu VMF teritorijā. 

5. Atrisināt nepietiekama akadēmiskā personāla skaita problēmu vairākās nozīmīgās 
jomās, īpaši dzīvnieku audzēšanas un veterinārās sabiedrības veselības priekšmetos un 
praktiskajā klīniskajā apmācībā kopumā. 
 
VMF pārskata periodā ir veikusi darbības pirmo trīs aizrādījumu novēršanā. Lielo 

dzīvnieku klīniskās apmācības uzlabošana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem turpmākajā 
studiju programmas attīstībā. Savukārt mācībspēku skaita palielināšana ir lielā mērā saistīta 
ar piešėirto valsts budžeta līdzekĜu apjomu un tā sadales principiem LLU. Ar EAEVE 
ekspertu ziĦojumu var iepazīties LLU Veterinārmedicīnas fakultātē. 

 
 

2.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
 
Salīdzinājumam izvēlēta Vīnes Veterinārās universitātes un Tartu DabaszinātĦu 

universitātes Veterinārmedicīnas un Dzīvnieku zinātĦu institūta Veterinārmedicīnas studiju 
programmas. Abas minētās augstskolas ir LLU VMF partneri Sokrates Erasmus programmā. 
Pirmā no tām pieder pie aptuveni 40 Eiropas veterinārmedicīnas augstskolām, kas ir pozitīvi 
novērtētas Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas un Eiropas Veterinārārstu federācijas 
studiju programmas novērtēšanas procesā. Igaunijas veterinārmedicīnas programmā līdzīgi kā 
LLU VMF studiju programmā ir veiktas būtiskas izmaiĦas, nodrošinot tās atbilstību Eiropas 
Savienības direktīvas prasībām. Studentu skaita ziĦā Tartu veterinārmedicīnas institūts ir 
līdzīgs VMF, kamēr Vīnes Veterinārmedicīnas universitāte ir viena no lielākajām 
veterinārmedicīnas augstskolām Eiropā. 

Visās trīs augstskolās veterinārārsta apmācības ilgums ir 6 gadi un tajās nav ieviests 
studiju procesa dalījums bakalaura un maăistra studiju līmeĦos. Visas trijās studiju 
programmās iekĜauti visi ES Direktīvā 2005/36/EC uzskaitītie obligātie studiju kursi. Abās 
salīdzināmajās studiju programmās ir salīdzinoši mazāks vispārizglītojošo studiju kursu 
apjoms. Tās nav noslogotas ar priekšmetiem, kuru apmācība vēl ir obligāta LLU VMF – 
filozofija, psiholoăija, cilvēka aizsardzība, sports. Tartu un Vīnes studiju programmā plānotas 
arī padziĜinātas studijas vienā no izvēlētiem moduĜiem. Tartu studiju programma studentiem 
11. un 12. semestrī piedāvā trīs izvēles moduĜus: lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu 
medicīna, mazo dzīvnieku (mīĜdzīvnieku) medicīna, pārtikas higiēna un sabiedrības veselība. 
Katra moduĜa apjoms ir 45 ECTS. Vīnes studiju programmā studenti apgūst padziĜināto 
studiju moduli 39 ECTS apjomā 10. un 11. semestra laikā, izvēloties vienu no 9 
specializēšanās virzieniem: zirgu medicīna, atgremotāju medicīna, cūku medicīna, zoodārzu 
un savvaĜas dzīvnieku medicīna, putnu, eksotisko putnu un rāpuĜu medicīna, biomedicīna un 
biotehnoloăija, reprodukcijas biotehnoloăija, pārtikas zinātnes un sabiedriskā veterinārā un 
veselības mācība. Klīniskā praktiskā apmācība visās studiju programmās ietver gan praktisko 
apmācību ārpus augstskolas (prakse) gan klīnisko apmācību augstskolas klīnikās vai mācību 
saimniecībās. Tartu un Vīnē tā tiek realizēta pēc klīniskās rotācijas principa no auditoriju 
nodarbībām brīvajā laikā. Vīnē šim apmācības veidam paredzētas 60 dienas 9. semestrī, kad 
vienīgā plānotā auditoriju nodarbība ir farmakoloăija. Klīniskajā rotācijā iekĜautas 12 
universitātes klīniku struktūrvienības vai mācību saimniecības. Katrā no tām studentam 
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jāmācās 5 dienas. Bez tam šajā laikā katram studentam ir obligātas 5 nakts dežūras klīnikā. 
Tartu klīniskā rotācija plānota 7.-10. semestra laikā, kā arī 11. - 12. semestrī padziĜinātu 
studiju laikā. 

VMF studiju nobeiguma kontroles forma ir Valsts eksāmeni, Tartu studentiem ir 
izvēle – valsts eksāmens vai diplomdarbs, Vīnē diplomdarbs ir obligāta prasība. 

 
3. tabula 

LLU VMF, Tartu Dabaszin ātĦu universitātes Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātĦu 
institūta un Vīnes Veterinārās universitātes studiju programmu raksturojums 

 
Raksturojums Jelgava Tartu Vīne 

Apmācības ilgums 6 gadi 6 gadi 6 gadi 
Studiju programmas apjoms ECTS* 402 360 360 
Studiju dalījums bakalaura un 
maăistra studiju programmās 

nav nav nav 

PadziĜinātu studiju modulis nav 45 39 
Nodarbību plānošana blokos nav  nav ir 

 

* VMF un Tartu studiju programmām aprēėināts nacionālos kredītpunktus reizinot ar koeficientu 1,5. Vīnes 
studiju programmā pārrēėinot kursu apjomu nacionālos kredītpunktos (SST –Semesterstunde) uz ECTS 
izmantotas diferencētas aprēėinu formulas dažādām apmācības formām. 
 

Abās salīdzināmajās studiju programmās ir ieviesti padziĜinātu studiju izvēles bloki 
un klīniskās rotācijas princips praktiskajā apmācībā. PadziĜinātas studijas dod iespēju 
studentiem iegūt labākas zināšanas un prasmes šaurākā veterinārmedicīnas virzienā un 
iespējams, paaugstināt jauno veterinārārstu konkurētspēju darba tirgū. Nepieciešamība pēc 
šaurākas specializēšanās jau studiju laikā atzīmēta arī Latvijas praktizējošo veterinārārstu 
aptaujas anketās. Tajā pat laikā jāĦem vērā, ka veterinārmedicīnas zinātnē zināšanu apjoms 
nepārtraukti pieaug un studiju programmas sastopas ar laika trūkumu. PadziĜinātu studiju 
piedāvājuma iespējas VMF ir diskutējamas saistībā ar programmas tālāku attīstību. Lai to 
realizētu, studiju programmā nepieciešams samazināt vispārizglītojošo un pamatstudiju 
priekšmetu īpatsvaru, kā arī VMF klīniku kapacitātes palielināšanu (telpas, aprīkojums, 
pasniedzēju, ārstu un ārstu palīgu skaits). Praktiskās apmācības ieviešana klīnikās pēc 
rotācijas principa, kāda tā ir salīdzināmajās studiju programmās, tāpat ir saistīta ir papildus 
resursu piesaisti klīniku kapacitātes paaugstināšanai. 
 
 

2.4. Studiju programmu organizācija un tās struktūras izmaiĦas 
laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas  

 
Pamatstudiju programma 

Studiju programma "Veterinārmedicīna" ir veidota atbilstīgi likumam "Par 
reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Studiju programma tiek 
organizēta arī saskaĦā ar LR Ministru 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 
„Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un tā atbilst 
Latvijas Republikas izglītības un profesiju standartam „Veterinārārsts”, kas ir sagatavots 
iesniegšanai Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā turpmākai virzībai 
saskaĦošanai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē. 

Pārskata periodā notikušas nelielas izmaiĦas studiju programmas apjomā, kopumā to 
samazinot no 273,5 uz 268 punktiem (4. tab.), kā arī atsevišėu studiju kursu struktūrā. 
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4. tabula 
Studiju programmas apjoma salīdzinājums  2001./2002. un 2006./2007. studiju gados 

 
2001./2002 2006./2007 Studiju programmas 

daĜa Kred ītpunkti  % Kred ītpunkti % 
Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

50,5 18,5 49,0 18,3 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

75,5 27,6 74,0 27,6 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

101,5 37,1 98,0 36,6 

Brīvās izvēles kursi 9,5 3,5 9,5 3,5 
Prakse 36,5 13,3 37,5 14,0 
Kopā 273,5 100 268,0 100 

 
Galvenās izmaiĦas studiju kursu struktūrā un apjomā (5. tab.) veiktas ievērojot 

EAEVE un FVE studiju programmas novērtēšanas komisijas aizrādījumus: 
1) samazināts studiju kursu kopējais apjoms no 273,5 KP uz 268,0 KP; 
2) izĦemti no studiju programmas: Estētika – 1,5 KP, k.d. Lopkopībā – 1,0 KP, k.d. Mazo 

dzīvnieku slimībās – 1,5 KP, k.d. Sīkdzīvnieku slimībās – 1,5 KP; 
3) palielināts Internatūras prakses ilgums no 12 ned.- 6 KP  uz 16 ned.- 8 KP. 
 

5. tabula 
Studiju kursu strukt ūras un apjoma izmaiĦas pēc 2001. gada akreditācijas 

 
KP N.p.k. Studiju kursa nosaukums 

2000./2001. 2006./2007. 
1. Operatīvā ėirurăija, topogrāfiskā anatomija 4,5 4,0* 
2.  Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija - 1,0 
3. Veterinārā darba organizācija 6,0 5,0 
4. Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības 3,0 3,5 
5. Sīkdzīvnieku slimības 6,5 5,5 
6. Sīkdzīvnieku slimības - kursa darbs ** 1,5 - 
6. Speciālā patoloăija, sekcijas 9,0 8,5 
7. Neorganiskā ėīmija 5,0 3,0 
8. Profesionālā svešvaloda 6,5 8,0 
9.   Biometrijas pamati 2,0 3,0 
10. Ekonomikas teorija 1,5 2,0 
11. Estētika ** 1,5 - 
12. Pārtikas toksikoloăija 2,0 1,5 
13. Lopkopība -  kursa darbs ** 1,0 - 
14. Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības 3.0 3.5 
15. Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība 9,0 9,5 
16. Mazo dzīvnieku ėirurăija - kursa darbs ** 1,5 - 
17. Pārtikas tirgzinības 3,0 2,0 
18. Pārtikas higiēna un inspekcija – mācību prakse 5,0 4,0 
19. Internatūra - mācību prakse  6,0 8,0 

Kopā: 77,5 72,0 
* - kursa apjoms samazinājās izdalot kā atsevišėu studiju kursu Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija 
* * - studiju kurss izĦemts no studiju procesa plāna 
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Doktora studiju programma 
Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam un 

LLU Doktora studiju programmas standartam, kas apstiprināts Senāta sēdē 2006. gada 
11.oktobrī. Doktora studijas vada un pārzina LLU ZinātĦu prorektors, to izpildi organizē 
universitātes Doktorantūras daĜa, Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas vadītājs un 
attiecīgie VMF institūti. 

Doktorants var izvēlēties sava promocijas darba tēmu vienā no veterinārmedicīnas 
zinātnes apakšnozarēm: morfoloăija, fizioloăija, patoloăija, veterinārā farmakoloăija un 
toksikoloăija, iekšėīgās slimības, parazitoloăija, infekcijas slimības un mikrobioloăija, 
ėirurăija, dzemdniecība un ginekoloăija, pārtikas higiēna. 

Doktoranta darbība notiek saskaĦā ar individuālo plānu, ko divu mēnešu laikā pēc 
uzĦemšanas sastāda doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju saskaĦā ar LLU doktora 
studiju programmas standartu. Darba plānu izskata un apspriež attiecīgā VMF institūta 
padomē. Doktoranta studiju plāns jāsaskaĦo ar Veterinārmedicīnas zinātĦu nozares doktora 
studiju programmas vadītāju. Doktora studiju programmas vadītāja un VMF attiecīgā 
institūta padomes akceptētu doktora studiju plānu doktorants iesniedz apstiprināšanai LLU 
Veterinārmedicīnas Zinātnes nozares Promocijas padomē. Apstiprinātu doktora studiju darba 
plānu doktorants iesniedz Doktorantūras daĜā. 

Doktoranta darba rezultātus apspriež institūta akadēmiskajā sēdē trīs reizes studiju 
gada laikā. Atskaite (pēc LLU Zinātnes padomē apstiprinātas formas) par paveikto attiecīgā 
laika periodā un institūta pārskats par doktoranta studiju plāna izpildes gaitu jāiesniedz 
Doktorantūras daĜā. Atestācija turpmākām studijām doktorantūrā notiek studiju gada beigās 
attiecīgā institūta padomes paplašinātā sēdē, piedaloties Veterinārmedicīnas Promocijas 
padomes pārstāvim. 

Studiju laikā doktorants nokārto eksāmenu profesionālajā svešvalodā (angĜu, vācu vai 
franču) un promocijas eksāmenus zinātnes nozares apakšnozarē un izvēlētajā pētījumu 
virzienā. Studiju laikā notiek lekcijas un praktiskās nodarbības pētījumu metodoloăijā 
(vispārējais kurss) un svešvalodā. Šais priekšmetos ir vienotas programmas visiem  LLU 
doktorantiem. 

Speciālajos priekšmetos studijas notiek individuāli. Tas saistīts ar nelielo doktorantu 
skaitu katrā apakšnozarē un šauru specializācijas virzienu.  

Promocijas eksāmenu programmu katrā Veterinārmedicīnas apakšnozarē izstrādā 
attiecīgais VMF institūts un apstiprina LLU Veterinārmedicīnas Promocijas padome. 
Promocijas eksāmena programmu izvēlētajā pētījumu virzienā izstrādā doktorants un 
zinātniskais vadītājs, to apstiprina LLU Veterinārmedicīnas Promocijas padome. 

Promocijas eksāmeni zinātnes apakšnozarē, izvēlētajā pētījumu virzienā un 
profesionālajā svešvalodā ir atklāti, tos pieĦem ar LLU ZinātĦu prorektora rīkojumu noteikta 
eksaminācijas komisija. 

Doktorantūras studiju būtiskākā darba daĜa ir eksperimentālais zinātniski -  
pētnieciskais darbs. Tā veikšanai ir iespēja izmantot VMF klīniku un laboratorijas, LLU 
mācību un pētījumu bāzi, Fundamentālo bibliotēku. Zinātniskiem pētījumiem tiek izmantots 
arī Nacionālais diagnostikas centrs, LLU Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātniskā 
institūta “Sigra” zinātniskās laboratorijas, privātās mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas, kā arī 
Latvijas medicīnas iestāžu pētniecības bāzes un laboratorijas. 
Promocijas darbus aizstāvēšanai pieĦem un izskata LLU Veterinārmedicīnas nozares 
Promocijas padome. Promocijas darba aizstāvēšana notiek saskaĦā ar LR MK 2005. gada  
27. decembra noteikumiem Nr. 1001 un LLU Promocijas padomes nolikumu (apstiprināts 
2006. gada 12. aprīĜa LLU Senāta sēdē). Pēc promocijas darba izstrādes un sekmīgas 
aizstāvēšanas doktorants saĦem Veterinārmedicīnas doktora zinātnisko grādu (Dr.med.vet.). 
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 Pēc iepriekšējās 2001.gada Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas 
akreditācijas, saskaĦā ar LLU Doktora studiju programmas standartu, ir mainījies doktora 
studiju kopapjoms – no 144 KP uz 120 KP, t.sk. teorētiskām studijām no 34 – 37 uz 22 – 24 
KP, un pētniecībai, pētījumu rezultātu prezentēšanai zinātniskajās konferencēs, pētījumu 
rezultātu publicēšanai, promocijas darba sagatavošanai un noformēšanai – attiecīgi no 107 – 
110 KP uz  96 – 98 KP. 
 
 

2.5. Studiju programmu finansēšana un infrastruktūras 
nodrošinājums 

 
2.5.1 Finansēšanas avoti 

 
Svarīgākie studiju programmu finansēšanas avoti atskaites periodā bija studiju 

procesa tiešais finansējums no valsts budžeta līdzekĜiem, ieĦēmumi no studiju maksas, 
investīcijām infrastruktūras rekonstrukcijas darbiem, Eiropas Savienības projektu līdzekĜi, 
LZP, IZM un ZM finansējums fundamentālo un lietišėo pētījumu veikšanai.  

6.tabula 
VMF izmantotie l īdzekĜi infrastrukt ūras attīstībai 2002.-2007. gados 

L īdzekĜi Apjoms latos 
LLU budžeta līdzekĜi 56 739 
Zemkopības ministrijas subsīdijas 182 412 
Valsts investīcijas 204 644 
ERAF un ESF līdzekĜi 118 170 

Kopā 561 965 
 
Valsts budžeta finansējuma apjoms detalizētāk raksturots 3.sadaĜā. 

 
 

2.5.2. Telpu atbilstība programmu realizācijas mērėiem un 
uzdevumiem 

 
Pārskata periodā jaunu telpu būvniecība nav veikta, taču daudzās telpās veikts 

remonts, uzlabojot darba apstākĜus studentiem un mācībspēkiem. Izremontētas 3., 5., 6. un 
daĜēji 2. auditorijas, semināru telpa, morfofunkcionālā, ganāmpulka veselības, mākslīgās 
apsēklošanas un zooloăijas laboratorijas, anatomikums, sekciju zāle, infekciozo dzīvnieku 
izolators, nodarbību telpas ėirurăijā un lielo dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā. DaĜā telpu 
veikta logu nomaiĦa un jumta remonts. 2005. gadā tika uzsākta bioloăisko atkritumu 
dedzinātavas būvniecība, transportējot modernu mazlietotu aparatūru no Helsinkiem uz 
VMF. Dedzinātavas nodošana ekspluatācijā plānota 2007. gada rudenī. 

VMF apmācības procesā tiek izmantotas piecas auditorijas, kuras ir apgādātas ar 
multimediju projektoriem un datoriem. Praktisko nodarbību laboratorijas darbu vajadzībām 
kalpo 21 mācību telpa. 

Tomēr neskatoties uz ievērojamiem remonta darbu apjomiem, daudzas telpas vēl ir 
neapmierinošā stāvoklī. Īpaši aktuāls ir VMF klīnikas lielo un mazo dzīvnieku stacionāru 
telpu remonts. Šīs telpas neatbilst dzīvnieku labturības standartiem. LīdzekĜu trūkuma dēĜ vēl 
nav veikta molekulārās mikrobioloăijas laboratorijas izbūve 
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2.5.3. Mācību resursu pieejamība studentiem 
 
 Veterinārmedicīnas fakultātes studenti var izmantot LLU Fundamentālās bibliotēkas 
un VMF Informācijas centra bibliotēkas resursus. Fundamentālajā bibliotēkā var izmantot 
tiešsaistes datu bāzes OVID CAB Abstracts, Wiley Inter Science, EBSCO, Science Direct 
u.c.6 

Fundamentālās bibliotēkas lasītavā pieejami veterinārmedicīnas žurnāli: Journal of 
Animal Science, Der praktishe Tierarzt, The Veterinary Journal, Veterinārais žurnāls un 
Veterinārija. Pārskata periodā bibliotēka iegādājusies 78 veterinārmedicīnas grāmatas. 

VMF informācijas centra bibliotēkas grāmatu un žurnālu fonds tiek papildināts 
pateicoties privātpersonu un dažādu institūciju ziedojumiem un dāvinājumiem. Pārskata laikā 
tas pieaudzis par 675 grāmatām un 517 žurnāliem. Kā nozīmīgākie ieguvumi jāmin Pārtikas 
un veterinārā dienesta 19 jaunu mācību grāmatu dāvinājums, Teksasa veterinārmedicīnas 
studentes Lilijas Aulifas savāktais aptuveni 450 mācību grāmatu ziedojums. VMF bibliotēkā 
ir samērā labs nodrošinājums ar angĜu valodā izdotām grāmatām, taču tās parasti ir vienā 
eksemplārā un studentiem pieejamas tikai lasītavā. 

VMF studentu rīcībā ir viena datorklase ar 10 darbavietām. Šajā telpā aktuāla ir 
datoru nomaiĦa, jo klase izveidota par Tempus projekta līdzekĜiem 1999. gadā. Studentiem ir 
iespēja izmantot datorus arī VMF informācijas centrā (2 darbavietas). 2006./2007. gadā ir 
modernizēts VMF iekšējais datoru tīkls, nodrošinot interneta pieslēgumu praktiski visās 
mācību un zinātniskajam darbam izmantotās telpās. 
Pārskata periodā uzlabojies atsevišėu VMF zinātnisko laboratoriju un klīnikas nodaĜu 
materiāli tehniskais nodrošinājums, piemēram, mūsdienīga aparatūra iegādāta 
Morfofunkcionālajā laboratorijā (digitālais mikroskops ar attēlu analīzes un mērīšanas 
sistēmu, audu ieguldīšanas parafīnā (pusautomāts) histoloăisko preparātu gatavošanai, Leica 
DM – 100 binokulārais un trinokulārais mikroskops, multicentrifūga, elektroniskie svari, 
velkmes skapis, videoendoskops ,videogastroskopijas sistēma), rentgenoloăijas telpā 
(rentgena aparatūra ar attēla digitālas apstrādes iespējām), vizuālās diagnostikas nodaĜā 
(elektrokardiogrāfs, ultrasonogrāfs), klīnikai (inhalācijas anestēzijas mašīna, 
videoendoskopijas komplekts), Molekulārās mikrobioloăijas laboratorijā (DNS amplifikators, 
nukleīnskābju elektroforēzes sistēma, RNS/DNS kalkulators) u.c. Vienlaikus ar aprīkojuma 
modernizēšanu aktuāla kĜuvusi mācībspēku un palīgpersonāla apmācība darbam ar modernu 
zinātnisko aparatūru. 

Zinātniskiem pētījumiem tiek izmantots arī Valsts Nacionālais diagnostikas centrs, LLU 
Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas Zinātniskā institūta “Sigra” zinātniskās laboratorijas, 
privātās mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas, kā arī Latvijas medicīnas iestāžu pētniecības 
bāzes un laboratorijas. 
 
 

                                                 
6  Skat. http://llufb.llu.lv/ 
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2.5.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms 
 

Laika periodā no 2001.gada līdz 2007.gadam zinātnisko darbu veikšanai bija pieejami 
LZP doktorantūras granti - astoĦi VMF doktoranti saĦēmuši LZP finansētus doktorantūras 
projektus: 
• A.Ozols – “Jauna veida kompozītā materiāla asinsvada protēzes eksperimentālā 

aprobācija teĜu organismā” (1999-2002); 
• A.Ilgaža – “Gastro-hepatālās funkcionālās sistēmas adaptācija teĜam postnatālajā 

ontoăenēzē” (2000- 2002); 
• D.Keidāne - “Parazitocenozes kazu gremošanas kanālā un to ietekme uz organisma 

fizioloăiskiem procesiem” (2001-2003); 

• R.Medne - „Lašu mazuĜu spuru nekrozes klīniskā patohistoloăiskā un etioloăiskā izpēte” 
(2001-2003);  

• R.Tamane – „Agrīnās augĜa attīstības un olnīcu morfofunkcionālo izmaiĦu korelatīvo 
saistību likumsakarība govīm” (2000-2002); 

• J.Jegorova - “Dažu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli” (2005-2007); 

• I.Šematoviča – “Slaucamo govju reproduktīvās sistēmas slimību optimālo ārstniecības 
līdzekĜu un to zinātniskā pamatojuma izstrāde” (2005-2007); 

• L.Zorgevica - “SuĦu priekšdziedzeru patofizioloăiskie un patomorfoloăiskie raksturojumi 
saistībā ar vecumu un svaru”  (2005-2007). 

 
Lielāko finansējuma daĜu doktoranti saĦem, strādājot savu zinātnisko vadītāju 

zinātnisko projektu ietvaros.  
Nozīmīgāko pētniecības projektu saraksts pievienots 7. pielikumā. 
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2.6. Imatrikul ācijas noteikumi 
 

Pamatstudijas 
Imatrikulācijas noteikumi ik gadus tiek apstiprināti LLU Senātā. 2007./2008.studiju 

gada uzĦemšanas noteikumi ir apstiprināti 2006.gada 11.oktobrī Senāta sēdes lēmums Nr.5-
208. 

Laikā no 2001. gada līdz 2007.gadam būtiskas izmaiĦas uzĦemšanas noteikumos 
Veterinārmedicīnas fakultātē nav notikušas. Veterinārmedicīnas specialitātē katru gadu 
studijām par valsts budžeta līdzekĜiem uzĦem 50 studentus, kā arī 10 studentus studijām par 
daĜēju maksu. Pretendentam uz studijām veterinārmedicīnas studiju programmā Sīkāka 
informācija par uzĦemšanas noteikumiem atrodama www.llu.lv un www.vmf.llu.lv. 

Kopš 2006. gada uzĦemšanas noteikumos studiju programmā “Veterinārmedicīna” ir 
paredzētas papildus balles veterinārmedicīnas studiju programmu absolventiem no Smiltenes 
tehnikuma un Bebrenes profesionālās vidusskolas. Šo skolu absolventiem konkursa ballu 
summai pieskaita 2 balles, ja vidējās izglītības dokumentā ir tikai sekmīgas atzīmes un 4 
balles, ja vidējās izglītības dokumentā neviena atzīme nav zemāka par 7 (labi). 

Studiju maksu ik gadu apstiprina LLU Senātā. 2006./2007. gadā studiju maksa bija 
780,- LVL; 2007./2008. gadā studiju maksa 1500,- LVL apmērā. 

Doktorantūrā konkursa kārtībā uzĦem personas ar augstāko veterinārmedicīnas 
izglītību, kurām ir maăistra vai tam pielīdzināts akadēmiskais grāds. UzĦemšanas kārtību 
nosaka LLU Doktorantūras nolikums. Valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju 
programmas izpildes ilgums ir trīs gadi. Fizisku un juridisku personu finansētās pilna un 
nepilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums nav ierobežots. Pretendenti tiek 
uzĦemti doktorantūrā ar rektora rīkojumu, pamatojoties uz LLU Zinātnes padomes lēmumu, 
kurā vienlaicīgi apstiprina doktoranta zinātnisko vadītāju. Studiju apjoms 120 kredītpunkti.  

 
 

2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija 
 

2.7.1. Izmantotās studiju metodes 
 

Veterinārmedicīnas fakultātē pilna laika studijām tiek izmantotas dažādas 
pasniegšanas metodes, konkrēti: lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi – semināri, 
klīniskā stunda, kursa darbi, mācību prakses, darbs klīnikā. Laboratorijas darbi un kursa darbi 
tiek veikti individuāli ( iespējami varianti, kas atrunāti studiju priekšmeta programmā). 

Lekcijas ir studiju priekšmeta pasniegšanas pamatmetode un studiju priekšmeta 
pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. DaĜa lekciju institūtos 
sagatavotas , izmantojot  Microsoft Office  Power Point programmu. Notiek vairāku studiju 
priekšmetu, kā m/dz. anatomijā; dzemdniecībā, ginekoloăijā u.c., lekciju materiāla pārveide 
arī elektroniskā veidā. Prezentācijas ir pieejamas arī fakultātes mājas lapā, piem. studiju 
priekšmetos: zooloăija; mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības. 
Lekciju prezentācijās studentiem tiek piedāvātas arī sarežăītas shēmas, papildinot tās ar 
nepieciešamo skaidrojumu. Lekciju apmeklējums visos priekšmetos  nav obligāts, bet toties 
studiju priekšmetu programmu īstenošanas metodiskais risinājums vērsts tā, lai ieviestu 
rezultātu vērtēšanas formas, kas sekmētu lekciju apmeklējumu. 

Laboratorijas darbos studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas, veic patstāvīgās 
studijas un iegūst praktiskās pamatprasmes, iemaĦas. Laboratorijas darbos katram tiek 
izsniegti sagatavoti konkrētās tēmas apraksti t.s. izdales materiāli. Laboratorijas darbus 
studenti strādā individuāli, sarežăītākus – nelielā grupā ( 2 – 3 ). 
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Kursa darbs – studenta patstāvīgais darbs, kurā students pielieto teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaĦas, analizējot slimību gadījumu. Studentam jāprot analizēt 
kursa darbā aprakstīto slimības gadījumu, izmantojot atbilstošus literatūras avotus. Kursa 
darba izstrādi vada atbildīgais mācību spēks. Darbs tiek novērtēts pēc tā publiskas 
prezentācijas, kurā piedalās kursa vai grupas studenti. 

Mācību prakses notiek grupās, piemēram, 1. kursā „Praktiskā lauku saimniecība”, 3. 
kursā mācību prakse SIA LLU MPS „Vecauce” vai individuāli . Mācību praksē students 
nostiprina teorētiskās zināšanas lauksaimniecības (produktīvo) dzīvnieku un mīĜdzīvnieku 
izplatītāko slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē, apgūst dzīvnieku fiksācijas metodes, 
pielietojamo medikamentu farmakodinamiku un farmakokinētiku, indikāciju un 
kontrindikāciju. Prakses pārskats tiek prezentēts kursā vai grupā, prakses darba prezentāciju 
vada par praksi atbildīgais doc. Vērtējumā iekĜaujot, prakses vadītāja (prakses vietā) 
vērtējumu – raksturojumu, prakses dienasgrāmatas un atskaites sagatavošanas līmeni, 
praktikanta prakses darba prezentāciju auditorijā. 

Darbs klīnikā – tiek veikts VMF Klīniskā institūta stacionārā, klīnikās un laboratorijā 
1.-5. kursu laikā. Studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas. Uzdevumi ir atšėirīgi pa 
kursiem: 1.-2. kursa studenti veic stacionārā esošo dzīvnieku kopšanu un barošanu, apgūstot 
dažādu sugu mājdzīvnieku turēšanas un kopšanas īpatnības, 3. kursa studenti apgūst 
praktiskās iemaĦas dažādu bioloăisko (asinis, urīns u.c.) materiālu noĦemšanā un 
izmeklēšanā. 4.-5. kursa studenti apgūst prasmes darbā ar klientu (pacienta īpašnieku), 
dzīvnieka izmeklēšanā, slimību diagnostikā un ārstēšanā. 4. kursa studenti klīnikā mācību 
gada laikā veic divas vienu nedēĜu ilgas dežūras. Dežūras laikā studenti apgūst iemaĦas 
ievākt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku, uzstādīt diferenciāldiagnozi un nozīmēt ārstēšanas 
kursu. Dežūras laikā students apkopo informāciju par vienu izvēlētu klīnisko gadījumu, kuru 
prezentē kursa biedriem un pasniedzējiem klīniskās stundas laikā. 5. kursa studenti veic 
dežūras klīnikā vakaros, kā arī nodrošina nakts dežūras klīnikā kā veterinārārsta asistenti.  

Darbs klīnikā ir obligāta studiju programmas daĜa, 2,5 KP un katru studiju gadu 
noslēdzas ar ieskaiti.  
 
 

2.7.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz 
studiju darbu 

 
Pētnieciskā darbība ir akadēmiskā personāla tiešā darba sastāvdaĜa. Katru gadu 

mācībspēki iesniedz institūtu vadītājiem atskaiti par iepriekšējā studiju gadā veiktajām 
zinātniskajām aktivitātēm. LLU institūtu un katedru zinātniskā darba atskaites ir pamats 
zinātnei paredzēto līdzekĜu sadalei starp universitātes struktūrvienībām. Bez tam mācībspēku 
zinātniskā darba kvalitātes novērtējums tiek Ħemts vērā, nosakot algas piemaksu apmērus.  

Doktorantu  vadītāji piedalās Latvijas Zinātnes padomes finansētajos projektos (arī 
sadarbības projektos), Valsts pētījumu programmā, kā arī Izglītības un Zinātnes ministrijas 
projektos (pielikums). 
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2.7.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
 

Katru gadu LLU organizē studentu zinātnisko konferenci. Pētījumu rezultātu 
prezentācija veterinārmedicīnas sekcijā tiek organizēta aprīlī vai maijā. Studentu darbu tēzes 
tiek publicētas LLU studentu zinātniskās konferences tēžu krājumā. Vidēji gadā konferencē 
ar ziĦojumiem piedalās VMF 20-30 studenti (7. tab.) 
 

7. tabula 
LLU studentu zinātniskajās konferencēs veterinārmedicīnas sekcijā nolasīto referātu 

skaits laikā no 2002. līdz 2007. gadam 
 

Gads 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Referāti 15 28 28 10 14 21 
Studenti 18 37 40 20 16 23 

 
 

2.8. Vērt ēšanas shēma 
 

Pamatstudiju programmā iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriju pamatā ir 
studenta spējas pielietot fundamentālajos, humanitārajos un speciālajos studiju priekšmetos 
iegūtās zināšanas turpmākajā profesionālajā darbībā un tās pilnveidošanā, kā arī izprast 
veterinārmedicīnas attīstības tendences Latvijā un pasaulē.  

Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu studiju priekšmetu apguves sistēmu, kur 
viena studiju priekšmeta sekmīgas apgūšanas pamatā ir iepriekšējo sniegtā informācija 
Notiek regulāra patstāvīgā darba kontrole atsevišėu studiju priekšmetu apgūšanas procesā, 
kontrolējot laboratorijas un praktisko darbu izpildi, veicot jautājumu izpratnes pārbaudi 
semināros, kā arī kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas laikā. Katra studiju priekšmeta 
noslēgumā paredzēta ieskaite vai eksāmens. Ja studiju priekšmeta apgūšana plānota vairākus 
semestrus, ieskaite jānokārto katra semestra beigās, bet eksāmens pabeidzot pilnu studiju 
priekšmeta programmu. 

Studijas notiek pēc kursu sistēmas, kur studenta ieskaitīšana nākošā kursā iespējama 
tikai pēc iepriekšējā sekmīgas nobeigšanas visos studiju plānā paredzētajos priekšmetos. 1., 
2., 3., 4., 5. un 6. kursa nobeigumā ir kompleksās mācību prakses, 6. kursā – internatūras 
prakse (16 nedēĜas), ieskaiti saĦem pēc prakses atskaites aizstāvēšanas internatūras praksei – 
atestācijas darba aizstāvēšana. 

Pretendējot uz veterinārārsta kvalifikācijas ieguvi studenti kārto 3 valsts eksāmenus : 
1. Ėirurăija. Dzemdniecība, ginekoloăija un mākslīgā apsēklošana;  
2. Iekšėīgās slimības. Speciālā patoloăija;  
3. Dzīvnieku, vides un pārtikas higiēna. Lipīgās slimības. Veterinārā darba organizācija. 

Zināšanas tiek vērtētas desmit (10) ballu sistēmā atbilstoši LLU Senātā apstiprinātiem 
kritērijiem7, kur 10 – izcili; 9 – teicami; 8 – Ĝoti labi; 7 – labi; 6 – gandrīz labi; 5 – viduvēji; 4 
– gandrīz viduvēji; 3 – slikti; 2 – Ĝoti slikti; 1 – neapmierinoši. 

Doktora studiju programmas sekmīgai izpildei doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju 
sastāda individuālo plānu visam studiju periodam un katram studiju gadam atsevišėi.  

Zinātniskā darba tēmu un doktoranta individuālo plānu izskata un apspriež VMF 
attiecīgā institūta padomē, bet apstiprina fakultātes Domes sēdē, kurā piedalās vismaz četri 
veterinārmedicīnas Promocijas padomes locekĜi (vienlaicīgi tā ir arī veterinārmedicīnas 
Promocijas padomes paplašināta sēde). Doktoranta darba atestācija notiek 3 reizes gadā 

                                                 
7 LLU Senāta 1998.gada 13.maija lēmums Nr.232 
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attiecīgajā institūta padomē, dodot atbilstošu vērtējumu paveiktajam. Teorētiskā kursā 
apgūtie studiju kursi tiek novērtēti ar atzīmi10 ballu sistēmā. Promocijas kursu eksāmeni ir 
atklāti un tos pieĦem LLU ZinātĦu prorektora apstiprināta eksaminācijas komisija 3 zinātĦu 
doktoru sastāvā. Promocijas darbu pieĦem un izskata Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes rektora apstiprinātā veterinārmedicīnas nozares Promocijas 
padome, kurā to aizstāv pēc Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pozitīva vērtējuma. 
Pēc promocijas darba sekmīgas aizstāvēšanas un, pamatojoties uz Promocijas padomes 
lēmumu par zinātniskā grāda piešėiršanu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors 
izdod rīkojumu par valsts apstiprināta universitātes doktora diploma izsniegšanu 
doktorantam. Doktoranta diplomu paraksta universitātes rektors un attiecīgās Promociju 
padomes priekšsēdētājs. 

 
 

2.9. Studējošie 
 

2.9.1. Studējošo skaits 
 
Pamatstudijas 

Studējošo skaits pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies. 2006./2007. studiju gada 
rudenī studiju programmā studēja 223 studenti. Veterinārmedicīnas fakultātē pārskata periodā 
ik gadus reflektantiem tiek piedāvātas 50 budžeta vietas, kā arī papildus ap 20 maksas studiju 
vietas (8. tab.). 
 

8. tabula 
Studējošo, imatrikul ēto 1. studiju gada studentu skaits 2002./2003 – 2006./2007. studiju 

gados pēc oktobra sākuma datiem. 
 

Studiju gads 1 2 3 4 5 6 Kopā no tiem maksas 
2002/2003 75 58 48 42 26  - 249 41 
2003/2004 66 67 32 44 32 25 266 41 
2004/2005 47 71 26 32 41 35 252 37 
2005/2006 50 46 34 24 32 37 223 28 
2006/2007 78 34 25 32 24 30 223 49 
 

Studentu skaita samazinājums pēdējos divos studiju gados saistīts ar zemo reflektantu 
skaitu 2004. un 2005. gados, kad netika aizpildītas visas piedāvātās budžeta vietas. Konkursa 
trūkums vai neliels konkurss uz studiju vietu programmā nosaka salīdzinoši zemu vidējo 
zināšanu līmeni 1. kursa studentu vidū. DaĜa studentu pirmajā studiju gadā atzīst, ka 
kĜūdījušies studiju virziena izvēlē. Tā rezultātā pirmajā un otrajā studiju gadā vērojams liels 
studentu atbirums (9.tab.). 2006. gada reflektantu skaita pieaugums Ĝauj cerēt uz studentu 
skaita pieaugumu 2007./2008. studiju gadā. 
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9. tabula 
Imatrikul ēto 1. studiju gada studentu, studiju gada laikā eksmatrikulēto studentu un 

absolventu skaits 2002./2003. – 2006./2007. studiju gados 
 

Studiju gads Imatrikul ēti 
1.kursā 

Eksmatrikul ēti 
studiju gada laikā 

Absolventi 

2002/2003 63 60 0 
2003/2004 62 40 21 
2004/2005 42 48 36 
2005/2006 45 24 38 
2006/2007 70 32 29 

 
Doktora studijas 

Pārskata periodā doktorantu skaits veterinārmedicīnas studiju programmā ir pastāvīgi 
palielinājies un 2006./2007. studiju gadā VMF studēja 16 doktoranti (10. tab.). 
 

10. tabula  
Doktorantu skaita dinamika VMF 2002. - 2007.gadā 

 
Gads 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Doktoranti 8 9 9 11 14 16 
 

Doktorantu sadalījums pa veterinārmedicīnas apakšnozarēm 2007. gada sākumā bija 
sekojošs: morfoloăija un fizioloăija (7 doktoranti), parazitoloăija (1), dzemdniecība un 
ginekoloăija (4), patoloăija (1), infekcijas slimības un mikrobioloăija (1), pārtikas higiēna 
(1), ėirurăija (1). 

Laikā no 2002. gada līdz 2006.gadam studijas doktorantūrā pārtrauca seši VMF 
doktoranti. Viena doktorante (M.Markule) studijas pārtrauca veselības problēmu dēĜ, bet 
pārējo studiju nepabeigšanas galvenie iemesli bija sekojoši: 

• doktorants nav novērtējis savas spējas un gribasspēku strādāt radoši, precīzi, pacietīgi, 
neatlaidīgi un mērėtiecīgi; 

• doktorantu nepietiekamais finansiālais nodrošinājums. Vairums doktorantu ir spiesti 
strādāt citu algotu darbu, kas traucē sekmīgas studijas doktorantūrā; 

• motivācijas trūkums tālākai zinātniskā darba veikšanai zemā atalgojuma dēĜ (sevišėi 
salīdzinājumā ar citiem strādājošiem absolventiem); 

• veterinārmedicīnas zinātnes nozares pētnieciskais darbs ir viens no dārgākajiem, tam 
ir arī liela laikietilpība. TādēĜ pilna laika doktorantūrai atvēlētie trīs gadi ir pārāk īss 
laiks. Trijos studiju gados ir arī jāpaspēj nopublicēt sava promocijas darba galvenos 
rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos. 
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2.9.2. Studējošo aptauju rezultāti 
 
2007. gadā tika aptaujāti 44 pirmā, 21 otrā, 18 trešā, 25 ceturtā, 19 piektā un 29 sestā 

kursa studenti – kopā 155, no kuriem 135 ir sievietes un tikai 20 vīrieši. Vairāk kā 90% no 
studentiem ir apmierināti vai gandrīz apmierināti ar studiju kvalitāti. No visām izdalītajām 
studiju procesa komponentēm vispozitīvāk tika novērtētas attiecības ar kursa biedriem 
(vidējais vērtējums – 4,17). Auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums ir novērtēts vidēji 
ar 3,9 ballēm, administrācijas, docētāju un darbinieku attieksme ar 3,79, studiju programmas 
saturs ar 3,64.  

Viszemāk novērtēti ir moderno informācijas tehnoloăiju izmantošana studiju procesa 
(ar 3,34) un nodarbību organizācija – 3,17.  

Praktiskās klīniskās apmācības kvalitāti novērtēja vismazākais studentu skaits, jo 
pirmo kursu studentiem ir bijusi maza saskare ar šo apmācību jomu. Vidējais vērtējums ir 3,6 
balles.  

Studentiem vissaistošāk šėiet darboties mazo dzīvnieku un lielo/mazo dzīvnieku 
jauktajā veterinārmedicīnā – šīs jomas ir izvēlējušies 76% studentu. 18,6% vēlās strādāt 
pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, 11,5% - zirgu medicīnā un gandrīz 11% - 
lielo dzīvnieku veterinārajā praksē. 78% studentu uzskata veterinārārsta profesiju par prestižu 
un 65% ir noskaĦoti strādāt Latvijā, uz ārzemēm plāno doties 14 studenti (9%). Detalizēta 
studējošo anketēšanas rezultātu analīze skatāma 10. pielikumā. 

 
 

2.9.3 Absolventu aptaujas rezultāti 
 
2007.gada martā tika aptaujāti 35 respondenti. Kopumā profesionālās darbības jomu ir 

uzrādījuši 33 no 35 respondentiem, no kuriem deviĦi veterinārārsti darbojas divās jomās.  
Lielākā daĜa (48,6%) aptaujāto veterinārārstu uzskata, ka viĦu iegūtā izglītība drīzāk 

atbilst šodienas darba tirgus prasībām. Pilnīgi pārliecināti, ka atbilst, ir 17,1%. No visiem 
respondentiem tikai 2 uzskata, ka iegūtā izglītība neatbilst šodienas darba tirgus prasībām, bet 
par to, ka drīzāk neatbilst ir pārliecināti 7 aptaujātie veterinārārsti.  

23% respondentu uzskata, ka veterinārārstu skaits nav pietiekams, minot sekojošus 
argumentus:  
1. veterinārārsti strādā citās profesijās;  
2. gados jauni veterinārārsti negrib strādāt laukos;  
3. darbs ir smags un netīrs, darba laiks – nenormēts;  
4. labāka atalgojuma dēĜ veterinārārsti brauc uz ārzemēm (Īrija).  

Pie tam aptaujātie veterinārārsti norāda, ka veterinārārstu skaits ir pietiekams, bet 
nelīdzsvarots ir viĦu sadalījums starp laukiem, pilsētām un reăioniem.  

Respondenti izteica sekojošus ieteikumus tam, lai Veterinārmedicīnas fakultāte būtu 
efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības pakalpojumu sniedzēja:  

1. Jāveicina starpvalstu pieredzes un zināšanu apmaiĦa gan studentiem, gan 
pasniedzējiem  

2. Jāmotivē jauni cilvēki virzīties zinātnē un pedagoăijā, jānodrošina paaudžu maiĦa  
3. Jāuzlabo materiāli- tehniskā bāze  
4. Jāveicina specializācija, praktiskā apmācība  
5. Jāveicina doktoru disertāciju izstrāde un aizstāvēšana  
6. Jānovērš korupcija.  

Veterinārārsti ir gatavi atbalstīt fakultāti trūkumu novēršanā un darbības efektivitātes 
paaugstināšanā. Detalizēta veterinārārstu anketēšanas rezultātu analīze skatāma 10. 
pielikumā. 
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2.9.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

VMF studenti ir pārstāvēti LLU Senātā (1 vieta), LLU Konventā (4). LLU studentu 
pašpārvaldē (2), Veterinārmedicīnas fakultātes Domē (6 vietas), VMF Stipendiju komisijā (6) 
un VMF Mācību metodiskajā komisijā (2). Visās šajās institūcijās studentiem ir iespēja 
ietekmēt studiju procesa pilnveidošanu. 

LLU kopš 2006. gada tiek veikta ikgadēja visu mācībspēku novērtēšana, veicot 
studentu anketēšanu. Aptaujas rezultāti tiek iesniegti katedru un institūtu vadītājiem. Tie īpaši 
tiek Ħemti vērā kā viens no mācībspēka atbilstības kritērijiem ievēlēšanai akadēmiskajā 
amatā. 2007. gadā VMF Stratēăijas izstrādes ietvaros tika veikta visaptveroša visu studentu 
anketēšana ar mērėi noskaidrot studentu apmierinātību ar VMF darbību kopumā. 
Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti VMF rīcības plāna izstrādē. 
 
 

2.10. Studiju programmās nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

2.10.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 
 
Studiju programmas realizācijā 2006./2007. gadā bija iesaistīti 62 mācībspēki, no 

kuriem 39 strādā Veterinārmedicīnas fakultātē. Pārējie 23 mācībspēki strādā citās LLU 
fakultātēs un darbs ar Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem ir tikai daĜa no viĦu 
pedagoăiskā darba apjoma. Veterinārmedicīnas programmā citu LLU fakultāšu mācībspēku 
vadīto 18 studiju kursu kopējais apjoms ir 61 KP jeb 22,8 % no kopējā studiju programmas 
apjoma. Vienlaikus daĜa no VMF mācībspēkiem vada studiju kursus citu fakultāšu studiju 
programmām 51 KP apjomā. Bez tam fakultātē tiek realizētas trīs maksas studiju 
programmas – 1. līmeĦa studiju programma „Pārtikas higiēna”, profesionālās maăistra studiju 
programmas „Veterinārmedicīna” un „Pārtikas higiēna”. VMF mācībspēki piedalās šo 
programmu īstenošanā, veicot papildus mācību slodzi 199,4 KP apmērā. DaĜa no VMF 
fakultātes mācībspēkiem strādā uz nepilnu slodzi. Pārrēėinot pilnas slodzes ekvivalentā 
mācībspēku slodžu skaits laikā pēc iepriekšējās akreditācijas nav būtiski mainījies: 
 

2001./2002. studiju gads 28,8 slodzes 
2002./2003. studiju gads 28,25 
2003./2004. studiju gads 29,75 
2004./2005. studiju gads 29,75 
2005./2006. studiju gads 29,75 
2006./2007. studiju gads 28,50 
 
VMF fakultātē ievēlēti akadēmiskajos amatos ir 17 mācībspēki, no kuriem 14 

mācībspēkiem jeb 82% ir doktora grāds. Tomēr jāĦem vērā lielais neievēlēto mācībspēku 
(vieslektoru) īpatsvars studiju programmas realizācijā iesaistīto pasniedzēju vidū. 
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11. tabula 
Veterinārmedicīnas fakultātes akadēmiskā personāla skaits  

2006./2007. studiju gadā 
 

Amats Ar doktora 
grādu 

Ar maăistra 
grādu 

Ar profesionālo 
kvalifik āciju 

Kopā 

Ievēlētais akadēmiskais personāls 
Profesors 3   3 
Asociētais profesors 8   8 
Docents 2   2 
Lektors  3  3 

Kopā 13 3  16 
Pārējais akadēmiskais personāls (vieslektori) 

Docents emeritus  1  1 
Docents  1 2 3 
Lektors 1 13 1 15 
Asistents   4 4 

Kopā 1 17 7 23 
Pavisam 14 20 7 39 

 
 

12. tabula 
Veterinārmedicīnas fakultātes akadēmiskā personāla vecuma struktūras  

salīdzinājums 2001. un 2007. gados 
 

Vidējais vecums gados Amats 
2001 2007 

Profesori 64,3 69,3 
Asociētie profesori 59,3 60,4 
Docenti 47,8 54,5 
Lektori 47,0 38,6 
Asistenti 32,8 33,0 
Mācībspēku skaits 34 39 
Vidējais vecums kopā 47,1 47,3 
 

Kopumā Veterinārmedicīnas fakultātē strādājošo mācībspēku skaits vērtējams kā 
nepietiekošs, kas tiek uzskatīts par  būtisku trūkumu EAEVE un FVE ekspertu komisijas 
ziĦojumā. Pārskata periodā vidējais mācībspēku vecums saglabājies nemainīgs. Tajā pat laikā 
būtiski palielinājies profesoru un docentu vidējais vecums. Tā kā šos amatus var ieĦemt 
mācībspēki ar doktora grādu, tad augstāko līmeĦu amatu mācībspēku vecuma pieaugums 
saistīts ar lēno jauno pasniedzēju zinātniskās kvalifikācijas attīstību (maz aizstāvētu doktora 
disertāciju).  

Doktora studiju programmas darbību nodrošina vadošie profesori un asociētie 
profesori, no tiem trīs – habilitētie doktori (no kuriem viens ir LZA īstenais loceklis, viens 
LZA korespondētājloceklis, bet viens – Valsts emeritētais zinātnieks), kā arī 10 
veterinārmedicīnas doktori (5.2. pielikums). 
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2.10.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti 
 

Pētniecība ietilpst akadēmiskā personāla darba pienākumos. Pētnieciskā darba virzieni 
aptver visus galvenos veterinārmedicīnas zinātnes virzienus. Pētniecības virzieni atspoguĜoti 
VMF mācībspēku publikāciju sarakstā (8. pielikums), mācībspēku CV (6. pielikums) un 
realizēto pētniecības projektu sarakstā (7. pielikums). Jāatzīst, ka mācībspēku pētnieciskā 
darba aktivitāte un kvalitāte ir visai atšėirīga un daudzos gadījumos neapmierinoša. Kā 
būtisks trūkums atzīmējams ir nelielais publikāciju skaits, kas publicētas starptautiskos 
recenzējamos žurnālos. Pozitīvi atzīmējams pēdējos gados palielinājusies vidējās paaudzes 
mācībspēku zinātniskā aktivitāte, kuri ir pabeiguši promocijas darbus vai intensīvi strādā pie 
to pabeigšanas. Iepriecina arī pieaugošais jauno doktorantu skaits 

 
 

2.10.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika 

 
• Mācībspēku atlases nodrošināšanai jāaktivizē darbs ar perspektīvajiem studentiem, 

iesaistot viĦus pētījumu projektos un motivējot turpināt studijas doktorantūrā. 
Nepieciešams aktīvs darbs doktorantūras studiju vietu un iespējamo darba vadītāju vai 
konsultantu meklēšanai ārzemju augstskolās.  

• Jāsekmē pasniedzēju motivācija lai iegūtu attiecīgo akadēmisko kvalifikāciju. 
• Kā būtiska jāatzīmē iespēja izmantot radošo atvaĜinājumu, lai paaugstinātu 

kvalifikāciju ārvalstu universitātēs. Tiesa, ne vienmēr visa veida resursu, laika, 
finansējuma, zinātnisko sakaru, pieejamības dēĜ ir šādu atvaĜinājuma veidu ir 
iespējams izmantot. Šis aspekts jāatzīmē kā sistēmas vājais punkts. 

• Personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošanai nepieciešams veidot ilgtermiĦa 
prognozi, kurā jāievēro studiju programmu attīstības perspektīvas fakultātē. Personāla 
attīstība jāsaista ar VMF zinātnisko projektu izmantošanas iespējām, lai ne tikai 
sniegtu papildus finansējumu esošajiem darbiniekiem, bet arī rastu iespēju piesaistīt 
jaunos zinātniekus. 

• Jāizmanto iespējas pieĦemt darbā pētniekus un vadošos pētniekus kā zinātniekus un 
potenciālos mācībspēkus. 

• Jāatbalsta un jāstimulē mācībspēku stažēšanos citās augstskolās un zinātniskajās 
institūcijās 

 
 

2.10.4. Akadēmiskā personāla aptaujas rezultāti 
 
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes attīstības stratēăijas (2007-2013) izstrādes laikā 

veikta akadēmiskā personāla aptauja ar mērėi noskaidrot personāla subjektīvo vērtējumu 
attiecībā uz savu darba vietu fakultātē, veikt problēmu un trūkumu izpēti un uzzināt personāla 
redzējumu par VMF attīstību nākotnē. Aptaujas ietvaros kopumā tika aptaujāti 25 LLU 
Veterinārmedicīnas fakultātes pasniedzēji. Mācībspēki anketās minēja ieteikumus VMF 
darbības uzlabošanai: 

1. Jāveicina pasniedzēju/ studentu starptautiskā apmaiĦa (iegūt ārzemju speciālistu 
pieredzi, rīkot vieslektoru lekcijas) (12)  

2. Jāatjauno/ jāuzlabo materiāli – tehniskā bāze (jāiegādājas jauna aparatūra, materiālu 
iegādei, telpu pilnveidošanai) (9)  
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3. Jāpiesaista jauni, profesionāli kadri (7)  
4. Jāpaaugstina esošo pasniedzēju profesionalitāte (4)  
5. Jāveicina zinātniski – pētnieciskā darbība (4)  
6. Jāpaaugstina algas (3)  
7. Jāpilnveido studiju programma, apjomīgāku/ dziĜāku priekšmetu pasniegšana (3)  
8. Jāizstrādā darbības stratēăija VMF (2)  
9. UzĦemt studēt spējīgus studentus, jārada konkurss iestājeksāmeniem (2)  
10. Reklāma, veterinārārsta prestiža radīšanai/ uzlabošanai (2)  
11. Jāsamazina studiju ilgums (1)  
12.  Jāsekmē studentu patstāvīgs darbs (1)  
13. Paaugstināt konkurenci mācību spēkiem (1)  

Uz jautājumu, kas jādara, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības 
pakalpojuma sniedzēja, pasniedzēji varēja minēt vairākus ierosinājumus un visbiežāk tika 
minēta starptautiskā apmaiĦa, kura ir nepieciešama pieredzes ieguvei un jaunu kontaktu 
slēgšanai. 9 pasniedzēji nosauca materiāli – tehniskās bāzes atjaunošanu un uzlabošanu kā 
svarīgu faktoru konkurētspējas veicināšanai Eiropas līmenī. Detalizēta mācībspēku 
anketēšanas rezultātu analīze skatāma 10. pielikumā. 

 
 

2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 
 
Veterinārmedicīnas fakultātē 2006./2007. studiju gadā studiju procesa un zinātniskās 

darbības nodrošināšanā iesaistītā palīgpersonāla sadalījums pēc amatiem redzams 13. tabulā. 
 

13. tabula 
Veterinārmedicīnas studiju programmās iesaistītais palīgpersonāls  

pilnas slodzes ekvivalentā un tā darba uzdevumi 
 

Amats Skaits Uzdevumi 
Vecākais laborants 15,5 1. Organizē mācībspēkiem darbu un laboratorijas darbu 

sagatavošanu atbilstoši studiju programmai; 
2. Piedalīšanās eksperimentālā zinātniskā darba izpildē; 
3. Piedalīšanās institūta materiālās bāzes, inventāra 

sakārtošanā, uzskaitē, saglabāšanā, atjaunošanā; 
4. Seko iekārtu, inventāra tehniskajam stāvoklim, to 

atbilstībai darba drošības noteikumiem;  
5. Veic inventarizāciju. 
6. Veic institūta sēžu protokolēšanu, pārrakstīšanu, 

noformēšanu. 
Laborants 6,4 1. Palīdzēt sagatavot telpas, inventāru, laboratorijas 

iekārtas darbam; 
2. Palīdzēt sagādāt un sagatavot attiecīgos reaăentus 

laboratorijas darbiem; 
3. Pēc institūta mācībspēku norādījuma noformēt uzskates 

līdzekĜus, dažādus materiālus, rakstus u.c.; 
4. Dažādi palīgdarbi, kas nepieciešami institūta 

mācībspēkiem, tiem veicot eksperimentus ar 
dzīvniekiem. 
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Subasistents 4 1. Kopā ar docētājiem Ħem līdzdalību studentu praktisko 

iemaĦu apmācībās  laboratorijas nodarbību un 
izbraukumu laikā pie pacientiem. 

2. Studiju procesam nepieciešamo materiālu ( arī pacientu) 
sagāde, sagatavošana, uzraudzība. 

3. Darbība  Klīniskā institūta zinātniskajos projektos. 
Veterinārārsts 2 1. Veic Klīnikā esošo dzīvnieku veterināro uzraudzību un 

aprūpi. 
2. Nodrošina VMF īpašumā esošo dzīvnieku profilaktiskos 

pasākumus (epizootiskos pasākumus, vakcinācijas, 
pretparazītu apstrādi u.c.). 

3. Organizē un kontrolē VMF 1. un 2.kursa studentu 
dežūras stacionārā.  

Laborants - sanitārs 3 1. Mācību procesa vajadzībām izmantojamo un ārstniecībā 
esošo dzīvnieku kopšanas, ēdināšanas un turēšanas 
nodrošināšana. 

2. Stacionārā dežūrējošo VMF 1.un 2.kursa studentu darba 
organizācija un uzraudzība. 

3. Klīnikas stacionārā esošo dzīvnieku veselības stāvokĜa 
novērošana. Telpu sanitāri-higiēnisko prasību 
nodrošināšana, dezinfekcijas veikšana. 

Sanitārs - apkopējs 1,9 Studentu apmācības darba telpu uzkopšana, palīgtelpu un 
sanitāro mezglu uzkopšana, laboratoriju trauku mazgāšana, 
telpu logu uzturēšana kārtībā, darba drošības, 
ugunsdzēsības un sanitāro normu ievērošana, pēc direktora 
ieskatiem nepieciešamo saimniecisko darbu veikšana. 

Lietvedības 
speciālists 

3 1.  Fakultātes korespondences regulāra saĦemšana, 
nodošana vai nosūtīšana pēc piederības, ienākošo 
dokumentu reăistrēšana un sistematizēšana; 

2. Dekanāta sēžu (iknedēĜas) izziĦošana, sēžu protokolu 
rakstīšana (piedaloties sēdē) un izrakstu sagatavošana; 

3. sarakste ar LLU struktūrvienībām; 
4. reflektantu uzĦemšanas un iestājpārbaudījumu tehniskā 

nodrošināšana; 
5. studentu reăistrēšana studijām katra semestra sākumā 

un reăistrācijas lapu noformēšana; mācību maksas 
iekasēšanas kontrole; 

6. kontrollapu sagatavošana un izsniegšana; 
7.  studentu lietu sagatavošana valsts pārbaudījumiem; 
8. Valsts eksāmenu  grafika sastādīšana; 
9. absolventu dokumentācijas kārtošana, studentu 

atskaitīšana un lietu nodošana arhīvā, eksmatrikulācijas 
rīkojumu sagatavošana, 

10. datu ievadīšana un nodrošināšana LAIS sistēmā (2. otrā 
līmeĦa pamatstudiju programmas, I līmeĦa 
programmas), 

11. sekošana dekanāta iekārtu un inventāra tehniskajam 
stāvoklim 

Kopā 35,8  
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Veterinārmedicīnas fakultāte saskaras ar grūtībām nodrošināt pietiekami kvalificētu 
palīgpersonālu laboratorijās un klīniku struktūrvienībās, kur nepieciešama prasme strādāt ar 
modernu zinātnisku aparatūru (histoloăija, rentgenoloăija, ultrasonogrāfija, molekulārā 
bioloăija u.c.). 2006./2007. gadā LLU piešėīra papildus palīgpersonāla štata vietas 
specializētu laboratoriju darba nodrošināšanai, taču piemērotu kandidātu izvēlē radīja 
problēmas. 
 
 

2.12. Struktūrvienību uzskaitījums 
 

Veterinārmedicīnas fakultātes sastāvā ir trīs institūti: 
1. Preklīniskais institūts; 
2. Klīniskais institūts; 
3. Pārtikas un vides higiēnas institūts 

Kl īniskā institūta sastāvā ir arī fakultātes klīnika. Studentu klīniskā apmācība tiek 
realizēta arī ar Veterinārās izglītības centra palīdzību, kas nodrošina studentu praktisko 
apmācību mazo dzīvnieku klīnikā. 
 

14. tabula 
Veterinārmedicīnas fakultātes struktūrvienības un to uzdevumi 

 
Struktūrvienība Uzdevumi 

Pārtikas un vides 
higiēnas institūts 

1. Piedalīties LLU studiju programmu organizēšanā un 
īstenot to izpildi; 

2. Izstrādāt un realizēt institūta specializācijai atbilstošas 
studiju kursu programmas; 

3. Piedalīties kvalificētu veterinārārstu sagatavošanā; 
4. Organizēt un vadīt maăistra un doktora studijas. 
5. Veikt fundamentālus un lietišėus pētījumus 

pasūtījumam; 
6. Koordinēt institūta zinātnisko apakšnozaru pētniecisko 

darbu un radīt tam nepieciešamos materiālos apstākĜus; 
7. Organizēt izglītojošas un zinātniski pētnieciskas, 

praktiskas konferences un seminārus, kā arī citus 
līdzīgus pasākumus; 

8. Komplektēt atbilstoši institūta specializācijai 
pedagoăisko un zinātnisko personālu, nodrošināt 
mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, 
veicināt institūta starptautisko sadarbību. 

Preklīniskais institūts 1. Piedalīties LLU studiju programmu organizēšanā un 
īstenot to izpildi; 

2. Izstrādāt un realizēt institūta specializācijai atbilstošas 
studiju kursu programmas;  

3. Piedalīties kvalificētu veterinārārstu sagatavošanā; 
4. Veikt fundamentālus un pasūtījuma lietišėus pētījumus; 
5. Organizēt, koordinēt un īstenot institūta zinātnisko 

darbu, radīt tam nepieciešamos materiālos un tehniskos 
apstākĜus; 

6. Sekmēt institūta pedagoăisko darbību saskaĦā ar studiju 
plānu un programmu prasībām; 
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7. Komplektēt atbilstoši institūta specializācijai zinātniski 
pedagoăisko personālu, nodrošināt mācībspēku 
kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, kā arī veicināt 
institūta starptautisko sadarbību. 

Kl īniskais institūts 1. Piedalīties LLU studiju programmu organizēšanā un 
īstenot to izpildi; 

2. Izstrādāt un realizēt institūta specializācijai atbilstošas 
studiju kursu programmas; 

3. Piedalīties kvalificētu veterinārārstu sagatavošanā, 
nostiprināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu 
vienotību; 

4. Veikt fundamentālus un lietišėus pētījumus 
pasūtījumam;  

5. Koordinēt institūta struktūrvienību zinātnisko darbu un 
radīt tam nepieciešamos materiālos un tehniskos 
apstākĜus; 

6. Organizēt izglītojošas un zinātniski pētnieciskas 
konferences un seminārus, kā arī citus līdzīgus 
pasākumus;  

7. Komplektēt atbilstoši institūta specializācijai 
pedagoăisko un zinātnisko personālu, nodrošināt 
mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, 
veicināt institūta starptautisko sadarbību; 

8. Latvijas veterinārārstu, lopkopības speciālistu un citu 
radniecīgo nozaru speciālistu kvalifikācijas celšana; 

9. Maksas un bezmaksas dzīvnieku veterinārā aprūpe. 
 
 

2.13. Ārējie sakari 
 

2.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Sadarbība ar darba devējiem izpaužas sekojoši: sadarbības līgumu slēgšana starp 
universitāti un darba devējiem par studentu praktiskās apmācības nodrošināšanu, darba devēji 
lasa lekcijas Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem; 
 
Studentu prakses 

VMF 5. kursa studenti ik gadu divu nedēĜu garumā iziet laboratoriskās diagnostikas 
praksi Nacionālā Diagnostikas centra pārtikas un slimību diagnostikas laboratoriju nodaĜās uz 
savstarpējā līguma pamata.  
VMF 5. kursa studentiem četru nedēĜu prakse „Mazo dzīvnieku slimības” notiek mazo 
dzīvnieku klīnikās. Prakses vietas atrod paši studenti, vienojoties ar attiecīgo klīniku 
vadītājiem. VMF 3. kursa studenti divas nedēĜas mācību prakses „Ganāmpulka veselība un 
reprodukcija” ietvaros un 4. kursa studenti divus mēnešus ilgu mācību klīnisko praksi veic 
pie licencētiem veterinārārstiem.  
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Lekcijas 
VMF dzīvnieku , vides higiēnas, VDO, profesionālās ētikas studiju priekšmetos 

lekcijas lasa PVD un ZM Veterinārā un pārtikas departamenta attiecīgo nozaru speciālisti. 
VMF studenti pārtikas ražošanas uzĦēmumu darba specifiku un uzraudzības kontroli iepazīst, 
apmeklējot dažādu nozaru ražošanas uzĦēmumus, piemēram, Cēsu gaĜas kombinātu „Ruks”, 
Cēsu alus darītavu, „Valmieras piens”, Valmieras gaĜas kombināts „Triāls”, Limbažu piens, 
Salacgrīvas zivju kombināts „Brīvais vilnis”. 5. kursa studenti iziet 4 nedēĜu pārtikas higiēnas 
un inspekcijas praksi PVD teritoriālo pārvalžu speciālistu vadībā. 
 
ZM stipendijas  

Kopš 2005.gada ir spēkā MK Noteikumi par atbalstu lauksaimniecībā un šo 
noteikumu 4.pielikums “Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai”. 

Minēto noteikumu 4. pielikuma 6. sadaĜā paredzēts atbalsts prakses saimniecībām, 
lauksaimniecībai, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei, nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanai. Noteikumi tiek pārskatīti un apstiprināti 2x gadā. Atbilstoši noteikumiem 
atbalstu saĦem lauksaimniecībā  aktuālas studiju programmas, t.sk. 2.līmeĦa studiju 
programmā “Veterinārmedicīna” studējošie. Šādā veidā sekmīgie studenti var saĦemt 
stipendiju 70,- LVL mēnesī, 10 mēnešus gadā. 

Tiek sniegts atbalsts arī mācību prakses vadītājiem. Veterinārārsts – prakses vadītājs 
par viena studenta prakses vadīšanu saĦem 8,- LVL dienā , kas tiek izlietoti studenta- 
praktikanta sadzīves apstākĜu nodrošināšanai, kā arī apdrošināšanai pret nelaimes 
gadījumiem. Valsts atbalsta maksājumu saĦemšanai mācību prakses vadītājam ir jāslēdz 
trīspusējs līgums, kura slēdzējpuses ir LLU Rektors, veterinārārsts - prakses vadītājs un 
students –praktikants.  

2007. gadā 30 VMF studenti ir pieteikušies uz valsts atbalsta stipendiju, bet apm. 40 
% no mācību prakses vietām ir nodrošinātas ar valsts atbalsta līdzekĜiem, kas motivē 
praktizējošos veterinārārstus sadarboties ar fakultāti, nodrošinot ik gadus stabilu, programmai 
atbilstošu mācību prakses norisi ārpus fakultātes. 
Darba devēju pārstāvji regulāri tiek iekĜauti Valsts eksāmenu komisijas sastāvā. Valsts 
eksāmenu komisijas priekšsēdētājs ar VMF Domes lēmumu tiek izvēlēts no darba devēju 
vidus. 2006. gada Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja bija Veterinārmedicīnas un 
biotehnoloăijas institūta vadošā pētniece Inese Zītare, komisijā bija pārstāvji no Pārtikas un 
veterinārā departamenta un Latvijas Veterinārārstu biedrības. 

 
 

2.13.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un 
ārvalstīs  

 
VMF vēsturiski ir izveidojusies cieša sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas 

veterinārmedicīnas augstskolām. Tā izpaužas ikgadēju pasniedzēju pieredzes apmaiĦas 
pasākumu rīkošanā, savstarpējā zinātnisko konferenču apmeklēšanā un informācijas apmaiĦā. 
Kopš 2004. gada visas trīs augstskolas ir iesaistītas Tartu DabaszinātĦu universitātes 
koordinētā ZiemeĜvalstu, Baltijas valstu un ZiemeĜrietumkrievijas sadarbības tīklā 
„Pēcdiploma apmācības attīstība veterinārmedicīnā”.  

VMF ir Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas (EAEVE) dalībniece. EAEVE ir 
apvienotas gandrīz visas Eiropas veterinārās augstskolas vai fakultātes. Organizācijas 
galvenais mērėis ir rūpēties par salīdzinoši augstu veterinārmedicīnas izglītības kvalitātes 
standartu Eiropā, veicot regulāru savstarpēju studiju programmu novērtēšanu. VMF šāda 
novērtēšana veikta 2003. gadā. VMF dekāns katru gadu apmeklē EAEVE Ăenerālo 
asambleju un piedalās tematiskā izglītības seminārā. 
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VMF cenšas paplašināt sadarbību Erasmus programmā gan studentu, gan mācībspēku 
apmaiĦas jomā. Pārskata sagatavošanas laikā VMF bija noslēgti līgumi ar Vīnes Veterināro 
universitāti, Hannoveres Veterināro augstskolu, Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas 
fakultāti, Tartu DabaszinātĦu universitātes Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātĦu institūtu, 
KauĦas Veterināro akadēmiju un Kirrikales universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti.  
 
 

2.13.3. Akadēmiskā personāla darbs ārvalstīs 
 

Pārskata periodā ārzemēs zinātniskās laboratorijās pētniecības projektos piedalījušies 
trīs VMF mācībspēki: 

Lektors Aivars BērziĦš – Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 
Pārtikas higiēnas institūta pārtikas mikrobioloăijas laboratorijā (2001-2006); lektore Ilze 
Pētersone – Kuopio universitātes A. I.Virtanena Molekulāro zinātĦu institūta Molekulārās 
medicīnas laboratorijā (2001-2002) un asistente Dace BērziĦa Čonbukas (Dienvidkoreja)  
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Patoloăijas laboratorijā (2005-2006). 

Asociētā profesore Gundega Mičule, strādājot uz nepilnu slodzi VMF, vienlaikus ir 
Zemkopības ministrijas padomniece LR pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, kā arī 
pilda Eiropas veterinārārstu federācijas viceprezidentes pienākumus. 

Vairāki mācībspēki ir lasījuši lekcijas ārzemju augstskolās pasniedzēju Erasmus 
apmaiĦas programmas ietvaros:  

• Aivars BērziĦš pārtikas higiēnā Tartū (2005) 
• Ilze Pētersone oftalmoloăijā Kirrikalē, Turcijā (2006) 
• Asociētā profesore Vita Antāne dzemdniecībā KauĦā (2007) 

 
 

2.13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmās 
 

15. tabula 
Ārvalstu vieslektoru vizīšu skaits Veterinārmedicīnas fakultātē 

 
Vizīšu skaits akadēmiskajā gadā  Valsts 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Kopā 
FI    3 1  4 
EST    2   2 
TR      3 3 
ASV      1 1 
Kopā    5 1 4 10 
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2.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas 
programmu ietvaros 

 
VMF studenti studijām izmanto Erasmus programmas finansējumu. Līdz šim studijas 

ārzemēs ir notikušas  mācību prakšu veidā partneraugstskolu klīnikās. Tabulā nav iekĜauti 
vairāku studentu praktizēšanās ārzemju klīnikās no studijām brīvajā laikā par personīgajiem 
līdzekĜiem (16. tab.). 
 

16.tabula 
VMF studentu skaits, kas studējuši ārvalstīs 

 
Studējošo skaits akadēmiskajā gadā  Valsts 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Kopā 
DE 5 3 5 4 3 - 20 
FI  2  1 3 2 2 8 
AU     2 2 4 
TR     2 - 2 
EST      1 1 
UK     1 - 1 
Kopā 5 5 6 7 10 5 36 

 
ĥemot vērā studentu pieaugošo interesi par pieredzes apguvi ārzemēs VMF uzskata 

par svarīgu paplašināt Erasmus sadarbības partneru skaitu.  
 
 

2.13.6. Ārvalstu studējošo skaits 
 

Ārzemju studentu skaits, kas pārskata periodā praktizējušies VMF ir neliels. VMF 
uzdevums ir strādāt pie fakultātes attīstības un reklamēt prakses iespējas VMF klīnikās 
partneraugstskolu studentiem (17. tab.) 
 

17. tabula 
Ārvalstu studentu skaits, kas studējuši VMF 

 
Studējošo skaits akadēmiskajā gadā  Valsts 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Kopā 
Nīderlande  2     2 
Šveice   1    1 
Polija     2  2 
Turcija     1 1 2 

Kopā  2 1  3 1 7 
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2.14. Studiju programmu attīstības plāns 
 
PārmaiĦas un izaicinājumi studiju programmas īstenošanā 

ĥemot vērā veterinārmedicīnas kā nozares attīstību pēdējos gados, kā arī Eiropas 
veterinārās izglītības iestāžu asociācijas 2003. gadā veikto fakultātes auditu un LLU VMF 
stratēăijas izstrādes gaitā apspriestās attīstības tendences, attiecībā uz veterinārmedicīnas 
studiju programmām vidējā termiĦā būs jāsaskaras ar sekojošiem izaicinājumiem: 

- modernas LLU VMF references klīnikas attīstība, tādējādi veicinot studējošo 
praktiskās apmācības kvalitāti; 

- studiju programmas pilnveidošana, apsverot bloku sistēmas un problēmorientētas 
apmācības elementu, kā specializācijas ieviešanu; 

- mācībspēku kompetences un prasmju paaugstināšana, it īpaši attiecībā uz 
pasniegšanas metodēm; 

- intensīvāka vieslektoru piesaiste ar mērėi nodrošināt augstāku studiju procesa 
kvalitāti, it īpaši sadarbojoties ar Baltijas jūras valstu veterinārmedicīnas augstskolām;  

- zinātniskās darbības paplašināšana, t.sk. sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām un it 
īpaši starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot mācībspēku kompetences pieaugumu un 
inovācijas gan mācību procesā, gan nozarē kopumā; 

- zinātniskās darbības specializācija jomās, kurās Latvijas zinātniekiem ir iespējas 
izvirzīties vadošā līmenī pasaules mērogā un kurās ir nepieciešamas inovācijas 
Latvijas tautsaimniecībai; 

- tālākizglītības piedāvājuma attīstīšana ar mērėi sekmēt veterinārmedicīnas nozarē 
strādājošo speciālistu zināšanu un prasmju pieaugumi atbilstoši jaunākajām 
tendencēm un zinātniskajiem atklājumiem; 

- profesijas prestiža celšana un informatīvi pasākumi, lai veicinātu studējošo 
pieplūdumu un studētgribētāju konkurenci; 

- studiju un zinātniskās darbības materiāltehniskās bāzes modernizēšana un 
paplašināšana, lai nodrošinātu Eiropas līmenī atzītu studiju procesu; 

- Ħemot vērā salīdzinoši nelielo, tomēr darba tirgus pieprasījumam atbilstošu studējošo 
skaitu, studiju piedāvājuma izstrādāšana un ieviešana ārvalstu studētgribētājiem, 
tādējādi kāpinot fakultātes darbības efektivitāti. 
IlgtermiĦā LLU VMF j āattīsta par Eiropas Savienības līmenī akreditētu un prestižu 

veterinārmedicīnas izglītības iestādi Baltijas jūras reăiona ietvaros, kas ir ievērota ar saviem 
zinātniskajiem sasniegumiem pasaules līmenī, un kas nodrošina veterinārmedicīnas 
speciālistu sagatavošanu Latvijas darba tirgum. Latvijas darba tirgum atbilstošs 
veterinārmedicīnas speciālists ir tāds, kurš ir kompetents un spēj redzēt procesus savstarpējā 
saistībā, ir ar augstu morāli, komunikācijas un vadības prasmēm, un kurš ar savu profesionālo 
darbību spēj veicināt saistīto nozaru un valsts attīstību. 
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2.15. Studiju programmu stiprās un vājās puses 
 

Fakultātes stiprās un vājās puses: 
2007. gadā LLU VMF pasūtīja fakultātes attīstības stratēăijas izstrādi, kuras ietvaros 

tika veikti rinda pasākumu gan esošās situācijas novērtēšanai, gan mērėu un rīcību 
nospraušanai, t.sk. apsekojot fakultātes studējošos, veicot intervijas ar fakultātes personālu un 
anketējot un intervējot nozares pārstāvjus. Problēmas un izaicinājumi fakultātes darbībā tika 
apspriesti vairākos darba semināros, kuros piedalījās fakultātes mācībspēki un 
administratīvais personāls. 

Studējošo aptaujas mērėis bija noskaidrot studentu apmierinātību ar studijām 
fakultātē, kā arī iegūt mācībspēku novērtējumu. Bez tam studējošie sniedza ieskatu par 
saviem nākotnes plāniem. Kopskaitā tika aptaujāti 155 fakultātes pirmā līdz sestā kursa 
studenti.  

Intervijās ar fakultātes personālu, kā arī anketējot mācībspēkus, tika noskaidrotas 
galvenās VMF kā organizācijas problēmas un nākotnes izaicinājumi, kā arī noskaidrots 
personāla viedoklis par studiju procesu, zinātni un pētniecību, starptautisko sadarbību un 
fakultātes materiāli tehnisko nodrošinājumu.  

Papildus tam tika veikta praktizējošo veterinārārstu anketēšana Veterinārārstu 
biedrības konferencē, lai noskaidrotu nozares (darba devēju) attieksmi pret studiju kvalitāti 
un iegūtu ierosmes studiju procesa un VMF darbības pilnveidošanai. 

Stratēăijas darba variants tika apspriests ar nozares pārstāvjiem, tādējādi precizējot 
stratēăiskos mērėus un rīcību tuvākajai nākotnei. 

Stipro un vājo pušu analīze balstās uz LLU VMF stratēăijas izstrādes gaitā veikto 
analīzi un diskusijām. 
 
Vadība, personāls un infrastrukt ūra 

Kopumā nozares vērtējumā fakultātes mācībspēkiem ir labas zināšanas, kā arī 
fakultātei ir labas tradīcijas. Tomēr šobrīd, neraugoties uz salīdzinoši lielu skaitu jauno 
mācībspēku un doktorantu, jau tuvākajos gados saasināsies paaudžu nomaiĦas problēma. 
Esošā infrastruktūra šobrīd nodrošina minimālo studija procesa kvalitāti, tomēr tā ir kopumā 
nolietojusies un neatbilst modernas studiju infrastruktūras izpratnei.  

Šobrīd LLU vadības modelis ir stipri centralizēta vadība ar ierobežotu fakultāšu 
patstāvību, īpaši saimniecisko patstāvību, tāpēc saimnieciskā vadība fakultātes līmenī ir vāja 
un to ir nepieciešams nākotnē pilnveidot un stiprināt, lai varētu efektīvi un mērėtiecīgi 
realizēt fakultātes modernizācijas un attīstības plānus. 
 
Studiju process 

Kopumā LLU VMF studējošie ir apmierināti ar studiju procesa kvalitāti, tomēr 
trūkumi ir konstatējami un līdz ar to studējošie devuši zemāku novērtējumu modernu 
tehnoloăiju izmantošanai studiju procesā, kā arī mācību procesa organizācijai un ārpusstudiju 
pasākumiem.  

Nozares vērtējumā fakultāte šobrīd dod labus teorētiskos zināšanu pamatus, tomēr 
studiju procesu nepieciešams uzlabot, it īpaši attiecībā uz prasmēm klīniskajā diagnostikā, 
saskarsmes prasmēm darbā ar klientiem, zināšanām par jaunākajām tiesību normām, kā arī 
veicināt specializāciju. 
 
Starptautiskā sadarbība un zinātniskais darbs 

Nozares vērtējumā fakultātei ir laba sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kas dod 
iespējas pieredzes apmaiĦai. Lai arī fakultātē ir labi organizēts zinātniskais darbs, šobrīd 
starptautiskā mērogā fakultātei vēl ir maz atzinības.  
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Tālākizglītība 

Šobrīd VMF tiešā veidā piedāvā salīdzinoši maz kvalifikācijas celšanas pasākumus 
praktizējošajiem veterinārārstiem un citās ar veterinārmedicīnu saistītās profesijās 
strādājošajiem. Tajā pašā laikā, kā liecina VMF stratēăijas gaitā veiktās personāla intervijas, 
fakultātes personāls ir aktīvi iesaistījies tālākizglītības pakalpojumu sniegšanā kā lektori un 
visumā netieši nodrošina pieprasījuma pēc tālākizglītības apmierināšanu. 
 
Doktora studiju programma 

Stiprās puses 
• Pēc Veterinārmedicīnas 6-gadīgajām pamatstudijām iespēja tūlīt tālāk studēt 

doktorantūrā. Pieaug studentu motivācija turpināt augstākā līmeĦa studijas; 
• Doktorantūrā veterinārmedicīnā arvien vairāk stājas jaunie veterinārārsti ar labām 

svešvalodu zināšanām; 
• Nodibinātas doktorantu ciešākas saites ar Eiropas Veterināro augstskolu profesoriem un 

viĦu vadītajām laboratorijām promocijas zinātnisko darbu vadības un izpildes ziĦā 
(Helsinki, Hanovera, Kembridža – doktoranti A.BērziĦš, M.Terentjeva, R.Millere, 
L.KovaĜčuka), ar Dienvidkorejas Chonbukas Nacionālās Universitātes Veterināro 
institūtu (D.BērziĦa) un Rīgas StradiĦa universitātes profesoriem (doktoranti 
L.Zorgevica, A.Valdovska, I.Šematoviča); 

• LLU Rakstu un LLU Doktorantu starptautiskās konferences rakstu atzīšana par LZP 
apstiprinātiem recenzētiem izdevumiem, kas atvieglo doktorantiem publicēt savu 
pētījumu rezultātus; 

• Mainītas prasības par promocijā obligātām piecām zinātniskām publikācijām LZP 
apstiprinātos recenzējamos izdevumos; 

• Doktoranti piedalās BOVA organizētajos PhD kursos. 
 

Vājās puses 
• Nepietiekamais doktorantūras laiks – trīs studiju gadi eksperimentālajām zinātnēm ir par 

īsu. Pilna laika doktorantiem vajadzētu vismaz četri gadi ; 
• Pagaidām vēl salīdzinoši nepilnīgais VMF materiāli tehniskais, reaăentu un 

eksperimentālo dzīvnieku nodrošinājums pilnvērtīgu zinātnisko darbu veikšanai; 
• Atsevišėās veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā trūkst augstākās kvalifikācijas 

zinātnieku, kas varētu vadīt doktorantu zinātniskos darbus; 
• Latvijā veterinārmedicīnas zinātne nav prioritāro zinātĦu grupā, kas var pretendēt uz ES 

finansējumu; 
• Vēl joprojām sliktais doktorantu finansiālais stāvoklis, kas spiež tiem paralēli studijām 

strādāt; 
• Veterinārmedicīnas zinātniekiem ir maz publikāciju starptautiski citējamos žurnālos. 
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3. STUDIJU PROGRAMMU IZMAKSU APR ĒĖINI 
 
Veterinārmedicīnas studiju programmas tiek finansētas no valsts budžeta. Salīdzinoši 

nelielu daĜu no kopējā budžeta veido fizisko un juridisko personu iemaksas (studiju maksa), 
zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums un ieĦēmumi no VMF sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Budžeta līdzekĜu apjomu studiju programmas realizēšanai atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.9948 aprēėina, nosakot studiju vietas bāzes finansējumu, attiecīgās izglītības tematiskās 
jomas koeficienta, noteiktā studiju vietu skaita studiju programmai un studiju līmeĦa 
koeficienta (18. tab.) 
 

18. tabula 
Valsts budžeta finansējuma aprēėināšanas formulā izmantotie rādītāji 

veterinārmedicīnas studiju programmām 2007. gada janvār ī 
 

Studiju 
programma 

Bāzes 
finansējums 

Studiju 
vietas 

Studiju 
līmeĦa 

koeficients 

Studiju 
jomas 

koeficients 

Apr ēėinātais 
finansējums 

Ls 
2. līm. prof. 1057,33 200 1 4,5 951 597 
Doktora 1057,33 10 3 4,5 142 740 

 
Jāatzīmē, ka MK noteikumos Nr. 994 veterinārijas izglītības tematiskajai jomai 

noteiktās studiju izmaksu koeficienta vērtības, attiecīgi optimālā 5,0 un minimālā vērtība 4,0, 
ir palielinātas salīdzinot ar spēku zaudējušajiem MK noteikumiem Nr.3349, kur  tās bija 
attiecīgi 4,0 un 3,0. Tomēr jāatzīmē, ka veterinārmedicīnas sešu gadu studiju programmai tiek 
piešėirts finansējums atbilstoši bakalaura līmeĦa koeficientam 1, kas parasti ietver trīs vai 
četru gadu studijas. Kaut arī veterinārmedicīnas studiju programma pēc būtības ietver arī 
maăistra standartu, tai netiek piemērots maăistra studiju līmeĦa koeficients 1,5. 
 

                                                 
8 MK 2006. gada 15. decembra noteikumi Nr. 994  „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekĜiem” 
9 MK 2001. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 334 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta 
līdzekĜiem. 
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4. STUDIJU PLĀNI 
4.1. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Veterin ārmedicīna” 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 6.kurss 

1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.

N. 
p. 
k. 

Kods Studiju priekšmeti Pārbaude
Apjoms  

KP 
KP 

1. Vispārizgl ītojošie studiju kursi               

1.1 FIZI 103A Fizika E 3,0 3,0            

1.2 KIMI 108 Neorganiskā ėīmija E 3,0 3,0            

1.3 KIM 108/112 Organiskā ėīmija  I 4,0  4,0           

1.4 KIM 112 Bioėīmija E 4,0   4,0          

1.5 VASI 104 Biometrijas pamati I 3,0  3,0           

1.6 MEZK 112 Botānika un farmakognozija E 3,0 3,0            

1.7 PREK 303 LatīĦu valoda I;E 2,0 1,0 1,0           

1.8 PREK 306 Zooloăija I;E 5,0 3,0 2,0           

1.9 VIDE 101 Ekoloăija un vides aizsardzība E 2,0   2,0          

1.10 IZMA 301 Lietišėā psiholoăija I 1,5 1,5            

1.11 FILO 108 Filozofija E 2,0  2,0           

1.12 EKON 103 Ekonomikas teorija E 2,0    2,0         

1.13 EKON 104 Tiesību pamati I 1,5        1,5     

1.14 DVID 304 Cilvēka aizsardzība E 2,0    2,0         

1.15 VAL 101,102 Profesionālā svešvaloda I;I;I;E 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0         

1.16 SPOR 001 Sports I-IV I 3,0 0,75 0,75 0,75 0,75         

Kopā: 49,0 17,25 14,75 8,75 6,75 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi               

2.1 PVHI 305 Ievads specialitātē I 1,0 1,0            

2.2 PREK 301 Mājdzīvnieku anatomija I;E;E 9,5 3,0 3,5 3,0          

2.3 PREK 302 Citoloăija, histoloăija, embrioloăija I;E 4,5  2,5 2,0          

2.4 PREK 320 Vispārīgā patoloăija I;E 3,0    2,0 1,0        

2.5 DZIN 101 Ăenētika E 3,0  3,0           

2.6 PVHI 301 Mikrobioloăija I;E 4,5   2,5 2,0         

2.7 PVHI 321 Speciālā patoloăija, sekcijas  I;I;E;I;I 8,5     2,0 2,0 2,0 1,0 1,5    

2.8 PVHI 303 Imunoloăija E 2,0      2,0       

2.9 PVHI 333 Farmakoloăija I;E 4,0     2,0 2,0       

2.10 KLIN 302 Toksikoloăija I 1,0         1,0    

2.11 PREK 319 Fizioloăija I;E 7,0   3,5 3,5         

2.12 PVHI 302 Virusoloăija E 3,5     3,5        

2.13 Lauz 2014 Lopkopība I;I 6,0   3,0 3,0         

2.14 PVHI 311 Dzīvnieku, vides higiēna I;I;E 5,0     1,0 2,0 2,0      

2.15 PREK 401 Etoloăija I 1,5     1,5        

2.16 EDIN 303 Dzīvnieku ēdināšana I 4,5    4,5         

Kopā: 68,5 4,0 9,0 14,0 15,0 11,0 8,0 4,0 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

3. Nozares profesionālas specializācijas kursi             

3.1 KLIN 321 Dzemdniecība un ginekoloăija I;E 5,0      2,5 2,5      

3.2 KLIN 322 Androloăija un mākslīgā apsēklošana E 3,0        3,0     

3.3 KLIN 301 
Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika 
(propedeitika) 

I;E;I 5,5     2,5 2,0   1,0    

3.4 KLIN 305 Klīniskā farmokoterapija I 1,0           1,0  

3.5 KLIN 303 Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības I;E 3,5        2,0 1,5    

3.6 PVHI 326 Tiesu veterinārmedicīna I 1,0           1,0  

3.7 PVHI 304 Epidemioloăija I 2,0       2,0      

3.8 PVHI 323 Infekcijas slimības I;E;I;E 6,5        2,5 1,5 1,5 1,0  

3.9 KLIN 304 
Iekšėīgās slimības, ganāmpulka 
veselība 

I;E;I;E
;I 

10,0       3,0 2,5 2,0 1,5 1,0  

3.10 KLIN 313 Lielo dzīvnieku ėirurăija I;E 3,0         1,5 1,5   

3.11 KLIN 312 Mazo dzīvnieku ėirurăija I;E 4,0       2,0 2,0     

3.12 KLIN 311 Operatīvā ėirurăija I;E 4,0     2,0 2,0       

3.13 PREK 304 Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija I 1,0      1,0       

3.14 PVHI 322 Parazitoloăija, invāzijas slimības I;I;E 6,5      2,0 2,0 2,5     

3.15 KLIN 314 Radioloăija (ar rentgenologiju) E;I 4,0     2,5 1,5       

3.16 PVHI 324 Sīkdzīvnieku slimības I;E 5,5          2,0 3,5  

3.17 PVHI 331 Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati I 2,5       2,5      

3.18 PVHI 332 Pārtikas infekcijas E 2,0        2,0     

3.19 PVHI 340 Pārtikas toksikoloăija E 1,5          1,5   

3.20 PVHI 334 Pārtikas higiēna un inspekcija I;E 4,5         2,5 2,0   

3.21 PVHI 343 Pārtikas tirgzinības I 2,0           2,0  

3.22 PVHI 325 
Veterinārā darba organizācija (t.sk. 
Profesionālā ētika) 

I;I;E 5,0         2,0 2,0 1,0  

Kopā: 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 14,0 16,5 12,0 12,0 10,5 0,0 
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1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 6.kurss 

1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.

N. 
p. 
k. 

Kods Studiju priekšmeti Pārbaude
Apjoms  

KP 
KP 

4. Brīvās izvēles studiju kurss               

4.1  Vispārizglītojošo studiju kursu I 5,0    1,0 2,0  2,0      

4.2  Nozares teorētiskie pamatkursi I 2,5  1,0       1,0 0,5   

4.3  Profesionālās specializācijas kursi I 2,0        1,0  1,0   

Kopā: 9,5 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 

5 Kursa darbi / Projekti               

5.1  Dzīvnieku ēdināšana I 1,0    1,0         

5.2  Mikrobioloăija I 1,5    1,5         

5.3  Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika  I 1,5      1,5       

5.4  Dzīvnieku, vides higiēna I 1,5       1,5      

5.5  Operatīvā ėirurăija I 1,5      1,5       

5.6  Dzemdniecība un ginekoloăija I 1,5       1,5      

5.7  Parazitoloăija, invāzijas slimības I 1,5        1,5     

5.8  Speciālā patoloăija, sekcijas I 1,5         1,5    

5.9  Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības I 1,5         1,5    

5.10  Infekcijas slimības I 1,5          1,5   

5.11  Lielo dzīvnieku ėirurăija I 1,5          1,5   

5.12  Pārtikas higiēna un inspekcija I 1,5          1,5   

5.13  Veterinārā darba organizācija I 1,5          1,5   

5.14 
 Iekšėīgās slimības, ganāmpulka 

veselība 
I 1,5           1,5  

Kopā: 20,5 0,0 0,0 2,5 0,0 3,0 3,0 1,5 3,0 6,0 1,5 0,0 0,0 

6 Mācību prakses               

6.1 KLIN 001 
Praktiskā lauku saimniecība (MPS 
"Vecaucē") 

I 1,0 1,0            

6.2 PREK 001 Mājdzīvnieku anatomija I 1,0  1,0           

6.3 PREK 002 Zooloăija I 1,0  1,0           

6.4 MEZK 010 Botānika un farmokognozija I 1,0  1,0           

6.5 PREK 003 Mājdzīvnieku fizioloăija I 3,0    3,0         

6.6 KLIN 002 Ganāmpulka veselība, reprodukcija I 3,0      3,0       

6.7 KLIN 003 Mācību klīniskā prakse I 3,0        3,0     

6.8 KLIN 004 Mazo dzīvnieku slimības I 4,0         4,0    

6.9 PVHI 001 Pārtikas higiēna un inspekcija I 4,0          4,0   

6.10 PVHI 002 Lielo dzīvnieku slimības I 4,0          4,0   

6.11 PVHI 003 Laboratoriskā diagnostikā I 2,0          2,0   

6.12 KLIN 006 Internatūras prakse I 8,0            8,0 

6.13 KLIN 005 Darbs klīnikā II,IV,VI,IIX,X I 2,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5   

Kopā: 37,5 1,0 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 4,0 10,5 0,0 8,0 

1+2+3+4.1+4.2+5+6+k.d.+prakses: 268,0 22,25 28,25 25,25 26,25 23,00 25,50 21,50 26,50 25,50 25,50 10,50 8,00 

Gala / Valsts pārbaudījumi               

1.  Iekšėīgās slimības. Speciālā patoloăija. E 5,0            5,0 

2. 
 Ėirurăija. Dzemdniecība, ginekoloăija 

un mākslīgā apsēklošana. 
E 5,0            5,0 

3. 

 Dzīvnieku, vides un pārtikas higiēna. 
Lipīgās slimības. Veterinārā darba 
organizācija. 

E 5,0            5,0 

Kopā: 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 
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4.2. Doktora studiju programma „Veterinārmedicīna“ 
 

Veterinārmedicīnas doktora pilna laika studiju laiks ir trīs gadi, nepilna laika – četri 
gadi, studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti, no kuriem 22 – 24 kredītpunkti un 
promocijas darba izstrāde – 96-98 kredītpunkti.  
 
Teorētiskās studijas 22 -24 KP 

tai skaitā: 
Apakšnozares speckurss ar promocijas  
eksāmena nokārtošanu   8 KP 
Pētījuma virziena speckurss ar promocijas  
eksāmena nokārtošanu  6 KP 
Profesionālās svešvalodas speckurss ar promocijas  
eksāmenu nokārtošanu  4 KP 
Pētījumu metodoloăijas kurss 6 KP 

tai skaitā  
vispārējais (centralizētais) 4 KP 
speciālais (pētījuma virzienā) 2 KP 

Zinātniskais darbs 96 – 98 KP 
(pētniecība, pētījumu rezultātu prezentēšana  
zinātniskās konferencēs, pētījumu rezultātu  
publicēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana). 
Kopā 120 KP 
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5. AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI 
 

Pārskata periodā Veterinārmedicīnas promocijas padomē ir aizstāvēti sekojoši 
promocijas darbi: 

• R.Tamane - “Govs olnīcu dzeltenā ėermeĦa morfofunkcionālo izmaiĦu izpēte 
organisma fizioloăiskos procesos un govs olnīcu cistu morfofunkcionāls 
raksturojums” (2004). 

• D.Upeniece - “Sirds elektrofizioloăiskie parametri Kokerspaniela, Rotveilera un Vācu 
aitu šėirnes suĦiem” (2004).  

• J.DuĜbinskis - “Miometriju tonizējošo preparātu iedarbības izpēte uz govju dzemdes 
kontraktīvajām funkcijām un veselību” (2005). 

• B.Jākobsons – ” Bišu kaĜėu peru bioloăiskā apkarošana” (2005). 
• G.Avdoško - ”Sirds biopotenciālu izmaiĦas suĦiem anestēzijas laikā” (2006). 
• A.Ilgaža – ”Govs Bos taurus kuĦăa funkcionālā adaptācija agrīnajā postnatālajā 

ontoăenēzē” (2007). 
Divi Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēki aizstāvējuši promocijas darbus 

Latvijas Universitātes Bioloăijas promocijas padomē: 
• G. Pētersons – „Latvijas sikspārĦu (Chiroptera) populāciju teritoriālais izvietojums un 

sezonālās migrācijas” (2006) 
• O. Keišs - „Lauksaimniecības pārmaiĦu ietekme uz griezes Crex crex (L.) populāciju 

Latvijā: skaita dinamika, biotopu izvēle un populācijas struktūra” (2007) 
Kaut arī aizstāvēto disertāciju skaits ir neliels, jāatzīmē, ka tieši pēdējo divu gadu 

laikā doktora grādus ieguvuši četri VMF mācībspēki. 2007. -2008. gadu laikā paredzama vēl 
vismaz četru disertāciju aizstāvēšana veterinārmedicīnā.  

 
 
 
 
VMF doktora studiju programmas „Veterinārmedicīna”  
vadītāja Dr. habil. biol., profesore Edīte Birăele 
 
 
 
 
VMF otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības   
studiju programmas “Veterinārmedicīna” vadītājs  
Dr. biol., docents Gunārs Pētersons 
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PIELIKUMI 
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1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes reăistrācijas apliecības 
kopija 
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2. Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas 
 

2.1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmai 
„Veterinārmedicīna” 
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2.2. Doktora studiju programmai „Veterinārmedicīna” 
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3. Studiju programmu licences 
3.1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmai 

„Veterinārmedicīna” 
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3.2. Doktora studiju programmai „Veterinārmedicīna” 
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4. Studiju kursu apraksts 
 
 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Veterin ārmedicīna” studiju kursu anotācijas 

 
VISPĀRIZGL ĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 

 
FIZI 103A  Fizika. Lekt. E.Budnovics. 
3 KP, 48 h (32 h lekcijas, 16 h laboratorijas darbi). Eksāmens. Obligāts kurss 
Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem 1. semestrī. 

Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem dod pamatzināšanas biomehānikā, 
bioloăisko procesu termodinamikā, par asins fizikālām īpašībām, bioakustiku, elektriskās 
strāvas, magnētiskā lauka un optiskā starojuma bioloăisko iedarbību. 
 
KIMI 108 Neorganiskā ėīmija. Doc. B.Ozola.  
3 KP, 48 h (lekcijas 16 h, laboratorijas darbi 32 h). Eksāmens. Obligātais kurss 
Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem 1.semestrī. 

Vispārīgās ėīmijas teorētiskie pamati. Biogēnie elementi. Mikroelementi. Bioloăiski 
svarīgāko ėīmisko elementu apskats, to bioloăiskā nozīme un izmantošana veterinārmedicīnā. 
Ievads kvantitatīvajā ėīmiskajā analīzē. Instrumentālās analīzes metodes. 

 
KIMI 108/112 Organiskā ėīmija . Asoc. prof. Andris Morozovs. 
4 KP, 64 h (32 h lekcijas, 32 h laboratorijas darbi-). Ieskaite ar atzīmi. Obligāts kurss 1.kursa  
2.semestrī. 

Ievads organiskajā ėīmijā. Organisko savienojumu uzbūve. Atomu mijiedarbība 
organisko savienojumu molekulās. Organisko savienojumu reakcijas. OgĜūdeĦraži. 
OgĜūdeĦražu atvasinājumi ar skābekli, sēru un slāpekli saturošām vienvērtīgām funkcionālām 
grupām. Karbonilsavienojumi. Homofunkcionālie un heterofunkcionālie savienojumi. 
Bioloăiski nozīmīgi heterocikliskie savienojumi. OgĜhidrāti. Aminoskābes un peptīdi. 
Proteīni. Nukleīnskābes. Lipīdi. Steroīdi. Steroīdie hormoni. Taukos šėīstošie vitamīni. 
Hormoni un bioloăiski aktīvas vielas.  
 
KIMI 112  Bioėīmija . Asoc.prof. Andris Morozovs. 
 4 KP, 64 h (16 h lekcijas, 48 h laboratorijas darbi). Eksāmens. Obligāts kurss  
2. kursa 1.semestrī. 

Dzīvo sistēmu strukturālās organizācijas pamatprincipi. Enzīmi. Bioenerăētika. 
OgĜhidrātu vielmaiĦa. Lipīdu vielmaiĦa. Slāpekli saturošu savienojumu vielmaiĦa. Ăenētiskā 
informācija un tās izmantošanas organismā bioėīmiskie mehānismi Elektrolītu, ūdens un 
gāzu maiĦa. Vielu transports caur membrānām.. Metabolisma integrācija un regulācija. 
Asins, nervu un muskuĜaudu bioėīmija 
 
VASI 104 Biometrijas pamati. Lekt. L.Ramute. 
3 KP, 48 h (16 h lekcijas, 32 h laboratorijas darbi). Ieskaite ar atzīmi. Obligāts studiju 
priekšmets veterinārmedicīnas fakultātes 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas 1.kursa 2.semestrī. 
 Biometrija - matemātikas nozare par novērojumu un izmēăinājumu datu matemātisko 
apstrādi un sistematizāciju bioloăijā. Studentiem tiek sniegts ieskats par novērojumu un 
izmēăinājumu datu matemātisko apstrādi un sistematizāciju bioloăijā, empīriskiem un 
teorētiskiem sadalījumiem. Studenti apgūst statistisko rādītāju novērtēšanu un hipotēžu 
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pārbaudi, dispersijas analīzes, korelācijas un regresijas analīzes pielietojumu specialitātes 
pētījumos. 
 
MEZK 112 Botānika un farmakognozija. Doc. I.Straupe. 
3 KP, 48 h (16h lekcijas, 32 h laboratorijas darbi). Eksāmens. Obligāts Veterinārmedicīnas 
fakultātes augstākai profesionālajai studiju programmai,1.kursa 1.semestris. Mācību prakse 1 
KP (6 dienas), 2.semestrī. 

Augu šūnas struktūra un funkcijas. Augu audi, to iedalījums un funkcijas. Augu 
veăetatīvie un ăeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Augu valsts grupas, to 
raksturojums un nozīme. Svarīgākie un izplatītākie savvaĜas ārstniecības augi. Indīgie augi. 
 
PREK 303 Lat īĦu valoda. Asoc. prof. A.Mugurēvičs.  
2 KP, 32 h (32 h semināri), 1. kursa 1. semestrī - ieskaite, 1. kursa 2. semestrī - eksāmens. 
Obligāts.  
Veterinārmedicīnas terminoloăija ir veidojusies uz latīĦu valodas bāzes, tādēĜ, lai sekmīgi 
apgūtu speciālos priekšmetus (anatomiju, histoloăiju, farmakoloăiju un patoloăisko 
anatomiju) nepieciešamas latīĦu valodas zināšanas. Studentiem jāapgūst latīĦu valodas 
gramatika, jāiemācās pareizi lietot latīĦu veterinārmedicīnas terminus. Priekšmeta saistība ar 
citiem studiju priekšmetiem: bez latīĦu valodas speciālās terminoloăijas zināšanām nevar 
sekmīgi apgūt anatomiju, histoloăiju, patoloăisko anatomiju, farmakoloăiju. 
 
PREK 306. Zooloăija . Doc. G.Pētersons.  
5 KP, 80 h (32 h lekcijas, 48 h laboratorijas darbi). 1. kursa 1. semestrī - ieskaite, 1. kursa 2. 
semestrī - eksāmens. Obligāts.  

Zooloăija ir vispārbioloăisks ievadpriekšmets. Tā sniedz zināšanas, kas svarīgas 
vairāku speciālo priekšmetu apguvē. Galvenie mērėi: iepazīstināt ar dzīvnieku valsts 
daudzveidību un priekšstatiem par tās evolūciju, veidot priekšstatu par vispārējiem dzīvnieku 
ėermeĦa uzbūves un funkcionēšanas principiem, sniegt zināšanas par Latvijas faunas 
veidošanas vēsturi un tās patreizējo sastāvu un vērtībām. 
Mācību prakse 1 KP (1 ned.) ieskaite. 
 
VIDE 101 Ekoloăija un vides aizsardzība. Asoc. prof. J.Švarcbahs. 
2 KP, 32 h (24 h lekcijas, 8 h praktiskie darbi.). Eksāmens 2. kursa 1.semestrī. Obligāts 
Veterinārmedicīnas visām studiju programmām. 

Ekoloăijas pamati. Ekoloăijas organizācijas līmeĦi. Ekosistēmas, ekosistēmu 
struktūra. Ražošana un patērēšana ekosistēmās. Produktivitāte un enerăijas plūsma. Vielu 
bioăeoėīmiskie cikli. Daudzveidība ekosistēmās. Sukcesija un ekosistēmu stabilitāte. 
Populācijas, populāciju dinamika. Ekoloăiskā niša. Iedzīvotāji un apdzīvotības problēmas. 
Biosfēra. 
Vides aizsardzība. Resursu izsīkšanas un vides kvalitātes pasliktināšanās cēloĦi. Vides 
aizsardzības nozīme un uzdevumi. Resursi un to racionāla izmantošana. Bioloăiskie resursi. 
Bioloăiskās daudzveidības samazināšanās. Vides piesārĦošana: cēloĦi un sekas. Ražošanas 
un sadzīves atkritumi. Klimata izmaiĦas un ozona slāĦa noārdīšana. Vide un ekonomika. 
Vides politika un ilgtspējīga attīstība. 
 
IZMA 301. Lietišėā psiholoăija. Doc. A. Ėirse, A.Zvīgule.  
1,5 KP, 24 h (8 h lekcijas, 16 h praktiskie darbi). Ieskaite ar atzīmi.. Obligāts visu LLU  
fakultāšu  akadēmiskajām un profesionālajām  programmām 1. vai 2. semestrī.  
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Sevis izzināšana un pašpilnveidošanās. PašapziĦas stiprināšana. Personības struktūra, 
tās virzība un pieredze. Personības attīstības iespējas laukos. Prasme strādāt grupā. Grupu 
veidi, mērėi, uzdevumi, normas, motivācija. Saskarsme grupā. Konfliktu risināšana. 

Karjeras veidošana atbilstoši personībai. Vadīšana, vadīšanas stili, vadītāja spējas un 
pašnovērtējums. Konsultatīvā darbība laukos. Klientcentrētu attieksmju veidošana. Pieaugušo 
izglītība. Psihiskās veselības aizsardzība. Psiholoăiskā situācija laukos. Psihiskā palīdzība. 
Stresa optimizācija.  
 
FILO 108 Filozofija  Dr.phil.doc. L.Leikums. 
2 KP, 32h (16 h lekcijas, 16 h semināri). Eksāmens. Obligāts VMF pamatstudiju programmai 
2.semestrī. 

Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta 
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver 
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu. 
 
EKON  103 Ekonomikas teorija. Lekt. I. Slavinska  
2 KP, 32 h (16 h lekcijas, 16 h semināri). Eksāmens. Obligāts priekšmets Veterinārmedicīnas 
fakultātes studentiem, 4.semestrī. 
 Divl īmeĦu ekonomiskā analīze: mikro un makroekonomika. Ekonomiskās sistēmas, 
to raksturojums. Tirgus, tā veidi, tirgus cenas un līdzsvars. Elastība. PatēriĦš. Ražošana, 
izmaksas – to iedalījums, peĜĦa. Pilnīgas konkurences tirgus, monopols, oligopols, 
monopolistiskā konkurence. Ražošanas faktoru tirgus : darbs, kapitāls, zeme, uzĦēmējspējas. 
Tirgus ekonomikas valstiska regulēšana. Nacionālās ražošanas apjoms, bezdarbs un inflācija. 
Kopējais pieprasījums un piedāvājums, makroekonomiskais līdzsvars. Monetārā sistēma - 
nauda un bankas. Naudas tirgus līdzsvara koncepcija. Fiskālā politika - diskrētā fiskālā 
politika. Valdības izdevumi. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Ekonomiskā attīstība un 
izaugsme.  
 
EKON 104. Tiesību pamati  Asist. I.Opelte. 
1,5 KP, 24 h (16 h lekcijas, 8 h praktiskie darbi). Ieskaite ar atzīmi. Obligāts priekšmets 
visām neekonomikas fakultātēm. 5. vai 6.semestrī. 

Tiesību pamatjēdzienu nozīme Tiesību zinātnēs, Tiesību aktu hierarhija, Valsts 
teorijas un institūciju struktūras būtība, Administratīvās tiesības un process, Civiltiesības kā 
tiesību nozare un tās struktūra ( ăimenes, lietu, mantojuma un saistību tiesības), Darba 
tiesības, jēdziens un tiesisko attiecību regulējums, Civilprocess tā nozīme un saturs. 
 
DVID  304 Cilvēka aizsardzība Prof. I.J.Žukovskis. 
2 KP, 32 h (16 h lekcijas, 16 h praktiskie darbi un semināri). Eksāmens. Obligāts. 2. līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna” 2. kursa 
studentiem 4. semestrī. 

Darba aizsardzības sistēma. Starptautiskās darba aizsardzības konvencijas, LR darba 
aizsardzības likums, nolikumi un noteikumi un citi normatīvie dokumenti. Apmācības 
sistēma darba aizsardzībā. Darba vides uzraudzība un kontrole. Darba vides riska faktori: 
mikroklimats, apgaismojums un starojumi, putekĜi un toksiskas vielas darba vidē, trokšĦi, 
vibrācijas – to iedarbība uz cilvēku, profilakses pasākumi. Strādājošo aizsardzība no riska 
faktoru kaitīgās iedarbības. Elektrodrošība. Ugunsdrošība. 
 Ārkārtējas situācijas, to izcelšanās iespējas Latvijā, to noskaidrošanas, novērtēšanas 
un reaăēšanas uz tām pamatprincipi. Ārkārtēju notikumu apziĦošanas līdzekĜi un veidi. 
Cilvēka rīcība ārkārtējās situācijās, to individuālā un kolektīvā aizsardzība. Tiesības un 
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pienākumi, kurus nosaka likumi, nolikumi un noteikumi par civilo aizsardzību un ārkārtējām 
situācijām. 
 
VAL 1O1, 102 Profesionālā svešvaloda. Lekt. M.Parčinska, lekt.. I.Vazne. 
8 KP, 128 h (128 h praktiskie darbi). 1.kursa 1.un 2.semestrī, 2.kursa 1.semestrī – ieskaite, 
2.kursa 2.semestrī – eksāmens. Obligāts. 

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par 
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un 
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos 
un līmeĦos. 
 
SPOR 001. Sports. Lekt. I. Ozola. 
3 KP, 64 h (64 h praktiskie darbi). Ieskaite. Obligāts 1.kursa 1., 2. semestrī, 2.kursa 3. 4. 
semestrī. 

Mācību kurss ietver teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Teorētiskās zināšanas 
izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloăiskos procesus, muskuĜu 
darbību, izpildot atsevišėus vingrinājumus, kā arī pamato fiziskās slodzes nepieciešamību 
veselīga dzīvesveida un darbaspēju paaugstināšanas kontekstā. Praktiskās nodarbības 
nostiprina un uzlabo kustību prasmes un iemaĦas, kuras palīdz tālākā fizisko spēju pilnveidē.  

ĥemot vērā studentu atšėirīgās intereses un fizisko sagatavotību, tiek  piedāvāta 
iespēja nodarboties dažādos sporta veidos 
 
 
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 
 
PVHI 305. Ievads specialitātē Prof. P. Keidāns. 
1 KP 20 h (16 h lekcijas , 4 h praktiskie darbi/semināri). Ieskaite. Obligātais priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju programmai veterinārmedicīnas 
specialitātē 1. semestrī. 

Ievads specialitātē ir studiju priekšmets, kurā studenti iepazīstas ar veterinārmedicīnas 
izveidošanos un tās vēsturisko attīstību, veterinārmedicīnas sasniegumiem slimību profilaksē 
un ārstēšanā, cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzībā, drošu un veselībai nekaitīgu dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktu apritē, pārtikas un veterinārā dienesta struktūru, funkcijām un 
tiesībām, likumdošanu, veterinārārsta kvalifikāciju un profesionālajām darbības jomām 
mūsdienās saistībā ar ES un starptautiskām organizācijām. Tiek skaidrota studiju sistēma un 
mācību procesa organizācija augstskolā, zinātniskās pētniecības darba metodoloăija, 
bibliotēku informācijas sistēmas un datu bāzes. 
 
PREK 301 Mājdzīvnieku anatomija. Asoc. prof. A.Mugurēvičs. 
9,5 KP, 190 h (48 h lekcijas, 142 h laboratorijas darbi). 1.kursa 1. semestrī - ieskaite; 1.kursa 
2. semestrī - eksāmens, 2. kursa 1. semestrī - eksāmens. Obligāts. 

Anatomija ir visu bioloăisko zinātĦu bāze. Mājdzīvnieku anatomija ir zinātne par 
mājdzīvnieku ėermeĦa uzbūvi saistībā ar attīstību, sugu īpatnībām, funkcionālajām norisēm 
un produktivitāti. Tā ir cieši saistīta ar šūnu bioloăiju, histoloăiju, mikroskopisko anatomiju 
un fizioloăiju. Mājdzīvnieku anatomijas zināšanas tiek izmantotas veterinārmedicīnas 
klīnisko disciplīnu apgūšanai. Mācību prakse 1KP (1 ned.) ieskaite. 
 
PREK 302 Citoloăija, histoloăija, embrioloăija . Doc. P.Apetjonoka.  
4,5 KP, 90 h (26 h lekcijas, 64 h laboratorijas darbi). 1. kursa 2. semestrī - ieskaite; 2. kursa 
1. semestrī - eksāmens. Obligāts. 
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Citoloăija, histoloăija, embrioloăija (CHE) ir viena no veterinārmedicīnas 
pamatzinātnēm, kas pēta šūnu, audu un orgānu mikroskopisko un ultrastrukturālo uzbūvi, 
attīstību un funkcionālās norises. Tai ir saistība  ar anatomiju, fizioloăiju, bioėīmiju, 
biofiziku, ăenētiku un molekulāro bioloăiju. Veterinārārsta sagatavošanā šai disciplīnai ir 
izšėiroša nozīme.  
 
PREK 320 Vispār īgā patoloăija . Asist. G.Avdoško.  
3 KP, 60 h (28 h lekcijas, 32 h laboratorijas darbi). 2. kursa 2. semestrī - ieskaite,  
3. kursa 1. semestrī - eksāmens. Obligāts.  

Vispārīgā patoloăija ir klīnisko disciplīnu teorētiskais pamats, kas pēta slima 
organisma funkcijas, slimības iemeslus, attīstības mehānismus, sekas, diagnostikas un 
ārstēšanas iemeslus. 
 
DZIN 101 Ăenētika . Lekt. Daina Jonkus. 
3 KP, 48 h (16 lekcijas, 32 h praktiskie darbi). Eksāmens. Obligāts. Veterinārmedicīnas 
fakultātes 1. kursa studentiem 2. semestrī. 

Ăenētika iedzimtību un mainību pēta dažādos dzīvās pasaules organizācijas līmeĦos – 
molekulārajā šūnu, pazīmju: indivīdu un populāciju. Ăenētikas pamatuzdevums ir pētīt gēnu 
darbību un tās regulācijas iespējas, skaidrot sarežăīto gēnu savstarpējo un mijiedarbību ar 
ārvidi. Kursā aplūko hibridoloăiskās analīzes, populāciju un matemātiskās statistikas 
pētījumu metodes. Iepazīstas ar imunoloăiju un proteīnu polimorfismu kā arī ar dzīvnieku 
uzvedības pazīmju ăenētiku. 
 
PVHI 301 Mikrobiolo ăija . Asoc. prof. E. LiepiĦš, lektors A. Zirnītis. 
4,5 KP, 90 h (24 h lekcijas, 66 h laboratorijas darbi). Ieskaite. Kursa darbs. Eksāmens. 
Obligātais priekšmets Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju 
programmai Veterinārmedicīnas specialitātē. 3. un 4. semestris. 

Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku un 
putnu infekcijas slimību ierosinātāju - baktēriju (mikroorganismu) strukturālo uzbūvi, 
morfoloăiskajām, tinktoriālajām, bioėīmiskajām bioloăiskajām īpašībām, vairošanos, 
augšanu, barošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Iepazīt 
infekcijas pamatus, ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro, šūnu asociāciju, 
baktēriju, patogēno sēĦu ierosināto infekciju patoăenēzi uzĦēmīgā makroorganismā, klīnisko 
izpausmi, diagnostiku, serumprofilaksi un serumterapiju. Studenti apgūst baktēriju, patogēno 
sēĦu noteikšanas laboratoriskās metodes. 
 
PVHI 321. Speciālā patoloăija sekcijas. Doc. O. Parčinskis. 
8,5+1,5 KP, 170 h (48 h lekcijas, 120 h laboratorijas darbi). Zināšanu kontroles veids 3 
ieskaites, eksāmens, kursa darbs. Priekšmets ir obligāts Veterinārmedicīnas fakultātes 
augstākai profesionālai studiju programmai Veterinārmedicīnas specialitātē 5.,6.,8.,9. 
semestrī. 

Veterinārmedicīnas studiju pamatpriekšmetā apskata dzīvnieku patoloăijas 
morfoloăiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Tas nepieciešams patoloăijas izpratnei. 
Vispārīgajā daĜā apskata nozoloăijas pamatjēdzienus, organisma reaktivitātes veidu 
morfoloăiju, tanatoăenēzi, tipveida patoloăijas procesus – nekrozi, deăenerācijas, perifērās 
asinsrites un limfrites patoloăiju, iekaisumu, audu hipobiotiskos procesus un audzējus. 
Speciālajā daĜā analizē orgānu sistēmu patoloăijas un lipīgo slimību morfoloăiju dažādu sugu 
dzīvniekiem. Sekcijās nostiprina zināšanas, iegūst prasmes un iemaĦas praktiskajā 
patologanatomiskajā diagnostikā. 
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PVHI 303. Imunoloăija . Lekt. I.Lūsis. 
2 KP, 40 h, (16h lekcijas, 24h laboratorijas darbi). Eksāmens. Obligātais priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākajai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 6. semestrī. 

Veterinārās imunoloăijas kursa atsevišėu tēmu izvirzījums programmā paredzēts tādā 
secībā, lai studentiem būtu iespējams sekot organisma imunālās atbildes reakcijām, sākot no 
antigēna iekĜūšanas vai ievadīšanas līdz tā noārdīšanai un izvadīšanai no organisma.  
 Ievads imunoloăijā, empīrisko atklājumu periods, jaunākie atklājumi bioėīmijā, 
molekulārajā bioėīmijā un ăenētikā, kas sekmējuši imunoloăijas attīstību. Nespecifiskie 
organisma aizsargmehānismi. GĜotādu un ādas rezistenci noteicošie mehānismi. Antigēni, to 
īpašības. Organisma mieloīdā sistēma, tā aizsargfunkcijas. Makrofāgi, antigēnu pārstrāde un 
prezentācija. Galvenais audu saderības komplekss (MHC). Imūnsistēmas audi - primārie un 
sekundārie limfātiskie orgāni. Limfocīti. Citokīni un limfokīni. Antivielas, to uzbūve, 
klasifikācija, funkcijas. Antivielu klonālās selekcijas teorija. Komplementu sistēma, tās loma 
organisma aizsardzībā. T limfocītu - efektoru funkcijas un celulārā imunitāte. Audu 
transplantācija. Imunatbildes regulācija un imunālā tolerance. AugĜa un jaundzimušu 
dzīvnieku imunoloăiskais stāvoklis. Aktīvas imunizācijas vispārējie principi. Rezistence un 
imunitāte pret bakteriālu infekciju. Rezistence un imunitāte pret virusālu infekciju. 
Rezistence un imunitāte pret parazitāru invāziju. Iekaisums. Alerăiskas reakcijas: I, II, III un 
IV tipa hipersensibilitāte. Autoimunitāte un autoimūnslimības, audu un orgānu imūnslimības, 
sistemiskas imūnslimības. Primāri imūndeficīti. Sekumdāri imūnsistēmas defekti. 
Medikamentu imūnsupresīva ietekme. Imūnsistēmas stimulācijas līdzekĜi. 
 
KLIN 302. Farmakoloăija . Doc. A.Jakovskis.  
5 KP, 100 h (50 h lekcijas, 50 h laboratorijas darbi). 5. sem. - ieskaite, 6. sem. - eksāmens. 
Obligātais Veterinārmedicīnas specialitātei (3. kurss, 5. un 6.semestrī). 

Farmakoloăija - viens no speciālajiem studiju priekšmetiem veterinārārsta sagatavošanas 
procesā. Apmācības uzdevumi ir sekojoši: apgūt veterināro receptūru (zāĜu formas); zāĜu 
farmakodinamika; zāĜu farmakokinētika; zāĜu blakne; farmakoterapija; farmakoprofilakse; 
veterinārā fitoterapija. 
 
PVHI 333 Toksikoloăija . Lekt. A.Valdovska. 
1 KP, 20 h (12 h lekcijas, 6 h praktiskie darbi). Ieskaite ar atzīmi. Priekšmets ir obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 9. semestrī. 

Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar sekojošiem apmācības 
virzieniem: indīgo vielu izraisītas saindēšanās simptomātika, diagnostika, 
diferenciāldiagnostika; saindēšanās profilakse, ārstēšanas principi; indīgo vielu laboratorisko 
analīžu metodes un identifikācija; zāĜu toksikodinamika. 
 
PREK 319 Fizioloăija . Prof. E.Birăele.  
7 KP, 140 h (50 h lekcijas, 90 h laboratorijas darbi). 2. kursa 1. semestrī - ieskaite, 2. kursa 2. 
semestrī - eksāmens. Obligāts. 

Fizioloăija ir fundamentāla bioloăijas zinātne, kas pēta organisma dzīvības procesu 
fizioloăiskos pamatus - šūnu, atsevišėu orgānu un orgānu sistēmu funkcijas, to savstarpējās 
sakarības un regulācijas mehānismus. Mācību prakse 3 KP (3 ned.) ieskaite. 
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PVHI 302 Virusoloăija  Lekt. A.Zirnītis. 
3,5 KP, 70 h (32 h lekcijas, 38 h laboratorijas darbi). Eksāmens. Obligātais priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākajai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē. 5.semestris. 

Studiju kursā studenti iepazīstas ar dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - vīrusu 
strukturālo un bioėīmisko organizāciju, vairošanos, sistemātiku, ăenētiku un saistību ar 
noteiktu ekoloăisko nišu. Tiek iegūts priekšstats par vīrusu ierosināto patoăenēzi uzĦēmīgo 
dzīvnieku šūnās, audos, organismā, aplūkota imunitātes attīstība. Studenti apgūst vīrusu 
noteikšanas laboratoriskās metodes. 
 
LAUZ 2014 Lopkopība. Dr.agr. asoc. prof. D.Kairiša.  
6 KP, 96 h (32 lekcijas, 64 h praktiskie darbi). Ieskaite 2.kursa 1.semestrī, ieskaite ar atzīmi 
2.kursa 2.semestrī  Obligāts. 

Lopkopības tautsaimnieciskā nozīme, tās stāvoklis un attīstības perspektīvas Latvijā 
un citās pasaules valstīs. Mājdzīvnieku sugas, šėirnes, to izveidošanas vēsture, izmantošanas 
virziens un izplatība. 

Dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku izaudzēšanas tehnoloăija, produktivitātes 
novērtēšanas metodes. Ciltsdarba organizācija Latvijā. 
 
PVHI 311 Dzīvnieku, vides higiēna. Lekt. I.Keidāne. 
5 KP, 96 h (48 h lekcijas, 48 h laboratorijas darbi). Ieskaite, eksāmens kursa darbs. Obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālai studiju programmai 5-6-7. semestrī. 

 Zināšanas par dzīvnieku labturību, mītĦu mikroklimatu, kūts un āra gaisa ėīmisko 
sastāvu, augsnes un apkārtējās vides ietekme dzeramā ūdens un labības līdzekĜu nozīmi 
dzīvnieku labturībā un dabiskās rezistences nostiprināšanā. 
 
PREK 401 Etoloăija . Lekt. D.Keidāne.  
1,5 KP, 30 h (12 h lekcijas, 18 h laboratorijas darbi). 3. kursa 1.semestrī - ieskaite ar atzīmi. 
Obligāts.  

Etoloăija ir mācība par dzīvnieku uzvedību. Dzīvnieku uzvedība, tā ir valoda, kura ir 
jāsaprot. Iemācoties saprast dzīvnieku uzvedību, iemācās saprast arī pašu dzīvnieku - tā 
vajadzības, priekus un bēdas. Dzīvnieku uzvedība ir galvenais faktors, pēc kura lopkopējs 
vērtē savu ganāmpulku. Iepazīstot dzīvnieku uzvedību, mēs labāk iepazīstam dabu un arī paši 
sevi. 
 
EDIN  303 Dzīvnieku ēdināšana. Lekt. E.ŠeĜegovska. 
4,5 KP, 72 h (32 h lekcijas, 40 h laboratorijas darbi). Kursa darbs (1,0 KP). Eksāmens. 
Obligāts Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem profesionālajā studiju programmā 2.kursa 
2. semestrī. 

Dot zināšanas un iemaĦas barības līdzekĜu zootehniskā un ekonomiskā novērtēšanā, 
barības vielu noteikšanā un izpratnē par to nozīmi dzīvnieku uzturēt un produkcijas ražošanā, 
dzīvnieku ēdināšanas normēšanā un barības devu sastādīšanā dažādu sugu, vecuma, dzimuma 
un produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai sasniegtu maksimālu produkcijas iznākumu ar 
minimālu barības patēriĦu, saglabājot labu dzīvnieku. 
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NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 
 
KLIN 321 Dzemdniecība un ginekoloăija . Asoc. prof. V.Antāne.  
5 KP, 96 h (48 h lekcijas, 48 h laboratorijas darbi) un 1,5 KP kursa darbs. 

Obligāts priekšmets veterinārmedicīnas fakultātes profesionālai studiju programmai 
6., 7. semestrī. Zināšanu pārbaude: ieskaite-6, kursa darbs un eksāmens 7 semestrī. 

Veterinārā dzemdniecība ir mācība par sievišėo dzīvnieku dzimumorgānu un piena 
dziedzeru fizioloăiju pirms grūsnības iestāšanās, grūsnības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību 
periodā, kā arī par grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda, piena dziedzeru un 
jaunpiedzimušo patoloăiju. Veterinārā ginekoloăija ir mācība par dzīvnieku dzimumorgānu 
slimībām, kas novērojamas ārpus grūsnības laika, dzemdībām un pēcdzemdību periodā. 
 
KLIN 322 Androlo ăija un mākslīgā apsēklošana. Prof. A.JemeĜjanovs.  
3 KP, 60 h (24 h lekcijas, 36 h laboratorijas darbi). Kursa noslēgumā – eksāmens 8 semestrī. 
Obligāts veterinārmedicīnas specialitātei. 

Androloăija ir fundamentāla un reizē pielietojama veterinārmedicīnas zinātnes nozare, 
kas pēta vīrišėo dzīvnieku vairošanās sistēmas fizioloăiskos un etiopatogenētiskos procesus, 
tās dažāda rakstura slimības un ārstēšanas iespējas. 

Mākslīgā apsēklošana - biotehnoloăijas fundamentālās un pielietojamās zinātnes 
nozare ko plaši izmanto lopkopībā visā pasaulē. Pēta gametu veidošanās fizioloăiju, 
patoloăiju anabiozi, krioprotekciju, dzimumsfēras darbību un tās regulācijas problēmas, 
mākslīgās apsēklošanas tehniku un tehnoloăiju. Klonēšanu. 
 
KLIN 301 Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika Asoc. profesors ě.JemeĜjanovs, doc. 
L.Liepa, lektors I.Dūrītis.  
5,5 KP, 110 h (38 h lekcijas, 72 h laboratorijas darbi), kursa darbs 1,5 KP. 5. sem. - ieskaite, 
6. sem. - kursa darbs, eksāmens; 9. sem. - ieskaite ar atzīmi. Obligātais Veterinārmedicīnas 
specialitātei (3. kurss - 5. un 6. sem.; 5. kurss - 9. sem.). 

Studiju priekšmets Klīniskā un laboratoriskā diagnostika  sastāv no divām loăiski 
saistītām daĜām: Klīniskā diagnostika un Laboratoriskā diagnostika. 

Klīniskā diagnostika - viens no pirmajiem speciālajiem studiju priekšmetiem 
veterinārārsta sagatavošanas procesā. 
Apmācības uzdevumi sekojoši: dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata, papildus u.c.) un 
shēma; mācība par simptomiem - semioloăija jeb semiotika; dzīvnieka vispārējā un speciālā 
izmeklēšana (Status praesens); biosubstrātu laboratoriskā izmeklēšana, analīžu rezultātu 
klīniskais novērtējums; diagnozes uzstādīšana. 

Laboratoriskā diagnostika - papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu 
pamatjautājumos, t.i., dod metodi, kā precizēt diagnozi un veikt diferenciāldiagnostiku 
iekšėīgo nelipīgo, lipīgo, ginekoloăisko u.c. slimību gadījumos. Katrs laboratoriskās 
izmeklēšanas rezultāts vērtējams: kritiski iespējamo artefaktu un citu traucējošo faktoru 
aspektā (piemēram, zāĜu ietekmē); analītiski gan klīnisko simptomu, gan citu laboratorisko 
izmeklējumu rezultātu kopās. 
 
KLIN 305 Kl īniskā farmakoterapija.  Doc. A.Jakovskis. 
1 KP, 20 h (6 h lekcijas, 14 h laboratorijas darbi), 6. kursa 1.semestrī- ieskaite. Obligāts. 

Viens no speciālajiem studiju priekšmetiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. 
Apmācības uzdevumi ir sekojoši: pareiza zāĜu izvēle slimību ārstēšanā un profilaksē; zāĜu 
kombināciju farmakoloăiskie un toksikoloăiskie aspekti; zāĜu blakusiedarbības; jaunākās 
Latvijas Republikā reăistrētās veterinārās zāles, to salīdzinošs izvērtējums, praktiskais 
pielietojums. 
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KLIN 303 Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības. Lekt. I.Kokina, lekt. K.Drevinska. 
3 KP+1,5 KP, 70 h, (22 h lekcijas, 48 h laboratorijas darbi). 4.kursa 2.semestrī-ieskaite, 
5.kursa 1.semestrī – kursa darbs, 5.kursa 2.semestrī – eksāmens. Obligāts. Mācību prakse 4 
KP (4 nedēĜas) 5.kursa 1.semestrī. 

Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības tiek apgūtas pēc orgānu sistēmu izmaiĦām: 
kardiovaskulārās, respiratorās, gastrointestinālās, uroăenitālās sistēmas slimības, nervu 
sistēmas un kustību aparāta traucējumi, dermatoloăija, oftalmoloăija. Ēdināšanas ietekme uz 
dzīvnieku veselības stāvokli. Mazo dzīvnieku - suĦu kaėu biežāk sastopamie uzvedības 
traucējumu cēloĦi, to novēršana, Neatliekamā palīdzība. 
 
PVHI 326 Tiesu veterinārmedicīna. Doc. OĜăerts Parčinskis. 
1 KP, 20 h (10 h lekcijas, 10 h laboratorijas darbi). Ieskaite. Priekšmets ir obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 11.semestrī. 

Nozīmīgs priekšmets veterinārārstu praktiskajā darbā. Tiesu veterinārmedicīnas 
ekspertīzes procesuālie pamati. Ekspertīzes vispārējā metodoloăija. Ekspertīzes nozīmēšanas 
kārtība un atzinuma došana darba likumu un administratīvā kodeksa pārkāpuma gadījumos, 
civillietās un krimināllietās. Eksperta tiesības un pienākumi. Ekspertīze dzīvnieku pirkšanas 
un pārdošanas lietās, mehānisko un elektrotraumu gadījumos, lipīgajās un nelipīgajās 
slimībās. Veterinārārsta tiesiska un ētiska atbildība par pārkāpumiem, kĜūdām, nelaimes 
gadījumiem un noziegumiem profesionālā darbā un to ekspertīze. 
 
PVHI 304 Epidemioloăija . Lekt. I.Lūsis. 
2 KP, 40 h, (16 h lekcijas, 24 h laboratorijas darbi). Ieskaite. Obligātais priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākajai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 7. semestrī. 

Veterinārā epidemioloăija nodarbojas ar veselības triādes “dzīvnieks – apkārtējā vide 
– cilvēks” savstarpējās iedarbības pētīšanu no dzīvnieku un cilvēku veselības aizsardzības 
viedokĜa. 

Galvenie pētījumu objekti ir: sabiedrības veselība (zoonozes, pārtikas toksikozes un 
toksikoinfekcijas), makroekonomika (epidēmijas, endēmijas un dzīvnieku tirdzniecība), 
slimību ierobežošana dzīvnieku grupu vai ganāmpulku līmenī. 

Lēmumu pieĦemšana par šiem objektiem pamatojama ar adekvātu informāciju par 
dzīvnieku veselības stāvokli, dzīvnieku apsaimniekošanas apstākĜiem un saslimšanas risku, 
galveno uzmanību pievēršot kvantitatīvu datu iegūšanai, šo datu analīzei un interpretācijai. 
Veterinārārsti ir iesaistīti dzīvnieku veselības, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu un to 
ražošanas procesu kontrolē. Tiem jāatklāj un jānovērš cilvēku inficēšanās iespējas ar slimu 
dzīvnieku pienu, gaĜu vai to pārstrādes produktiem. 

Epidemioloăija piedāvā veterinārārsta praktiskajā darbā izmantojamas metodes, lai, 
organizējot slimību apkarošanas un profilakses pasākumus, speciālists prastu objektīvi 
novērtēt situāciju un pareizi pakārtot savus lēmumus un rīcību. 
 
PVHI 323 Infekcijas slimības. Asoc. prof. R.Trubka. 
6,5+1,5 KP, 130 h (52 h lekcijas, 78 h laboratorijas darbi). 2 ieskaites, 2 eksāmeni, kursa 
darbs. Obligāts priekšmets Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju 
programmai Veterinārmedicīnas specialitātē 8.,9.,10.,11 semestrī. 

Baktēriju, vīrusu, riketsiju, hlamidiju, patogēno sēĦu izraisītas infekcijas slimības, ar 
kurām slimo vairāku sugu dzīvnieki, to skaitā bīstamas cilvēkam. Zirgu, govju, aitu, kazu, 
cūku, suĦu un kaėu infekcijas slimības. Šo slimību aktualitāte un izplatība republikā un 
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Eiropas valstīs; izraisītāji, to raksturojums; uzĦēmība, infekcijas avoti, izplatības ceĜi; 
patoăenēze, klīniskā aina, patologanatomiskā aina, diagnostikas metodes, 
diferenciāldiagnostika; ārstēšanas iespējas un līdzekĜi; apkarošanas pasākumi, imunitātes 
veidošanās un imunizācija; profilakses līdzekĜi, to pareizas pielietošanas metodes. 
 
KLIN 304 Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība Asoc. prof.  ě.JemeĜjanovs, docente 
L.Liepa, lektors I.Lūsis. 
10 KP, 200 h (92 h lekcijas, 90 h laboratorijas darbi; 18 h praktiskie darbi); kursa darbs 1,5 
KP. 7., 9. un 11. sem. - ieskaite, 8. un 10. sem. - eksāmens, 10. sem. - kursa darbs. Obligātais 
Veterinārmedicīnas specialitātei (4., 5. un 6. kurss, 7.,8.,9.,10. un 11. semestrī). 

Studiju priekšmets Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība veidots no divām daĜām. 
Iekšėīgās slimības - veterinārmedicīnas klīniskā pamatdisciplīna. Priekšmeta studiju objekti ir 
sekojoši: iekšėīgo nelipīgo slimību definējums, epidemioloăija; etioloăija, patoăenēze, 
klīniskā aina; diagnoze, diferenciāldiagnoze; gaita, prognoze; ārstēšana, profilakse. 
 
KLIN 313 Lielo dzīvnieku ėirur ăija. Doc. A.Ilgažs, veterinārārsts J.TolpežĦikovs, 
veterinārārste S.Skuja  
3 KP, 60 h (24 h lekcijas, 36 h laboratorijas darbi). 1,5 KP kursa darbs. Ieskaite – 9.semestrī, 
kursa darbs, eksāmens – 10.sem. Obligāts vet. Medicīnas specialitātē. 

Lielo dzīvnieku ėirurăijā apskata ėirurăiskās slimības pa dzīvnieku sugām (zirgiem, 
liellopiem, aitām, kazām, cūkām), pa ėermeĦa apvidiem, to etioloăiju, patoăenēzi, klīniskās 
pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. 
Aplūko kāju un pirkstu anatomiju, stāvotnes, dzīvnieku nagu apkopšanu un izmeklēšanu, 
nagu slimības. 
 
KLIN 312 Mazo dzīvnieku ėirur ăija . Lekt. O.Kozinda.  
4 KP, 80 h (24 h lekcijas, 56 h laboratorijas darbi). Ieskaite - 7.semestrī, eksāmens - 
8.semestrī. Obligāts priekšmets veterinārmedicīnas fakultātes profesionālai studiju 
programmai. 

Mazo dzīvnieku ėirurăija apskata ėirurăisko slimību etioloăiju, patoăenēzi, 
diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas paĦēmienus. Sniedz īsu ieskatu apvidus 
topogrāfiskajā anatomijā. Aplūko ėirurăiskās infekcijas procesus, vaĜējos un slēgtos audu 
bojājumus, ādas, muskuĜu, gĜotu somiĦu, kaulu, locītavu un onkoloăiskās slimības. Jautājumi 
iztirzājumā tiek apskatīti pazīstamie un jaunākie diagnostikas, ārstēšanas un profilakses 
principi. 
 
KLIN 311 Operat īvā ėirur ăija. Doc. A.Ilgažs.  
4 KP, 80 h (16 h lekcijas, 64 h laboratorijas darbi), 1,5 KP kursa darbs. Kontroles veids – 
ieskaite 5 semestrī, kursa darbs un eksāmens 6. semestrī. Obligātais priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes akadēmiskajai studiju programmai. 5. un 6. semestris. 

Operatīvā ėirurăija pēta topogrāfisko anatomiju, vispārīgās ėirurăijas pamatprincipus, 
ėirurăiskās iejaukšanās likumus un paĦēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti 
un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ėirurăijas loma 
veterinārmedicīnā ir ėirurăisko slimību un to komplikāciju profilakse, saslimušo dzīvnieku 
ārstēšana un jaunu ārstēšanas metožu izstrāde, masveida ekonomisko un kosmētisko 
operāciju veikšana, kā arī neatliekamu ėirurăisko manipulāciju pielietošana 
veterinārmedicīnā. Operatīvās ėirurăijas priekšmetā apskata tādus jautājumus kā: ėirurăiskās 
infekcijas profilakse, ėirurăiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekciju 
elementi, traumas un traumatismu kā arī organisma vispārējo un vietējo reakciju uz traumu, 
operāciju tehnika dažādos ėermeĦa apvidos. Aplūko vaĜējos un sēktos audu bojājumus, ādas, 
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asinsvadu, nervu muskuĜu, stiegru, gĜotu somiĦu, kaulu un locītavu slimības. Dod zināšanas 
par audzējiem. Visu jautājumu iztirzājumā apskatīti pazīstamie un jaunākie diagnostikas, 
ārstēšanas un profilakses principi. 
 
PREK 304 Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija. Asoc. prof. A.Mugurēvičs.  
1 KP, 16 h (16 h praktiskie darbi). 3. kursa 2. semestrī – ieskaite. Obligāts 

Topogrāfiskā anatomija ir zinātne par dzīvnieka audu un orgānu novietojumu 
atbilstoši nosacītiem topogrāfiskiem ėermeĦa apvidiem. Studentiem jāapgūst dzīvnieka 
ėermeĦa apvidu nosaukumi, jāprot noteikt kaulu, saistaudu, muskuĜu, asinsvadu, nervu un 
iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.  

Topogrāfiskā anatomija ir cieši saistīta ar ėirurăiju, topogrāfiskās anatomijas 
zināšanas ir nepieciešamas arī speciālās patoloăijas, klīniskās diagnostikas, dzemdniecības, 
pārtikas higiēnas un inspekcijas, kā arī citu veterinārmedicīnas priekšmetu apguvei. 
 
PVHI 322 Parazitoloăija, invāzijas slimības. Prof. P. Keidāns. 
6,5+1,5, KP, 136 h (56 h lekcijas, 80 h laboratorijas darbi). 2 ieskaites, kursa darbs, 
eksāmens. Obligātais priekšmets Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai 
studiju programmai Veterinārmedicīnas specialitātē. 6., 7., 8. semestris. 

Parazitoloăija, invāzijas slimības ir studiju priekšmets, kurā topošie veterinārārsti 
iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloăiskajā sistēmā, to morfoloăiju, bioloăiju, dzīves 
veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku 
invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, 
patoăenēze, klīniskā izpausme un patoloăiski anatomiskās izmaiĦas, diagnostika, ārstēšana 
un profilakse. 
 
KLIN 314 Radioloăija . Asoc. profesors A.Auzāns . 
4 KP, 80 h (16 h lekcijas, 64 h laboratorijas darbi). 3.kursa 1.semestrī eksāmens, 3.kursa 
2.semestrī – ieskaite. Obligāts. 

Radioloăijas priekšmeta programmas ietvaros studenti apgūst kompleksas zināšanas 
par jonizējošā starojuma avotiem, starojuma fizikālajām, fizikāli-ėīmiskajām īpašībām, tā 
bioloăisko iedarbību uz cilvēku, dzīvnieku un augu organismiem. Tiek apskatīti radionuklīdu 
(it sevišėi mākslīgo) migrācijas procesi biosfēras objektos, to metabolisms un akumulēšanās 
dzīvnieku organismā, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktu radiohigiēniskā novērtēšana. Uz 
vispārējās radioloăijas zināšanu pamata studenti iegūst pamatzināšanas par darba drošības 
pasākumiem strādājot ar radionuklīdiem un paaugstināta starojuma slodzes apstākĜos. 
Īpašu nozīmi Veterinārmedicīnas fakultātes studijās iegūst jonizējošā starojuma praktiskās 
izmantošanas iespējas veterinārijā un sevišėi tās nozarē rentgenoloăijā. 
 
PVHI 324 Sīkdzīvnieku slimības. Asoc. prof. R.Trubka. 
5,5 KP, 108 h (t.sk. lekc. 36 h, lab.d. 72 h) ieskaites, eksāmens. Obligāts priekšmets 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 10.-11. semestrī. 

Kažokzvēru, laboratorijas un eksotisko dzīvnieku slimības, Asoc. prof. R.Trubka, 
prof. P.Keidāns 2 KP (40h, t.sk. lekc. 20h, lab.d. 20h). Kolokvijs 11. semestrī.  
Bišu slimības, Lektore A. Krūklīte, 1,0 KP (20h, t.sk. lekcijas 10h, lab.d. 10h). Ieskaite 10. 
semestrī. 

Zivju un vēžveidīgo slimības, Lektore R.Medne, 1,5 KP (30 h, t.sk. lekcijas 10 h, lab. 
d. 20h). Kolokvijs 11. semestrī.  
Putnu slimības, Docents O.Parčinskis, 1.0 KP (20h, t.sk. lekcijas  10h, lab.d. 10h). 
Ieskaite 10. semestrī.   Eksāmens 11. semestrī.  
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Studenti iepazīstās ar kažokzvēru (lapsas, ūdeles, truši), laboratorijas dzīvnieku 
(peles, žurkas, kāmji, jūras cūciĦas) un dažu populārāko eksotisko dzīvnieku un putnu 
(čūskas, bruĦu rupuči, ėirzakas, kanārijputniĦi, papagaiĜi) anatomiskajām un fizioloăiskajām 
īpatnībām, turēšanas apstākĜiem, pareizas ēdināšanas principiem, fiksēšanas un izmeklēšanas 
metodēm, biežāk sastopamajām ėirurăiskajām, iekšėīgajām nelipīgajām, parazitārajām un 
infekcijas slimībām, to cēloĦiem, pazīmēm, ārstēšanas līdzekĜiem un profilakses metodēm.  

Apskata  produktīvo putnu anatomijas un fizioloăijas īpatnības, to ēdināšanas, 
turēšanas un kopšanas pamatjautājumus dažāda tipa fermās – mazajās, vidējās un lielfermās. 
Tiek aplūkota vielu maiĦas traucējumu, gremošanas sistēmas, elpošanas orgānu un 
dzimumorgānu patoloăija, nozīmīgākās infekcijas un invāzijas slimības un to diagnostika. 
Īpaši tiek uzsvērta un izskatīta morfoloăiskā diagnostika patologanatomiskajās sekcijās. 
Apskata vispārīgus putnu slimību profilakses un ārstēšanas jautājumus 
Studiju laikā jāapgūst bišu anatomija un bioloăija, veterināri sanitārie pasākumi dravā, 
slimību diagnostika un apkarošana, biškopības produktu izmeklēšana un veterināri sanitārā 
apstrāde bišu slimību gadījumos.  
Studenti iepazīstas ar saldūdens un jūras zivju audzēšanu dīėos, lašu dzimtas zivju mazuĜu 
mākslīgo inkubāciju Latvijā, zivju dabīgās un mākslīgās barības veidiem, optimālajiem ūdens 
hidroėīmiskajiem rādītājiem zivju audzēšanas vietās. Studenti apgūst zivju un vēžveidīgo 
anatomiju un bioloăiju, bīstamākās Eiropā un Latvijā sastopamās infekcijas un invāzijas 
slimības un to ārstēšanas metodes. 
  
PVHI 331 Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati. Asoc. prof. I.Ciproviča. 
2,5 KP, 64h (32 h lekcijas, 32 h laboratorijas darbi). Ieskaite. Obligāts 7. semestrī. 

Studenti iegūst zināšanas par piena, gaĜas un zivju ėīmisko sastāvu, to īpašībām un 
novērtēšanas kritērijiem. Apgūst piena, gaĜas un zivju produktu ražošanas pamatus, to laikā 
notiekošos fizikālos, bioėīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu piena 
un gaĜas produktu defektu rašanās cēloĦiem un to novēršanas iespējām. Laboratorijas darbos 
studenti iegūst praktiskās iemaĦas pārtikas produktu ražošanā un kvalitātes kontrolē 

 
PVHI 332 Pārtikas infekcijas. Lekt. A.BērziĦš, asist. M.Terentjeva.  
2 KP, 40 h, (16 h lekcijas, 24 h laboratorijas darbi). Eksāmens. Priekšmets ir obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 4. kursa 2. semestrī. 

Priekšmetā studē pārtikas mikrobioloăijas pamatus, dažādas pārtikas infekcijas, kuras 
izraisa ăinšu Salmonella, Escherichia, Campylobacter, Listeria, Vibrio u.c. mikroorganismi, 
pārtikas toksikozes, kuras izraisa Clostridium, Staphylococcus u.c. mikrorganismu toksīni, kā 
arī vīrusu izraisītās pārtikas infekcijas. Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas 
ar šo mikroorganismu īpašībām, noteikšanas iespējām pārtikas produktos, kā arī ar šo 
mikroorganismu apriti un kontroles pasākumiem visā pārtikas ėēdē. Priekšmetā apgūst 
laboratoriskās izmeklēšanas metodes, kuras plaši tiek izmantotas pārtikas mikrobioloăijā. 
Iepazīstas ar pārtikas izraisītu saslimšanu epidemioloăiskās izmeklēšanas pamatiem. 

 
PVHI 340 Pārtikas toksikoloăija . Lekt. A.Valdovska. 
1,5 KP, 30 h (lekcijas 12 h, praktiskie darbi 18 h ). Eksāmens. Priekšmets ir obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
Veterinārmedicīnas specialitātē 10.semestrī. 

Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar cilvēkam toksisko vielu 
jēdzienu, toksikokinētiku, toksisko vielu iedarbības veidiem uz cilvēku, pārtikas ėīmiskā 
piesārĦojuma veidiem, ieskaitot piesārĦojumu ar pesticīdiem, veterināro zāĜu atliekām, to 
izdalīšanās no dzīvnieka organisma un izdalīšanās laika noteikšanu, ėīmiskām vielām, kas 
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nonāk pārtikā vides piesārĦojuma rezultātā, pārtikā lietojamiem indīgas vielas saturošiem  
augiem, ar indīgu vielu veidošanās iespējām pārtikas apstrādes procesā, ar  indīgo vielu 
veidošanos pārtikas bojāšanās procesā, ar pārtikas piedevu lietošanas principiem, lai 
nepieĜautu iespējamo pārtikas ėīmisko piesārĦojumu, materiāliem kontaktā ar pārtiku un 
iespējamo pārtikas piesārĦošanu, dzeramo ūdeni kā iespējamo pārtikas ėīmiskā piesārĦojuma 
avotu, pārtikas apritē lietojamiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜiem; pārtikas ėīmiskā 
piesārĦojuma cēloĦiem, toksisko vielu noteikšanu un produktu derīguma novērtēšanu, 
kontroles principiem un atbildību. 

 
PVHI 334 Pārtikas higi ēna un inspekcija. Asoc. Prof. G.Mičule, lekt. A.BērziĦš, asist. 
M.Terentjeva.  
4,5+1,5 KP, 90h (42 h lekcijas, 48h laboratorijas darbi), Ieskaite, kursa darbs, eksāmens. 
Priekšmets ir obligāts Veterinārmedicīnas fakultātes augstākai profesionālai studiju 
programmai Veterinārmedicīnas specialitātē 5.kursa 9. un 10. semestrī. 

Apgūst dažādu dzīvnieku valsts izcelsmes produktu (gaĜas, tās produktu, piena, tā 
produktu, zivju, zvejas produkcijas, olu, medus u.c.), kā arī augu valsts produktu kvalitātes un 
to nekaitīguma noteikšanas metodes. Praktiski gūst iemaĦas kautproduktu veterinārās 
ekspertīzes veikšanā kautuvēs, gaĜas pārstrādes uzĦēmumos. Apmācību procesā praktizējas 
dažādu veterinārajā uzraudzībā esošo objektu veterinārās inspekcijas (kontroles) veikšanā. 
Programmā ir iekĜauts piena un piena higiēnas kurss, kura ietvaros studenti apgūst normāla 
un izmainīta piena sastāvu, piena piesārĦojuma veidus un to cēloĦus, kā arī „Labas higiēnas 
prakses principus” piena ieguvē, apstrādē un pārstrādē, likumdošanā noteiktās higiēnas 
prasības dzīvnieku novietnē, piena pārvadāšanas un pārstrādes laikā, paškontroles un HACCP 
sistēmas pielietošanas principus piena apritē. Laboratorijā iepazīstas ar piena kvalitātes un 
nekaitīguma analīzes metodēm u veic atsevišėas analīzes. Prakses laikā iepazīstas ar pārtikas 
uzĦēmumu inspekciju un auditu. 
 
PVHI 343 Pārtikas tirgzin ības. Lekt. A.Valdovska. 
2 KP, 40 h (19 h lekcijas, 21 h praktiskie darbi). Ieskaite. Priekšmets ir obligāts 
Veterinārmedicīnas fakultātes augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
Veterinārmedicīnas specialitātē 11.semestrī. 

Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas 
Savienības normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem principiem pārtikas nekaitīguma 
un kvalitātes vērtēšanā, kā arī atbildību par to ievērošanu un kontroles mehānismiem. Tiek 
apskatīti pārtikas nekaitīguma, kvalitātes un higienas jēdzieni, pārtikas piesārĦojuma veidi un 
maksimāli pieĜaujamais piesārĦojuma līmenis; pārtikas piedevu lietošanas principi un 
normas; prasības dzeramajam ūdenim un specifiskās higienas prasības dzīvnieku izcelsmes 
produktiem dažādos aprites posmos, prasības materiāliem, kas nonāk kontaktā ar pārtiku; 
pārtikas marėēšanas prasības, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības principi saistībā ar pārtiku, 
standartizācijas principi saistībā ar pārtiku; paškontrole uzĦēmumā, kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas, HACCP sistēma un pārtikas valsts uzraudzības organizācijas jautājumi.. 
 
PVHI 325 Veterinārā darba organizācija. Asoc. prof. E. LiepiĦš, asoc. prof.  
G. Mičule, LR PVD vieslektori, docents O. Parčinskis. 
5+1.5 KP, 100 h, (40 h lekc., 60 h prakt. darbi). 2. ieskaites, eksāmens, kursa darbs. Obligāts 
priekšmets Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālai studiju programmai 
Veterinārmedicīnas specialitātē 9., 10., 11. semestrī. 

Pārtikas un veterinārā likumdošana, asoc. prof. E. LiepiĦš, 2 KP (40 h, t. sk. lekcijas 
20 h, praktiskie darbi 20h), 9. semestrī ieskaite. 
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Pārtikas un veterinārmedicīnas lietvedība, asoc. prof. E. LiepiĦš, 1 KP (20 h 
praktiskie darbi), 10. semestrī . Kursa darbs. 

Profesionālā ētika, docents O. Parčinskis, 1 KP (20 h lekcijas ), 10. semestrī. Ieskaite.  
Sabiedrības veselība un aktualitātes, asoc. prof. G. Mičule, LR PVD vieslektori, 1 KP 

(20 h praktiskie darbi), 11 semestrī. 
Kopējais eksāmens Veterinārā darba organizācijā 11. semestrī. 
Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas 

Savienības normatīvajiem aktiem, veterināro un pārtikas likumdošanu valsts veterinārās 
uzraudzības organizēšanu, pārtikas un tās aprites kontroli, diagnostiskā darba organizēšanu, 
lipīgo slimību uzraudzības organizēšanu, veterināro zāĜu ražošanu, izplatību un uzraudzību, 
dzīvnieku labturības jautājumiem, īpašnieka pamattiesībām un pienākumiem, LVB. 
Atsevišėas nodaĜas veltītas uzĦēmējdarbības studijām veterinārmedicīnā, pārtikas un 
veterinārajai lietvedībai.  
 Studenti apgūst veterināro lietvedību, darba un dažādas informācijas uzskaites veidus 
un pārskatu sastādīšanu.  
Profesionālā ētika nozīmīga, lai sagatavotos profesionālam veterinārārsta darbam dažādās 
veterinārmedicīnas nozarēs, īpaši privātpraksei. Māca tikumisku uzvedību attieksmē pret 
dzīvnieku, klientu, kolēăi, sabiedrību un vidi mūsdienu sociāli ekonomiskos apstākĜos. Tiek 
sniegta informācija par cilvēka psiholoăiju, personības tipiem un optimālo uzvedību verbālā 
un neverbālā saskarsmē. Ētikas uzskatu evolūcijā, absolūtais un relatīvais ētikas kategorijās. 
Veterinārārstu ētiskās uzvedības pamatprincipi. Krietna uzvedība veterinārārsta profesionālā 
darbā dažādās situācijās un darba nozarēs. Ētikas kodekss. Veterinārārsta tikumiska 
audzināšana un pašaudzināšana. 
 Studiju priekšmetā tiek aplūkotas pārtikas un veterinārā dienesta jaunākās aktuālās 
problēmas Latvijā un pasaulē, kā arī aktu izstrādes un ieviešanas gaita. 
 
 

MĀCĪBU PRAKSES 
 
KLIN 001  Praktiskā lauku saimniecība. Doc. I.Rūvalds. 
1. KP, 1 nedēĜa. Atskaites sagatavošana un aizstāvēšana. Ieskaite. Obligāts. 1, kursa 1. vai 
2.semestrī. Nodarbību vieta SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība ,, Vecauce’. 

SIA LLU MPS. ,,Vecauce” vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības 
perspektīvas. Ražošanas resursi , to raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības 
nozares, to raksturojums. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. 
Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēăija, operatīvā un finansu vadība 
modelis un realizācija. 
 
PREK 001 Mājdzīvnieku anatomija. Asoc. prof. A.Mugurēvičs, doc. P.Apetjonoka, lekt. 
I.Dūrītis, asist. R.GarudiĦa. 
1 KP, 1 nedēĜa. Ieskaite. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālajā studiju 
programmā 1.kursa 2.semestrī. 
 Mācību prakse zooloăijā ir turpinājums teorētiskajam kursam. Tā sniedz zināšanas par 
dzīvnieku sugu daudzveidību un sastopamību dažādos sauszemes un saldūdens biotopos. 
Studenti iegūst iemaĦas parastāko dzīvnieku sugu noteikšanā dabā. 
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PREK 002 Zooloăija . Doc. G. Pētersons. 
1,0 KP, 1 nedēĜa. Ieskaite. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes studiju programmā 
1.kursa 2.semestrī. 

Mācību prakse zooloăijā ir turpinājums teorētiskajam kursam. Tā sniedz zināšanas par 
dzīvnieku sugu daudzveidību un sastopamību dažādos sauszemes un saldūdens biotopos. 
Studenti iegūst iemaĦas parastāko dzīvnieku sugu noteikšanā dabā. 
 
MEZK 010 Botānika un farmakognozija. Doc. I.Straupe. 
1 KP, 1 nedēĜa. Ieskaite. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes studiju programmā 1.kursa 
2.semestrī. 

Augu sistemātikas pārskats. SegsēkĜu morfoloăiskās īpatnības. SavvaĜas lakstaugu 
noteikšanas metodika. Ievads farmakognozijā. Plašāk sastopamie savvaĜas ārstniecības un 
indīgie augi. PĜavu floristiskā analīze, ekoloăiskais un saimnieciskais novērtējums. 
 
PREK 003 Mācību prakse fizioloăij ā. Lekt. A.Ilgaža. 
3 KP, 3 nedēĜas. Ieskaite. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālajā studiju 
programmā 2. kursa 4.semestrī. 

Mājdzīvnieku fizioloăijas mācību prakses programma satur dažādus uzdevumus, lai, 
izmantojot fizioloăijas lekcijās un laboratorijas darbos, kā arī citos mācību priekšmetos 
iegūtās zināšanas, prastu tās pielietot saskarsmē ar mājdzīvniekiem. 
 
KLIN 002 Ganāmpulka veselība un reprodukcija. Lekt. M.Mangale. 
3 KP, 3 nedēĜas. Ieskaite ar atzīmi Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālā 
studiju programma 3.kursa 2.semestrī. 

Studentu mācību prakses programma satur VMF docētāju un privāti praktizējošu 
veterinārārstu vadībā veicamus uzdevumus, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju 
lauku apstākĜos, pilnveidotu iemaĦas dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, 
iekšėīgo nelipīgo, ėirurăisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā un 
ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, apgūtu pamatiemaĦas dzīvnieku 
ginekoloăiskajā izmeklēšanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Studentiem prakses laikā 
savāc materiālu kursa darba dzemdniecībā un ginekoloăijā izstrādei. Students analizē 
konkrēta ganāmpulka reprodukcijas situāciju (klīnisko un subklīnisko mastītu izplatību, 
pēcdzemdību endometrītu sastopamību un profilaksi) kā problēmas risinājumu vai izvēlas 
vina pacienta slimības vēsturi. Studenta  prakse ilgst 3 nedēlas un ir sadalīta divās daĜās. 
Pirmo nedēĜu studenti praktizējas VMPS „Vecauce” docētāju vadībā. Atlikušās divas nedēĜas 
pie privātpraktizējošiem veterinārārstiem  Latvijā vai ārzemēs. ir jāizpilda un prakses 
pārskatā jāapraksta uzdotais individuālais uzdevums. 
 
KLIN 003 M ācību kl īniskā prakse.  Asoc. prof. ě.JemeĜjanovs, lekt. I.Dūrītis. 
3 KP, 3 nedēĜas. Ieskaite ar atzīmi Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālā 
studiju programma 4. kursa 1. semestrī. 

Mācību klīniskā prakses mērėis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas un apgūt 
praktiskās iemaĦas sekojošos VMF klīniskajos studiju priekšmetos: infekcijas slimības; 
iekšėīgās slimības ganāmpulka veselība; ėirurăija; parazitoloăija, invāzijas slimības; 
dzemdniecība, ginekoloăija. 
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KLIN 004 Mazo dzīvnieku slimības. Asoc. prof. A.Auzāns, asist. K.Drevinska.  
4 KP, 4 nedēĜas. Ieskaite ar atzīmi. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālā 
studiju programma 4.kurss 2.semestrī. 

Veterinārmedicīnas fakultātes 4.kursa klīniskās apmācības prakse Mazo dzīvnieku 
slimībās notiek attiecīgos veterinārās aprūpes uzĦēmumos (klīnikās, firmās, ambulancēs utt.) 
praktizējošu licencētu veterinārārstu vadībā. Tās laikā students iepazīstas ar mazo dzīvnieku 
veterinārās darba specifiku un papildina praktiskās iemaĦas un pieredzi mazo dzīvnieku 
slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē, kā arī iepazīstas ar mazo dzīvnieku veterināro 
klīniku struktūru, materiāli tehnisko nodrošinājumu, dažādu veterināro dokumentu 
noformēšanas kārtību, ārstnieciskā un profilaktiskā darba izmaksām un šo klīniku  darbības 
tālākām perspektīvām. 
 
PVHI 001 Pārtikas higiēna un inspekcija. Lekt. A.BērziĦš, asist. M.Terentjeva. 
4 KP, 4 nedēĜas. Ieskaite ar atzīmi. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālā 
studiju programma 5. kurss 2.semestrī. 

Praksē studenti iepazīstas ar LR Pārtikas un veterināro dienesta administratīvo rajonu 
pārvalžu darbību, pārtikas inspektoru darba pienākumiem un atbildību. Veic darbu kautuvēs 
inspektoru (veterināro ekspertu) uzraudzībā, kā arī piedalās attiecīgā uzĦēmuma veterinārās 
un/ vai ražošanas laboratorijas darbā. 
 
PVHI 002 Lielo dzīvnieku slimības. Asoc. prof. E.LiepiĦš, lekt. I.Lūsis. 
4 KP, 4 nedēĜas. Eksāmens. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes profesionālā studiju 
programma 5. kursa 2. semestrī. 
 Studentu mācību prakses programma satur privāti praktizējošu veterinārārstu vadībā 
veicamus uzdevums, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju lauku apstākĜos, ar lielo 
dzīvnieku lipīgo, iekšėīgo nelipīgo, ginekoloăisko, ėirurăisko slimību klīnisku, 
patologanatomisku diagnostiku, ārstēšanu, apkarošanu, profilaksi, kā arī dzemdību palīdzības 
sniegšanu, klīniski veselu, un piespiedu kārtā kautu dzīvnieku veterināri sanitāro ekspertīzi. 
 
PVHI 003 Laboratoriskā diagnostika. Lektors A.Zirnītis. 
2 KP, 2 nedēĜas. Ieskaite ar atzīmi. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes augstākā 
profesionālā studiju programmā 5.kursa 2.semestrī  

Praksē studenti iepazīstas ar jaunākajām slimību diagnostikas un pārtikas produktu 
kvalitātes kontroles metodēm un speciālistu uzraudzībā var veikt atsevišėus tiem uzticētus 
uzdevumus. Pamatā studentiem jāievēro izmeklējumu gaita un jāuzklausa speciālistu 
komentāri, lai iepazītos ar dažādu metožu iespējām un izmeklējumu rezultātiem. 
 
KLIN 006 Internat ūras prakse. Doc. A.Ilgažs. 
8 KP 16 nedēĜas.. Ieskaite ar atzīmi. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes augstākā 
profesionālā studiju programmā 6. kurss 2.semestris. 

Prakse notiek LR Pārtikas un veterinārā dienesta sistēmā un veterinārmedicīnas 
privātajās struktūrās. Prakses mērėis ir iegūto zināšanu un praktisko iemaĦu nostiprināšana 
un papildināšana. Prakses laikā praktikants izpilda visus prakses vietā reglamentētos 
pienākumus, savāc materiālus un izstrādā internatūras prakses atestācijas darbu. 

 
KLIN 005 Darbs kl īnikā. Asoc. prof. A.Auzāns, asist. K.Drevinska. 
2,5 KP Ieskaite. Obligāta veterinārmedicīnas specialitātes augstākā profesionālā studiju 
programmā 1.-10. semestrim. 

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 1. – 6.kursa studentu mācību prakse – darbs 
klīnikā notiek VMF Klīniskā institūta stacionārā, laboratorijā un klīnikā VMF pasniedzēju, 
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veterinārārstu un stacionāra darbinieku vadībā. Tās laikā  studenti iepazīstas ar  slimo un 
veselo dzīvnieku turēšanu, ēdināšanu, kopšanu, dzīvnieku izmeklēšanu, slimību diagnostiku, 
ārstēšanu, kā arī profilaktisko darbu un  darbu ar klientiem. Darbs klīnikā tiek organizēts 
mācību procesa laikā pēc grafika individuālā kārtā. 

1.un 2.kursa studentu darbs noris VMF Klīniskā institūta  stacionārā – dzīvnieku 
turēšanā, ēdināšanā, kopšanā.   

2.kursā uzmanība pievēršama galvenokārt slimo dzīvnieku  ēdināšanas, turēšanas, 
kopšanas īpatnībām.  

3.kurss – laboratoriskā prakse – dažādu paraugu (asins, urīns, nokasījumi u.c. ) 
 noĦemšana un izmeklēšana.  
4. - 5.kurss – darbs klīnikā dzīvnieku izmeklēšanā, slimību diagnostikā, 
 ārstēšanā, darbs ar klientiem. 

 



 64

5. Studiju programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksti 
5.1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmai 

„Veterinārmedicīna” 
 
N. 
p. 
k. 

Vārds Uzvārds Zinātniskais 
grāds 

Amats Studiju kurss 

Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēki 
1.  Vita  Antāne Dr.med.vet. Asoc.prof. Dzemdniecība, 

ginekoloăija 
2.  Pārsla  Apetjonoka Mg.med.vet. Vieslektore - 

docente 
Mājdzīvnieku 
anatomija  
Citoloăija, 
histoloăija, 
embrioloăija 

3.  Alberts  Auzāns Dr.med.vet. Asoc.prof. Radioloăija (ar 
rentgenoloăiju) 

4.   Guntars  Avdoško Dr.med.vet. Vieslektors-
asistents 

Patoloăiskā 
fizioloăija 

5.  Dace  BērziĦa - Vieslektore - 
lektore 

Speciālā patoloăija, 
sekcijas 

6.  Aivars  BērziĦš Mg.med.vet. Lektors Pārtikas higiēna un 
inspekcija 
Pārtikas infekcijas 

7.  Edīte  Birăele Dr.habil.biol. Profesore Fizioloăija 
8.  Kristīne  Drevinska Mg.med.vet. Vieslektore - 

lektore 
Mazo dzīvnieku 
iekšėīgās slimības 

9.  Ilmārs  Dūrītis Mg.med.vet. Vieslektors - 
lektors 

Mājdzīvnieku 
anatomija. 
Iekšėīgās nelipīgās 
slimības. 
Kl īniskā un 
laboratoriskā 
diagnostika 

10.  Raimonda  GraudiĦa - Vieslektors - 
asistents 

Mājdzīvnieku 
anatomija 

11.  Aija Ilgaža Mg.med.vet. Vieslektors - 
lektors 

Fizioloăija 

12.  Agris  Ilgažs - Vieslektors- 
docents 

Operatīvā ėirurăija 

13.  Arvils  Jakovskis Dr.med.vet. Asoc.prof. Farmakoloăija 
Kl īniskā 
farmakoterapija 

14.  Jūlija  Jegorova - doktorante Citoloăija, 
histoloăija, 
embrioloăija 

15.  Aleksandrs  JemeĜjanovs Dr.habil.agr. Profesors Androloăija un 
mākslīgā apsēklošana      
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16.  ěevs  JemeĜjanovs Dr.med.vet. Asoc.prof. Klīniskā un 

laboratoriskā 
diagnostika  
Iekšėīgās slimības 
ganāmpulka veselība 

17.  Dace  Keidāne Mg.med.vet. Vieslektore - 
lektore  

Etoloăija 

18.  Irēna  Keidāne Mg.med.vet. Lektore Dzīvnieku, vides 
higiēna 

19.  Pēteris  Keidāns Dr.med.vet. Profesors Ievads specialitātē. 
Parazitoloăija un 
invāzijas slimības 

20.  Oskars  Keišs Dr.biol. Lektors Zooloăija 
21.  Oskars  Kozinda - Vieslektors - 

docents 
Mazo dzīvnieku 
ėirurăija 

22.  Anna  Krūklīte Mg.med.vet. Lektore Parazitoloăija un 
invāzijas slimības 
Sīkdzīvnieku 
slimības 

23.  Laima  Liepa Dr.med.vet. Docente Iekšėīgās slimības, 
ganāmpulka veselība 
Kl īniskā un 
laboratoriskā 
diagnostika 

24.  Edgars  LiepiĦš Dr.med.vet. Asoc.prof. Mikrobioloăija 
Veterinārā darba 
organizācija 

25.  Ivars  Lūsis - Vieslektors-
lektors 

Imunoloăija 
Epidemioloăija 

26.  Māra  Mangale Mg.med.vet. Vieslektore - 
lektore 

Dzemdniecība un 
ginekoloăija. 
Androloăija un 
mākslīgā apsēklošana 

27.  Ruta  Medne Mg.biol. Vieslektore - 
lektore 

Sīkdzīvnieku 
slimības 

28.  Gundega  Mičule Dr.med.vet. Asoc.prof. Veterinārā darba 
organizācija. 
Pārtikas higiēna un 
inspekcija 

29.  Arnis  Mugurēvičs Dr.med.vet. Asoc.prof. LatīĦu valoda 
Mājdzīvnieku 
anatomija 
Mājdzīvnieku 
topogrāfiskā 
anatomija 

30.  Aleksandrs  Ozols Mg.med.vet. Vieslektors -
lektors 

Radioloăija (ar 
rentgenoloăiju) 
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31.  OĜăerts  Parčinskis Docents 

(Emeritus) 
Mg.med.vet. Speciālā patoloăija, 

sekcijas  
Tiesu 
veterinārmedicīna 
Sīkdzīvnieku 
slimības  
Veterinārā darba 
organizācija 
(Profesionālā ētika) 

32.  Ilze  
 

Pētersone Mg.med.vet. Vieslektore-
lektore 

Mazo dzīvnieku 
iekšėīgās slimības 

33.  Gunārs  Pētersons Dr.biol. Docents Zooloăija 
34.  Santa  Skuja Mg.med.vet. Vieslektore-

lektore 
Lielo dzīvnieku 
ėirurăija 

35.  Margarita  Terentjeva - Vieslektore – 
asistente 

Pārtikas infekcijas. 
Pārtikas higiēna un 
inspekcija 

36.  Roberts  Trubka Dr.med.vet. Asoc.prof. Epidemioloăija. 
Infekcijas slimības 
Sīkdzīvnieku 
slimības 

37.  Anda  Valdovska Mg.med.vet. Vieslektore-
lektore 

Toksikoloăija 
Pārtikas toksikoloăija 
Pārtikas tirgzinības 

38.  Agris  Zirnītis Mg.med.vet. Vieslektors - 
lektors 

Mikrobioloăija 
Virusoloăija 

39.  Ligita Zorgevica 
Pockeviča 

Mg.med.vet. Vieslektore - 
lektore 

Speciālā patoloăija, 
sekcijas 

Citu LLU fakult āšu mācībspēki 
1.  Elmārs  Budnovics - Vieslektors-

lektors 
Fizika 

2.  Inga  Ciproviča Dr.sc.ing. Asoc.prof. Pārtikas produktu 
tehnoloăijas pamati 

3.  Lilija Degola Dr.agr. Docente Lopkopība 
4.  Daina  Jonkus Mg.agr. Lektors Ăenētika 
5.  Daina  Kairiša Dr.agr. Asoc.prof. Lopkopība 
6.  Uldis  KĜaviĦš Mg.sc.ing. Vieslektors –

docents 
Ekoloăija un vides 
aizsardzība 

7.  Ināra  Leikuma Mg.psych. Vieslektors- 
docents 

Filozofija 

8.  Andris  Morozovs Dr.chem. Asoc.prof. Organiskā ėīmija 
Bioėīmija 

9.  Inga Opelte Bc.jur. Vieslektors- 
asistents 

Tiesību pamati 

10.  Baiba Ozola Dr.biol. Docente Neorganiskā ėīmija 
11.  Inta  Ozola Mg.paed. Lektors  Sports 
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12.  Melita  Parčinska Mg. Paed. Vieslektors-

lektors 
Profesionālā 
svešvaloda (angĜu 
valoda) 

13.  Līga   Ramute Mg.math. Vieslektors-
lektors 

Biometrijas pamati 

14.  Guntis  Rozītis Mg.agr. Asoc. prof. Lopkopība 
15.  Ivars  Rūvalds Dr. agr. Vieslektors - 

docents 
Mācību prakse 
Praktiskā lauku 
saimniecība 

16.  Inta  Slavinska Mg.oec. Vieslektors-
lektors 

Ekonomikas teorija 

17.  Jāzeps  Sprūžs Dr.habil.agr. Profesors Lopkopība 
18.  Inga Straupe Mg.silv. Vieslektore-

lektore 
Botānika un 
farmakognozija 

19.  Elita  ŠeĜegovska Mg.agr. Lektors Dzīvnieku ēdināšana 
20.  Ingrīda  Vazne Mg.paed. Lektors Profesionālā 

svešvaloda (vācu 
valoda) 

21.  NataĜja  Vronska Mg.paed. Vieslektors - 
asistents 

Biometrijas pamati 

22.  Anda  Zvīgule Mg.paed. Vieslektors-
lektors 

Lietišėā psiholoăija 

23.  Ingolfs  Žukovskis Dr.habil.med. Vieslektors-
docents 

Cilvēka aizsardzība 
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5.2. Doktora studiju programmai „Veterinārmedicīna” 
 
Nr. 
p. 
k. 

Vārds Uzvārds Zinātniskā 
kvalifik ācija 

Zinātnes 
apakšnozare 

VMF 
institūts 

1. Aleksandrs  
 

JemeĜjanovs 
 

Dr. med. vet. 
Dr. habil. agr. 

profesors, 
LZA īstenais 

loceklis, 
LLMZA īstenais 

loceklis, 
viceprezidents 

Dzemdniecība 
un ginekoloăija, 
Pārtikas higiēna 

 

Kl īniskais  
institūts 

 

2. Edīte  
 

Birăele Dr. habil. biol. 
profesore, 

LZA koresp. 
locekle, 

LLMZA īstenā 
locekle 

Fizioloăija 
Morfoloăija 

 
 

Preklīniskais  
institūts 

 

3. Arnis Mugurēvičs 
 

Dr. med. vet. 
asoc. profesors, 
LLMZA īstenais 

loceklis 

Morfoloăija 
 

Preklīniskais  
institūts 

 
 

4. Pēteris Keidāns 
 

Dr. med. vet. 
profesors, 

LLMZA īstenais  
loceklis 

Parazitoloăija 
Pārtikas higiēna 

Kl īniskais  
institūts 

5. ěevs JemeĜjanovs 
 

Dr. med. vet. 
asoc. profesors 

Iekšėīgās 
slimības, 

Veterinārā 
farmakoloăija 

un toksikoloăija 

Kl īniskais  
institūts 

 

6. 
 
 
 

Vita Antāne Dr. med. vet. 
asoc. profesore 
LLMZA īstenā 

locekle 

Dzemdniecība 
un ginekoloăija, 

Ėirurăija 

Kl īniskais  
institūts 

 

7. 
 

Edgars LiepiĦš 
 

Dr. med. vet. 
asoc. profesors 

Infekcijas 
slimības un 

mikrobioloăija, 
Pārtikas higiēna 

Pārtikas un 
vides higiēnas 

institūts 
 

8. Alberts Auzāns Dr. med. vet. 
asoc. profesors 

Ėirurăija 
 

Kl īniskais  
institūts 

9. Arvils Jakovskis 
 

Dr. med. vet. 
asoc. profesors 

Veterinārā 
farmakoloăija 

un toksikoloăija 

Kl īniskais  
institūts 

 
10. Roberts Trubka 

 
Dr. med. vet. 

asoc. profesors 
Infekcijas 

slimības un 
mikrobioloăija 

Pārtikas un 
vides higiēnas 

institūts 
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11. Laima Liepa 

 
Dr. med. vet. 

docente 
Iekšėīgās 
nelipīgās 
slimības 

Kl īniskais  
institūts 

12. Guntars Avdoško Dr. med. vet. 
vadošais pētnieks 

Patoloăija 
 

Preklīniskais 
institūts 

13. Gundega Mičule 
 

Dr. med. vet. 
asoc. profesore 

Pārtikas higiēna 
 

Pārtikas un 
vides higiēnas 

institūts 
14. Zigmunds Brūveris 

 
Dr. habil. med. 
vet., profesors, 
Valsts emerit. 

zinātnieks 

Morfoloăija, 
ėirurăija 

Valsts emerit. 
zinātnieks 
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6. Mācībspēku lietišėās biogrāfijas 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

VITA  ANT ĀNE 
Vārds  Uzvārds 

Bauskas raj. Iecava  310549-10002 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

31.05.49.  Latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  Precējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

LLU Veterin ārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts – asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

K.HelmaĦa ielā 8  “BērziĦi” 
Jelgava, LV-3004  Svētes pagasts 

  Jelgavas rajons, LV-3010 
   

TālruĦa Nr.  3027866  TālruĦa Nr. 9618656 
Fax:    
E-mail: vita.antane@llu.lv   
    
Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija - 
pamatstudijas 

1973.- 1978. Veterinārija Veterinārārste 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija - 
aspirantūra 

1984.-1987. Dzemdniecība un 
mākslīgā 

apsēklošana 

Veterināro 
zinātĦu 
kandidāts 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte - 
Habilitācijas doktorantūra 

1998.-1999. Veterinārmedicīna Ar MK lēmumu 
2000. gadā 
atcelta Dr.habil. 
grāda iegūšana 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Vissavienības Dzīvnieku 
nelipīgo slimību zinātniski 
pētnieciskais institūts, 
VoroĦeža, Krievija 

1990.gads Dzemdniecība un 
mākslīgā 
apsēklošana 

Zin.kand. 
Dr.med.vet. 

KD Nr. 
033718 

LLU Habilitācijas un 
promocijas padome  

1992.gadā Veterinārmedicīna Dr.med.vet. G-D Nr. 
000249 

Darba pieredze 

• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā 
institūta asociētā profesore no 1998. gada 
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• LLU Veterinārmedicīnas fakultātes(VMF) Klīniskā institūta Dzemdniecības un 
ginekoloăijas nodaĜas - katedras vadītāja no 1993.-1998.gadam. 

• LLU VMF dekāna vietniece mācību darbā no 1992. – 1993. gadam 
• LLU VMF Ėirurăijas un dzemdniecības katedras lektore no 1990.-1993. gadam. 
• LLU VMF Ėirurăijas un dzemdniecības katedras asistente no 1987-1990.gadam. 
• Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas aspirante no 1984.-1987. gadam 
• Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas asistente no 1982.-1984. gadam. 
• LLVZPI Jaunpils Lopkopības izmēăinājumu stacijā veterinārārste no 1978.-1982.g. 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1. Zinātniskās darbības virzieni: govju reprodukcija: dzimumhormoni, dzemdes 
histoloăiskā izmeklēšana, pēcdzemdību ginekoloăiskās slimības, embriju transference. 
TesmeĦa slimības. 

2. Zinātniskie projekti, granti: 
• LZP Granta tēmas Nr.960077 (1997. -2000.) “Produktīvo dzīvnieku apaugĜošanās 

traucējumi embriju agrīnās nāves un abortu cēloĦi un patoăenēzes mehānismi” 
vadītāja. 

• LZP doktorantūras Granta tēmas Nr.41 (1998-1999)“ Jauncūku meklēšanās, olšūnu 
apaugĜošanās, embriju agrīnā attīstība saistībā ar olnīcu funkcionālo stāvokli un 
spermiju DNS” vadītāja. Doktorants A.Mednis 

• LZP Granta tēmas Nr.01.0775 (2000.-2004.)“ Humorālās imunitātes antibakteriālo 
faktoru nozīme tesmeĦa aizsardzībā un mastītu etiopatoăenēzē” vadītāja. 

• LZP Granta tēmas Nr. 05.1582 (2005.-2008.) ”Humorālās imunitātes aktivitāte un tās 
regulācijas iespējas tesmeĦa patoloăijā govīm” vadītāja. 

3. Maăistrantu un doktorantu vadīšana 
• Četru doktorandu zinātniskā vadītāja. (Aleksandrs Mednis, Iveta KociĦa, Evija 

Eihvalde, Santa Skuja) 
• VMF akadēmiskās maăistrantūras programmas „Veterinārmedicīna” vadītāja (1998.-

2003.) un profesionālās maăistrantūras „Veterinārmedicīna” programmas izstrāde, 
sagatavošana licenzēšanai un akreditācijai (2003.-2005.) Programmas vadīšana no 
2004./2005. studiju gada. 

• Maăistrantu vadīšana(12 no kuriem 9 aizstāvējuši maăistra darbus). 
• Studentu zinātnisko darbu vadīšana (7 studentu zinātniskie darbi referēti SZ 

konferencēs) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Ivars Lūsis, Vita Antāne, ě.JemeĜjanovs. Changes in Immunological Parameters and 
Lactose in Cows with Increased Somatic Cell Count in Milk. Mastitis symposium at the St 
peterburg State Academy of Veterinary Medicine, Russia, January 10 – 12, 2007. 

2. Eihvalde E., Keidāns P., Antāne V. Neospora caninum antivielu noteikšana koppiena 
paraugos invāzijas izplatības noskaidrošanai Latvijā. Starptautiskā zinātniskā konference: 
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Jelgava, 2006. gada 10. novembrī. 

3. Lūsis I., KociĦa I., Antāne V., JemeĜjanovs ě. Piena somatisko šūnu skaita, laktozes un 
govs organisma imunoloăisko rādītāju sakarību vērtējums. Starptautiskā zinātniskā 
konference: Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Jelgava, 2006. gada 10. novembrī. 

4. Skuja S., Antāne V. AugĜa segu ārstēšanas metožu, asiĦu bioėīmisko, hematoloăisko un 
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reprodukciju raksturojošo rādītāju salīdzinošs vērtējums govīm. Starptautiskā zinātniskā 
konference: Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Jelgava, 2006. gada 10. novembrī. 

5. Iveta KociĦa, Vita Antāne. Imunoglobulins and Lactoferin Concentration in Milk and 
Causing Subclinical Mastitis in Dairy Cows. 11 Starptautiskā zinātniskā konference 
“Zinātne lauku attīstībai 2005”, Jelgava, Latvija, 18 – 21 maijs, 2005.  

6.  E.Eihvalde, I.Eglīte, P.Keidāns, V.Antāne. Neospora caninum and Toxoplasma gondii 
infection in domestic animals in Latvia. The 1st Symposium of the Scandinavian – Baltic 
Society for Parasitology. Lietuva, ViĜĦa 2005. gada 26 – 29 maijs. 

7. Šematoviča I., Antāne V. Govju virusālās diarejas izplatība Latvijas republikas liellopu 
ganāmpulkos un tās apkarošanas iespējas // Starptautiskā zinātniskā konference 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. – Jelgava, 2004. gada 15. oktobrī 

8. Антане В., Емельянов Л., Лусис И., Мангале М. Результаты применения препарата 
Римолан® у коров с субклиническим маститом // Veterinary Medicine – 2004: 
Contemporary Aspects of Development, Marketing and production of Veterinary 
Preparations.- Feodosija, Ukraina, 2004. gada 24. – 31. maijs.  

9. Eihvalde E., Keidāns P., Antāne V. Neosporozes diagnostika govju ganāmpulkos ar 
reprodukcijas problēmām Latvijā// Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna”. – Jelgava, 2004. gada 15. oktobrī . 

10. KociĦa I., Antāne V., Lūsis I. Laktoferīna koncentrācijas izmaiĦas pienā govīm kūtsstāves 
un ganību periodā un tā saistība ar tesmeĦa veselības rādītājiem // Starptautiskā zinātniskā 
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” . – Jelgava, 2004. gada 15. oktobrī. 

11. JemeĜjanovs ě., Antāne V., Lūsis I., Mangale M., Bikova J. Preparāta Rimolans 
pielietošana govīm ar subklīnisku mastītu // Starptautiskā zinātniskā konference 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” .- Jelgava, 2004. gada 15. oktobrī . 

12. Iveta KociĦa, Vita Antāne, ěevs JemeĜjanovs, I.Lūsis. Seasonal Variation in Immune 
Activity and Occurrence of Subclinical Mastitis in Cows // Stenda ziĦojums ESDAR 
Conference 2003 from 4th – 6th of September Dublin, Ireland. 

13. Vita Antāne. Managing Infectious Diseases on Dairies // referāts seminārā Zviedrijas 
Lauksaimniecības universitātes Dzemdniecības un ginekoloăijas katedras rīkotajos kursos 
“Reproductive Biotehnology” , October 20 – 30, 2003. 

14. V.Antāne, ě.JemeĜjanovs, J.BojaruĦecs. Imunomodulatora RIMOLAN® klīniskā 
aprobācija govīm // Referāts Ražas svētki “Vecauce 2003” 2003. gada 6. novembrī, 
seminārā “2003. gada sezona – apliecinājums, ka lauksaimniecība vienmēr ir spējīga uz 
pārsteigumiem” 

15. V.Antāne orgkomitejas vadītāja Starptautiskajā mini - symposium( piedalās Zviedrija, 
Lietuva, Igaunija, Latvija) “FARM ANIMAL REPRODUCTION: REDUCING 
INFECTIOUS DISEASES” 2003. gada 22-23. janvārī Jelgavā, LLU Veterinārmedicīnas 
fakultātē.  

16. V.Antāne orgkomitejas locekle Starptautiskajā mini - symposium( piedalās Zviedrija, 
Lietuva, Igaunija, Latvija) “FARM ANIMAL REPRODUCTION- CONCERVING 
LOCAL GENETIC RESOURCES “ 2003. gada 13 – 15. septembrim KauĦā, 
Veterinārmedicīnas fakultātē. No Latvijas seminārā vēl piedalījās Z.Grīslis, 
D.Strautmanis, S.Skuja, D.Jomkus, I.Šematoviča 

Organizētas konferences, semināri (galvenā atbildīgā) 
• Starptautiska veterinārmedicīnas Zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 

kvalitāte.” Jelgava, 2002.gada 14.-15.novembrī. 
• Starptautisks seminārs “Farm animal reproduction: Reducing infectious diseases.” 

January 22-23, 2003. At the Faculty of Veterinary Medicine, Jelgava, Latvija. 
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Studiju kursi 

Dzemdniecība, ginekoloăija – lekciju kurss VMF 3. un 4. kursa un LF 4. kursa studentiem 
Dzīvnieku reprodukcija – lekciju kurss kvalifikācijas kursu klausītājiem Latvijas 
Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrā 

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

Zinātniskie raksti –53, zinātnisko darbu atskaites – 15 

Atbildīgā redaktore sekojošiem rakstu krājumiem: 
• Veterinārmedicīnas raksti 2002. Starptautiskās zinātniskās konferences “Dzīvnieki. 

Veselība. Pārtikas kvalitāte.” Raksti, Jelgava, 2002.gada 14.novembrī. Jelgava 2002, 320 
lpp. 

• Farm animal reproduction: Reducing infectious diseases. Proceedings from a symposium 
at the Faculty of Veterinary Medicine, Jelgava, Latvia, January 22-23, 2003 CRU Report 
6, Uppsala, 2003. 52 p.  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Antane V., BuliĦa S. Optimizing of Fertility in the Dairy Herd. Journal of Physiology and 
Pharmacology. - 1996.-vol. 47, No 2.- P. 112. 

2. Antāne V., BuliĦa S., Lūsis I. TesmeĦa veselības vērtējums govju ganāmpulkā pēc 
somatiskām šūnām un laktozes govju koppiena paraugos. LLU raksti, 1997.- Nr. 10 (287). 
- 116-120 lpp. 

3. Антане В.В., Афанасев И.Н. Гистологическая картина эндометрия – критерий при 
выборе коров – доноров эмбрионов.// Сельсхозайственная биотехнология. 
Материалы международной научно–практической. конференции. 14-17 дек. 1998.г., 
Горки, с. 176-178., 1998. 

4. KociĦa I., Antāne V., Lūsis I. Laktoferīna koncentrācijas izmaiĦas pienā govīm kūtsstāves 
un ganību periodā un tā saistība ar tesmeĦa veselības rādītājiem // Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” raksti. – Jelgava, 2004. 
gada 15. oktobrī .-Jelgava, 2004. – 145.-149.lpp.  

5. JemeĜjanovs ě., Antāne V., Lūsis I., Mangale M., Bikova J. Preparāta Rimolans 
pielietošana govīm ar subklīnisku mastītu // Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” raksti. – Jelgava, 2004. gada 15. oktobrī .-Jelgava, 
2004. – 99-105.lpp.  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Norvēăijas Veterinārā augstskola kursi “ Reproductive toxicology with Emphasis on 
Persistent Endocrine Disrupting Chemicals in the Environment. Oslo, 6-11 November, 
2006. 

2. Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte 
(16.02. – 22.02.2003.) kvalifikācijas celšana jautājumos par zinātniskā darba metodiku 
izstrādāšanu maăistrantiem. 

3. Starptautisks mini - symposium( piedalās Zviedrija, Lietuva, Igaunija, Latvija) “FARM 
ANIMAL REPRODUCTION- CONCERVING LOCAL GENETIC RESOURCES 
“Seminārs notiek 2003. gada 13 – 15. septembrim KauĦā,  
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4. Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte Reproduktīvās bioloăijas centra Uppsalā 
starptautiska līmeĦa kursi “Reproductive Biotehnology” , October 20 – 30, 2003.  

5.  “Nordic-Baltic-NW-Russian network for the promotion of veterinary postgraduate 
training meeting” Tallinn, 2005. gada 10-11. novembrī, piedalījos kā programmas 
koordinatore no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Veterinārmedicīnas fakultātes 

6. Sadarbības programmas starp Reprodukcijas centru Upsalā, Zviedrijā un Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas Universitātēm apmaiĦas programmas “Farm animal reproduction – 
reducing infectious diseases and preserving local genetic resources” no 2002-07-01 līdz 
2004-06-31 koordinatore Latvijā  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• LLU MPS “Vecauce” padomes locekle no 2000. gada 
• LLU Konventa locekle 
• LLU Konventa revīzijas komisijas locekle (1998-2000.) 
• Dzīvnieku reprodukcijas starptautisko zinātnisko kongresu (ICCAR – International 

Congress Comitee of Animal Reproduction) pastāvīgās komitejas locekle(The Standing 
Committee of the Congress of International Animal Reproduction). 

• LLU VMF promocijas padomes locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• LLU Goda raksts – 1999. gadā. 
• LM Sudraba medaĜa par centību darbā – 1999. gadā 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - nav 
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runāt prasme 
 teicami, labi, vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_______ valoda          

 
30.04.07   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Pārsla  Apetjonoka 
Vārds  Uzvārds 

Gulbenes raj. Rankas pag.  1942 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta vieslektore-docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:    
Kr.HelmaĦa ielā 8   
Jelgava, LV-3004   

   
   

TālruĦa Nr.  63024662    
Fakss: 63027344   

E-pasts: parslaa@1188.lv    
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1963.-1968. veterinārija veterinārārsts 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (aspirantūra) 1972.-1976. morfoloăija Mg.med.vet. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte. Ar maăistra grāda 
pielīdzināšanas komisijas 
!992.gada 30.marta lēmumu Nr.6 

1997. veterinārmedicīna maăistrs 000051 

Darba pieredze 

Kopš 2006. sept.    Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes  
                               Preklīniskā institūta 
2002.-2006.            Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes  
                               Preklīniskā institūta docenta p.i. 
1992.-2002.            Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Anatomijas katedrā  
                               lektore (vēlēta) 
1987.-1992.            Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Anatomijas katedrā  
                               vecākā pasniedzēja (vēlēta) 
1981.- 1987.          Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Veterinārijas fakultātes Anatomijas-fizioloăijas katedrā  
                              asistente (vēlēta) 
1978.-1981.           Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Veterinārijas fakultātes Anatomijas-fizioloăijas katedrā  
                              stundu pasniedzēja 

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

Pētījusi histoloăiskās un histoėīmiskās izmaiĦas aknās (hepatocītos) govīm postnatālā ontoăenēzē un pie 
eksperimentālās ketozes (kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi) 
 
Līdzdalība LZP projektos: 
- 01.0771 2001.-2004.  „Gremošanas procesu adaptācijas mehānisms teĜiem pārejas periodā no preruminācijas uz 



 76

rumināciju”. Pētniece 
 
- 02. 0015.4.1  2004.g. 
Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo 
produkciju. Pētniece 
 
- 02. 0015.4.1  2005.g. 
Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo 
produkciju. Pētniece 
 
- 05. 1578   2006.g. 
Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli un organisma 
metabolisma rādītājiem. (Projekts ar jauno zinātnieku piedalīšanos). Pētniece 
 
Sadarb. proj. 06.0039.4.1  2006.g. 
Gastro-hepato-duodenālās sistēmas funkcionālā dinamika dažāda vecuma atgremotājiem saistībā ar atšėirīgiem 
ēdināšanas faktoriem. Pētniece 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004. gada 14.-15. oktobris – Zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte.”, referāts 
„Slaucamo govju hepatocitu sezonālās ultrastrukturālās izmaiĦas”, līdzautore 
 
2005.gada 14. janvāris – piedalīšanās LLU mācību metodiskajā konferencē „Izvēles priekšmetu nozīme 
Veterinārmedicīnas studiju programmas”, līdzautore. 
 
2006. gada 10. novembris – Zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.”, referāts „LLU 
Veterinārmedicīnas fakultātes pamatstudiju programmu salīdzināšana vēsturiskā skatījumā” 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Citoloăija, histoloăija, embrioloăija  - VMF pamatstudiju 1. un 2. kursam lekciju un laboratorijas darbu vadīšana 
 
Mājdzīvnieku anatomija - VMF pamatstudiju 1. un 2. kursam laboratorijas darbu vadīšana un mācību prakses 
vadīšana 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....31..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. P.Apetjonoka, P.Keidāns, O.Parčinskis. Studiju plānu analīze Veterinārmedicīnas 
fakultātē no 1919. līdz 1999.gadam. Veterinārmedicīnas raksti 2000, - Jelgava, 2000,- 
156.-163.lpp. 

2. J.Rimeicāns, Z.Brūveris, P.Apetjonoka. Diholvita ietekme uz slaucamo govju vielmaiĦas 
un aknu funkciju rādītājiem. Veterinārmedicīnas raksti 2000.- Jelgava, 2000,-156.-163.lpp. 

3. J.Rimeicans, Z.Bruveris, P.Apetjonoka. Role of biochemical, histochemical and 
electronmicroscopical examinations in diagnostics of hepatosis in dairy cattle. Five 
Baltic/Nordic Workshop in Veterinary Anatomy. Tartu, June 7-9, 2001. Proceeding, 2001, 
P.42-46. 

4. Z.Brūveris, J.Rimeicāns, P.Apetjonoka. Slaucamo govju hepatocītu sezonālās 
ultrastrukturālās izmaiĦas. Veterinārmedicīnas raksti 2002.- Jelgava, 2002. – 39.-44.lpp. 

5. P.Apetjonoka, O.Parčinskis LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pamatstudiju programmu 
salīdzināšana vēsturiskā skatījumā. Veterinārmedicīnas raksti 2006. – Jelgava, 2006. – 15.- 
21. lpp. 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Kvalifik ācijas celšana 2000.gada 23.-26.oktobris, Olštinā starptautiskajā seminārā “SuĦa neiroanatomija”. 
Sertifikāts. 

 
Starptautiskajā seminārā “Par studiju programmu akreditāciju” 2000.gada septembrī, KauĦā (1 nedēĜa). 
Profesionālā pilnveide LLU programmā Augstskolu didaktika, 4 KP, 40 kontaktstundas, no 2003. gada 
31.janvāra līdz 25.aprīlim. Sertifikāts. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa locekle līdz 2007. gadam 
 
VMF Domes locekle līdz 2007. gadam 
 
VMF Mācību metodiskās komisijas vadītāja 
 
VMF dekāna vietniece mācību darbā no 1994.gada janvāra 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1985.gadā apbalvota ar „11 piecgades trieciennieka” krūšu nozīmi. 
1989.gadā LPSR Veterinārārstu biedrības goda raksts. 
1994.gadā pateicība par atzinīgu darbu sakarā ar fakultātes sakarā ar fakultātes 75 gadu jubileju. 
1999.gadā LLU jubilejas Atzinības raksts 
2002.gadā LLU Pateicība par ieguldījumu kvalificētu veterinārārstu sagatavošanā, aktīvu mācību metodisko un  
                  zinātnisko darbību universitātē 

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       

_____________ valoda          

 
29.03.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 



 78

LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ALBERTS  AUZĀNS 
Vārds  Uzvārds 

Jēkabpils rajons, Latvija  1936 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU Veterin ārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts, direktors, asociētais profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Kr.HelmaĦa iela 8, Jelgava   
LV 3004   

   
   

TālruĦa Nr.  3024665    
Fakss: 3027344   

E-pasts: Alberts.Auzans@llu.lv   
    
Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1954-1959 veterinārmedicīna Veterinārārsts 
ěeĦingradas Veterinārais institūts 1964-1967 radioloăija Bioloăijas 

zinātĦu 
kandidāts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

ěeĦingradas Veterinārā 
institūta  zinātniskā padome 

1968 radioloăija Bioloăijas 
zinātĦu 

kandidāts 

MБЛ 
No.008002 

LLU Habilitācijas un 
promocijas padome H-5 

1993 veterinārija Dr.med.vet. G-D Nr. 
000260 

Darba pieredze 

- Jēkabpils rajona Veterinārās slimnīcas veterinārārsts 1959.-1964.gads. 
- ěeĦingradas  Veterinārā institūta aspirants 1964.-1967.gads. 
- LLA VF  Ėirurăijas un terapijas katedras asistents, 1968.gads. 
- LLA Civil ās aizsardzības  katedras asistents, vecākais pasniedzējs un docents 1968.-

1977.gads. 
- LLA VF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas  katedras docents. 1977.-1983. gads. 
- LLA Kvalifik ācijas celšanas prorektors. 1983.-1991.gads. 
- LLA Ekonomikas prorektors , 1991.-1992.gads. 
- LLA VMF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas  katedras docents. 1993.-1998.gads. 
- VMF Kl īniskā institūta asociētais profesors, 1998.-2001.gads. 
- VMF Kl īniskā institūta  profesors-seniors un profesora p.i.  kopš   2001.gada.  
- No 2003.gada decembra asociētais profesors Veterinārmedicīnas  nozares Ėirurăijas 

apakšnozarē.  
- LLU VMF Kl īnikas un Klīniskā institūta  direktors kopš 1994.gada.  
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- Latvijas Tehnoloăiskā parka pētnieks kopš 2006.gada 

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

- Doktoranta A.Ozola granta tēmas D-18 „Jauna  veida kompozītā materiāla asinsvada 
protēzes eksperimentālā aprobācija teĜu organismā „ vadīšana. 1999.- 2000. 

- Līdzdalība granta tēmas izpildē. Nr. 96-00075 „Fizioloăisko un patfizioloăisko procesu 
dinamika gastrohepatoduodenālajā sistēmā jaundzīvniekiem  saistībā ar novirzēm  
ēdināšanā" ( 1997.-2000. ). Tēmas zinātniskā vadītāja  prof. E.Birăele. 

- Līdzdalība granta tēmas izpildē. Nr. 01-0771 „Gremošanas perioda adaptācijas 
mehānismi teĜiem pārejas periodā  no preruminācijas  uz rumināciju ( 2001.-2004. ). 
Tēmas zinātniskā vadītāja prof. E.Birăele. 

- Līdzdalība  tirgus orientētā projekta izpildē Nr. 02-1 „Pulsējošu  asinsvadu  protēžu  
tehnoloăijas izstrādē” ( 2002.-2003. ). Projekta  vadītāja prof. V.Kancēviča.  

- Līdzdalība LZP doktorantūras  projektā D-57.  „Dažu piena aizvietotāju ietekme uz  teĜu 
gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli” . (2004.- 2007. ). Projekta zinātniskā 
vadītāja prof.E.Birăele. 

- Maăistranta Andreja Ozarska maăistra darba tēmas „Medījuma dzīvnieku traumatisms, tā 
seku izvērtējums Valmieras rajona  medību saimniecībā „ (2005-2006). Aizstāvēts 
Mg.med.vet. grāds. 

- Zinātniskās tēmas 2005/2.05.6 „ Austo poliuretāna materiālu izmantošana stiegru 
savienošanā  un kraniālās krusteniskās saites protezēšanā  sunim” vadīšana (2005). 

- Līdzdalība TO projektā Nr.05-21 „  Jaunas tehnoloăijas izstrāde modificētu trūču  ielāpu 
izgatavošanai ar nanolīmeĦa  īpašībām” (2005). 

- Doktorantes Kristīnes Drevinskas  doktorantūras studiju tēmas „Modificētu poliestera 
trūču ielāpu aprobācija trušiem” (2006-2009). 

- Doktoranta Andreja Ozarska doktorantūtas studiju tēmas „Medījamo pārnadžu 
traumatisms – tā seku izvērtējums Latvijā” ( 2007-2010 ). 

- Līdzdalība pētniecības projektā „Preparāta GX iedarbība uz kuiĜa spermas kvalitāti un 
sēklinieku morfoloăiju”. L īgums starp LLU un A/S „Grindeks” Nr. L 143-14/06 no 
14.12.2006. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

- Kancevica V., Auzans A., Feldmane L.. Structural and Morphological Aspects of 
Artificial  Textile Limbs  Blood Vessels. World Textile Conferences 3rd  Autex 
Conference .Lodz, Poland 25-27 June 2003. 

- Kanceviča V., Feldmane L., Auzāns A. „Austas asinsvadu protēzes ar bioloăiski aktīvu 
matrici”. Starptautiska zinātniska konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 
Jelgava, 2004.gada 15.oktobris. 

- Drevinska K., Auzāns A., Kanceviča V. „Modificēto trūču ielāpu eksperimentāla 
aprobācija suĦiem” (pirmais ziĦojums). Starptautiska zinātniska konference „Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna.” . Jelgava, 2006.gada 10.novembrī. 

- Auzāns A., Kanceviča V., Drevinska K., Kozinda O., Zorgevica L. „Austo poliuretāna 
materiālu izmantošana kraniālās krusteniskās saites plīsuma gadījumā sunim”. 
„Veterinārmedicīnas raksti 2006”. Starptautiska zinātniska konference. 

- Auzāns A., Balode.A. „ Modificētu trūču implantu aprobācija suĦiem”. Studentu 
zinātniskā konference. Jelgava, 2006. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Maăistratūras studiju programma Veterinārmedicīnas nozares Ėirurăijas apakšnozarē. 
Mācību prakse – darbs klīnikā. Piedalās lektore Drevinska K. 2,5KP ( 1-11 semestris ). 
Radioloăija. Piedalās lektors Ozols A. 4 KP ( 5-6 semestris ). 
Mācību prakse mazo dzīvnieku slimībās. Piedalās lektore  Drevinska K. 3 KP. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 34 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

- Auzāns A. Globālais stroncijs90 Latvijas  savvaĜas atgremotāju skeleta kaulos. Disertācija, 
Sankt-Pēterburga, 1968. 

- Auzāns A. Globālā 137Cs un 90Sr akumulācija dažu sugu medību dzīvnieku organismā. 
Veterinārmedicīnas raksti  ’97, Jelgava 1997. 

- Kancevica V., Auzans A., Feldmane L.. Structural and Morphological Aspects of 
Artificial  Textile Limbs  Blood Vessels. World Textile Conferences 3rd  Autex 
Conference .Lodz, Poland 25-27 June 2003. 

- Auzāns A., Kanceviča V., Drevinska K. „Modificētu trūču ielāpu eksperimentālā 
aprobācija suĦiem”(pirmais ziĦojums) „Veterinārmedicīnas raksti 2006 ”. Starptautiska 
zinātniska konference, 2006.  

- Auzāns A., Kanceviča V., Drevinska K., Kozinda O., Zorgevica L. „Austo poliuretāna 
materiālu izmantošana kraniālās krusteniskās saites plīsuma gadījumā sunim”. 
„Veterinārmedicīnas raksti 2006”. Starptautiska zinātniska konference. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās VMF  un LVB rīkotajos semināros un konferencēs. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

- LLU Konventa un Šėīrējtiesas loceklis. 
- LLU Saimniecības Padomes loceklis. 
- VMF Valsts eksaminācijas komisijas loceklis 
- SIA „Veterinārmedicīnas izglītības centrs” valdes priekšsēdētājs. 
- Izdevuma „Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā” redkolēăijas loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Latvijas Republikas  Ministru kabineta Atzinības raksts . 2006. 

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

Latviešu valoda +    +    +    

Krievu valoda +    +    +    

Vācu valoda  +     +    +  

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
11.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Guntars  Avdoško 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1968 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VMF Prekl īniskais institūts, asistents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Jelgava, K. HelmaĦa 8   

TālruĦa Nr.  7619061    
Fakss: 7619061   

E-pasts: guntars_ avdosko@apollo.lv   

Izglītība 

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

Saldus sovhoztehnikums 1983-1987 Veterinārmedicīna Veterinārfeldšeris 
LLU Veterinārmedicīnas fakultāte 1987-1992 Veterinārmedicīna Veterinārārsts 
LLU doktorantūra 1993-1996 Veterinārmedicīnas 

nozarei Fizioloăijas 
apakšnozare 

Doktorants 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Veterinārmedicīnas zinātĦu 
nozares promocijas padome 

2007. gada 
01. marts 

Veterinārmedicīnas 
nozares Fizioloăijas 

apakšnozare 
Dr.med.vet. 

Veterinārmedicīnas 
promocijas padomes 

protokols Nr. 1 

Darba zinātniskie virzieni 

Kardioloăija. Anestezioloăija. ElkoĦu un gūžas locītavu displāzija. Eksotisko dzīvnieku 
veterinārmedicīnas problēmas risinājumi. 

Darba pieredze 

VMF Preklīniskā institūta asistents Vispārīgās patoloăijas priekšmeta vadītājs kopš 
1993.gada 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. AVDOŠKO, G. and Birăele, E. International Scientific Conference „Animals. Health. 
Food Hygiene”, Jelgava, 2006, November 10. Changes of ECG QT interval in German 
shepherd and Cocker spaniel dogs during premedication and general anaesthesia. 

2. АВДОШКО, Г.Я., Биргеле, Э.Л. Third Russion Congress of Pathophysiology with 
International Participation, Moscow, 2004, October 9-12. Changes of Q-T interval of 
electrocardiogram in dogs subjected to anaesthesia. 

3. АВДОШКО, Г.Я. Third Russion Congress of Pathophysiology with International 
Participation, Moscow, 2004, October 9-12. The effect of general anaesthesia on the R 
wave characteristics of electrocardiogram in dogs. 
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4. AVDOŠKO, G. and Birăele, E. International Scientific Conference „Animals. Health. 
Food Hygiene”, Jelgava, 2004, October 15. Changes of ECG-PQ interval in Cocker 
Spaniel and German Shepherd dogs during premedication and general anaesthesia. 

5. AVDOŠKO, G. and Birăele, E. International Scientific Conference „Animals. Health. 
Food Quality”, Jelgava, 2002, November 14-15. Development of heart rate in dogs 
subjected to certain intravenous general anaesthesia agents. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem Vispārīgās patoloăijas priekšmets 2. – 3. kursa studentiem no 
1993. gada - 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 25 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. AVDOŠKO, G. and Birăele, E. (2007) Changes of ECG QT interval in German shepherd 
and Cocerpaniel dogs during premedication and general anaesthesia. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences, Section B. (PieĦemts publicēšanai 2006. gadā)  

2. AVDOŠKO, G., Birăele, E. (2006) Changes of ECG QT Interval in German Shepherd 
and Cocerpaniel Dogs During Premedication and General Anaesthesia. Proceedings of 
the International Conference "Animals. Health. Food Hygiene", November 10, Jelgava, 
pp. 26-31. 

3. AVDOŠKO, G., Birăele, E. (2006) Elektrokardiogrammas QT intervāla izmaiĦas 
Kokerspanieliem un Vācu aitas šėirnes suĦiem premedikācijas un vispārējās anestēzijas 
laikā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Raksti, Nr. 17 (302), 71.-77. lpp. 

4. AVDOŠKO, G., Birăele, E. (2004) EKG PQ intervāla izmaiĦas kokerspanielu un vācu 
aitu šėirnes suĦiem premedikācijas un vispārējās anestēzijas laikā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna" Raksti, 15. oktobris, 
Jelgava, 21.- 27. lpp. 

5. AVDOŠKO, G. and Birăele, E. (2003) Changes in dogs heart rate frequency during 
anesthesia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, V. 57, No. 6, 
pp. 224-228. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

o Dānijā Kopenhāgenā 2006. gada martā, nokārtots eksāmens FCI (Federation 
Cinologyacal International) kolēăijas gupas sastāvā „G ūžas un elkoĦu locītavu 
displāzija suĦiem”, – saĦemts sertifikāts; 

o Polijā Lublinā 2006. gada novembrī, kursi par „G ūžas un elkoĦu locītavas displāzijas 
problēmām suĦiem”, – saĦemts diploms (Nr.00546); 

o Lietuvā Vi ĜĦā 2006 jūnijā kursi par „Pain modulation and anaesthesia of dogs and 
cats” – saĦemts sertifikāts;  

o Čehslovākija Brno 2004. jūnijs kursi par „Summer School for Exotic Medicine” – 
saĦemts sertifikāts; 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

o LR Kinoloăiskās federācijas apbalvojums ar Goda zīmi par nopelniem LKF labā – 2005;  
o LVB Konference, atzinības raksts – 2005. 
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Valodu zināšanas:  Lasītprasme  Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji  teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
AngĜu valoda          

 
14.03.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Dace  BērziĦa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1980 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU VMF P ārtikas un vides higiēnas institūts, vieslektore - lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
K.HelmaĦa iela 8   

Jelgava   
LV-3004   

   
TālruĦa Nr.  3024662    

Fakss: 3027344   
E-pasts: dace.berzina@llu.lv   

    

Izglītība 

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

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, pamatstudijas 
 
LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, doktorantūra 

1998-2004 
 

No 2005 

Veterinārmedicīna 
 

Veterinārmedicīna 

Veterinārārste 
 

Dr.med.vet 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

No 2006   LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtika un vides higiēnas institūts, 
                        vieslektore-lektore; 
2006                LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Preklīniskais institūts, pētniece; 
2005  PVD Jelgavas pārvalde, valsts veterinārā inspektore; 
2004-2005  Ogres raj. J. TolpežĦikova veterinārā ambulance, veterinārārste; 
2003-2004  LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, vecākā 

laborante 

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

LLU VMF Preklīniskā institūta: 
• Sadarbības projekts ”Gastro-hepato-duadenālās sistēmas funkcionālā dinamika 

dažāda vecuma atgremotājiem saistībā ar atšėirīgiem ēdināšanas faktoriem”, 
pētniece; 

• Projekta numurs 05.1578 „Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas 
sistēmas morfofunkcionālo stāvokli un organisma metabolisma rādītājiem”, 
pētniece 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• The 2nd Asian Society of Veterinary Pathology Symposium & 2005 Annular Meeting 
of The Korean Society of Veterinary Pathology, 2005. gada 3.-4. novembris; 

• LLU VMF Starptautiskā Zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna”,  Jelgava, 2006. gada 10. novembris 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Speciālā patoloăija, sekcijas (3; 4 kurss) 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. BērziĦa D., Birăele E. KuĦăa Helicobacter spp. izplatība jenotsuĦiem Korejas 
Republikas Čonbukas Provincē. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. higiēna”. Jelgava. Latvija. 2006 

2. BērziĦa D., Muhammad Z., Chekarova I., Park H.J., Yoon H.S., Lee S.Y., Oh M.H., 
Kim B.S., Lim Ch.W. Accidental case of large colon impaction in a horse. Korean 
Journal of Veterinary Service, 2006, 29(1): 79-82 

3. Ejaz S., Chekarova I., Yoon H.S., Lee S.Y., Oh M.H., BērziĦa D., Kwon H.N., Kim 
B.S., Lim Ch.W. Comparative efficacy of anticoccidial drugs in coccidiosis of broiler 
chicks. Korean Journal of Veterinary Service, 2005, 28(4): 367-373 

4. Muhammad Z., Ejaz S., Lee J.Y., BērziĦa D., Park H.J., Lim Ch.W. Pulmonary 
acariasis caused by Sternostoma Tracheacolum in caged canary. Proceedings of The 
2nd Asian Society of Veterinary Pathology Symposium (Vol.2) & 2005 Annular 
Meeting of The Korean Society of Veterinary Pathology (Vol.9), Nov. 3-4, 2005, p.83 

5. Park H.J., BērziĦa D., Lim Ch.W. Detection of gastric Helicobacter organisms in feral 
raccoons (Nyctereutes Procyonoides). Proceedings of The 2nd Asian Society of 
Veterinary Pathology Symposium (Vol.2) & 2005 Annular Meeting of The Korean 
Society of Veterinary Pathology (Vol.9), Nov. 3-4, 2005, p.85 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Biodrošības pētniecības institūts, Patoloğijas departaments, Veterinārmedicīnas institūts, 
Čanbukas Nacionālā Universitāte, Jeonju, Korejas Republika, 2005.g septembris – 2006. gada 
jūlijs 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

- 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

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

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X    X  X  

Vācu valoda          

AngĜu valoda X   X   X   

_____________ valoda          

 
24.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

AIVARS  BĒRZIĥŠ 
Vārds  Uzvārds 

Sigulda  1975 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
1. LR Zemkopības ministrija, Valsts sekretāra vietnieks pārtikas aprites un 

veterinārajos jautājumos; 
2. LLU, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, 

vieslektors - lektors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

1. LR Zemkopības ministrija, Republikas lauk. 2,    
Rīga, LV - 1981   
2. K. HelmaĦa 8, Jelgava, LV - 3004   

   
TālruĦa Nr.  +371 30 24663 (mob. : +371 6520061)    

Fakss:    
E-pasts: aivars.berzins@llu.lv    

    

Izglītība 

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

Pamatstudijas – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1994-2000 Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

Maăistrantūra – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2000-2002 Veterinārmedicīna Veterinārmedi
cīnas maăistrs 

Doktorantūra - Helsinku universitāte, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides 
higiēnas departaments un LLU Veterinārmedicīnas 
fakultāte  

2003 - ... Veterinārmedicīna  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2003- Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks pārtikas aprites un 
veterinārajos jautājumos, darba savienošanā - LLU, Veterinārmedicīnas 
fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, vieslektors-lektors 

2000- 2003 LLU, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, 
asistents 

1999- 2003 Norvēăijas – Latvijas bilaterālā projekta “Food production, Agriculture and 
Society” (FPAS), projekts “Education in Food Hygiene (Safety), 
kontaktpersona VMF/ projekta koordinators  

1998- 2001 LLU, Tempus/ PHARE projekta “Restructuring of higher veterinary education 
in Latvia” kontaktpersona/ sekretārs 

1998- 2000 Rīgas pils. Veterinārā pārvalde, Vidzemes tirgus veterinārās ekspertīzes 
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laboratorija, vecākais eksperts 

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

GaĜas un gaĜas produktu higiēna. Pārtikas mikrobioloăija. GaĜas inspekcija. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. BērziĦš A., Birăele E., Korkeala H. Listeria monocytogenes molekulārā tipizēšana aukstu 
kūpinātos gaĜas produktos ar pulsējošā lauka gēla elektroforēzi. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 2006. gada 10. novembrī, Jelgavā. 

2. A. BērziĦš. International Conference “The Science of Food Safety and Nutrition”. Risk 
factors for contamination with Listeria monocytogenes during manufacturing of cold-
smoked pork products. International Conference of Food Safety and Nutrition. Dublin, 
Ireland (01- 02.12.2005) 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pārtikas infekcijas 
Pārtikas higiēna un inspekcija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  9 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. BērziĦš, A., Hörman, A., Lunden, J., Korkeala, H. 2006. Factors associated with Listeria 
monocytogenes contamination of cold-smoked pork products produced in Latvia and 
Lithuania. International Journal of Food Microbiology. 
doi:1016/j.ijffoodmicro.2006.10.021. 

2.  BērziĦš, A., Birăele, E., Korkeala, H. 2006. Molecular typing of Listeria monocytogenes 
isolated from cold-smoked meat products by pulsed-field gel electrophoresis. International 
Scientific Conference "Animals. Health. Food Hygiene." 

3. BērziĦš, A., Hörman, A., Korkeala H. 2005. Risk factors for contamination with Listeria 
monocytogenes during manufacturing of cold-smoked pork products. Proceedings of 
International Conference of Food Safety and Nutrition. P-1. Dublina.  

4.  BērziĦš A., Korkeala H. 2004. The prevalence of Listeria monocytogenes in cold-
smoked sliced vacuum packaged pork at retail market in Latvia and Lithuania. XV 
International Symposium on Problems of Listeriosis, Upsala, Zviedrija. Abstracts No.5. 

5. BērziĦš A., Korkeala H. 2004. Effect of salting procedures on the prevalence of Listeria 
monocytogenes in cold-smoked sliced vacuum packaged pork. 50th International 
Congress of Meat Science and Technology, Helsinki, Somija. Book of abstracts, 126. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

2004- 2006 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes ārlietu koordinators  
2004- 2006 ES Socrates/ Erasmus programmas koordinators LLU Veterinārmedicīnas 

fakultātē 
2002- 2003 Dānijas- Latvijas bilaterālā projekta „ES likumdošanas normu ieviešana gaĜas 

sektorā Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā”, kontaktpersona LLU 
Veterinārmedicīnas fakultātē 
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2001- 2004 ZiemeĜvalstu- Baltijas valstu sadarbības tīkla „Food Hygiene and Safety 
Education for Reliable Food Control in the Nordic and Baltic countries” 
koordinators Latvijā 

2001-2006 LLU Konventa loceklis 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2002 -  LR Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 
konkursa „Sējējs” laureāts 

 

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          

 
   

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

Edīte  Birăele 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1937. g.  

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  
VMF Prekl īniskā institūta direktore, profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese: 
 

  

K.HelmaĦa 8,  Jelgava, LV - 3004   

   
   

TālruĦa Nr.  63027664    
Fakss: 63027344   

E-pasts: Edite.Birgele@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Veterinārijas fakultāte, Latvija. 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija – 
aspirantūra, Latvija. 
 

1956.-1961. 
 

 
1964.-1968. 

 

Veterinārija 
 
 
Histoloăija – 
embrioloăija  
 

Veterinārārste 
 
 
 
 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas 
Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas ZP 
institūta Zinātniskajā 
padomē 
 
Gruzijas ZA 
Fizioloăijas    institūts, 
Gruzijas PSR. 
 
Latvijas Zinātnes 
padome.  Latvija 

 

1969.g 
 
 
 
 
 
1986.g 
 
 
 
1992.g. 

Histologs, 
embriologs 
 
 
 
 
Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloăija 
 
Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloăija 

Bioloăijas 
zinātĦu 
kandidāte 
 
 
 
Bioloăijas 
zinātĦu doktore 
 
 
Habilitētā 
bioloăijas 
doktore 

 МБЛ  Nr. 010425 
 
 
 
 
 
БЛ  Nr. 001880 
 
 
 
A – Dh 000123  
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Darba pieredze 

Bebrenes  veterinārais tehnikums – speciālo priekšmetu pasniedzēja (1961.-1963.) 
 
Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas ZP institūta jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
(1968.-1980.), vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1981.-1987.) 
 
LLU (LLA) VMF Fiziolo ăijas katedras vadītāja, profesore (1987.-1999.), VMF Preklīniskā 
institūta direktore, profesore, no 2000.gada 

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

 
Galvenais pētījumu virziens -  
fizioloăisko, patofizioloăisko un morfofunkcionālo procesu dinamika 
gastrohepatoduodenālajā sistēmā atgremotājdzīvniekiem postnatālajā ontoăenēzē, kuĦăa 
gĜotādas histoăenēzes un histoėīmisko procesu likumsakarību izpēte, kuĦăa funkcionālā 
morfoloăija un sālsskābes regulācijas mehānismi, duodenogastrālais reflukss gremošanas 
procesu adaptācijas mehānismi teĜiem pārejas periodā uz atgremotājdzīvnieku statusu saistībā 
ar dzīvnieku ēdināšanu. Iegūstamās dzīvnieku valsts produkcijas kvalitāte saistībā ar 
dzīvnieku ēdināšanu un dzīvnieku veselību. 
 
Projekti, granti:  
 
• LZP projekts 01. 0771 “Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teĜiem pārejas periodā 

no preruminācijas uz rumināciju” zinātniskā vadītāja (2001. – 2004.g.); 
• LZP sadarbības projekta apakšprojekta 02.0015.4.1 “Veselības problēmas dažādos 

lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo 
produkciju” zinātniskā vadītāja (2004. – 2006.g.); 

• LZP projekts 05.1578 ”Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaĜas kvalitāti” 
zinātniskā vadītāja (2005. – 2008.g.); 

• LZP Doktoranta grants D 57 „Dažu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas 
sistēmas morfofunkcionālo stāvokli” (2004. – 2006.g.); 

• Projekta Nr. 06.9-xi16 ”Kazu parazitocenožu ietekme uz kuĦăa funkcionālo stāvokli un 
iegūtā piena kvalitāti” vadītāja (2006.gads).  

 
Maăistrantu vadīšana: 

1. Aija Ilgaža „Glumenieka pH un dažu asins bioėīmisko rādītāju dinamika jaundzimušiem 
teĜiem pārejas periodā uz atgremotājdzīvnieka statusu” vadītāja (aizstāvēts  1999.g.) ; 

2. Inese  BērziĦa  “Mikroalbumīnūrijas noteikšana suĦiem” vadītāja (aizstāvēts 15.12. 
2003.g.); 

3. Sintija Pakalne “Mākslīgi ierosināta Diabetes Mellitus atsevišėa patoăenēzes mehānisma 
izpēte” vadītāja  (aizstāvēts 22.12. 2003.g.); 

4. Aivars BērziĦš “Mikroorganismu kvantitātes rādītāju dinamika maltā cūkgaĜā saistībā ar 
uzglabāšanas temperatūru un uzglabāšanas ilgumu” vadītāja (aizstāvēts 2002.g.); 

5. Inese DūdiĦa ”Starterbarības ietekme uz kuĦăa attīstības dinamiku teĜiem pirmajā 
postnatālās dzīves mēnesī” vadītāja (aizstāvēts 08.01.2007.g.); 

6. Daina Ikauniece „SpurekĜa funkcionālais stāvoklis liellopiem izēdinot tiem rapša raušus” 
vadītāja (2006. - 2008.g.). 
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Doktorantu vadīšana: 
1. Dace Upeniece “Sirds elektrofizioloăiskie parametri Kokerspaniela, Rotveilera un Vācu 

aitu šėirnes suĦiem”. Promocijas darbs sekmīgi aizstāvēts 2004.gada 14.septembrī. 
Piešėirts Dr.med.vet. zinātniskais grāds. 

2. Guntars Avdoško ”Sirds biopotenciālu izmaiĦas suĦiem anestēzijas laikā”. Promocijas 
darbs sekmīgi aizstāvēts 2007.gada 1.martā. 

3. Aija Ilgaža ” KuĦăa funkcionālā adaptācija teĜam postnatālajā ontoăenēzē”. Promocijas 
darbs tiek virzīts aizstāvēšanai, iziet pirmsaizstāvēšanas procedūras. 

4. Dace Keidāne “Parazitocenozes kazu gremošanas kanālā un to ietekme uz organisma 
fizioloăiskiem procesiem”. Promocijas darbs tiek rakstīts. 

5. Aivars BērziĦš “Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos sastopamo Listeria 
monocytogenes  genotipa analīze”. Promocijas darbs tiek rakstīts (2003. –  2006.g.). 

6. Jūlija Jegorova “Dažu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli” (2004. – 2008.). 

7. Dace BērziĦa “Helicobacter spp. teĜu un suĦu kuĦăa gĜotādā un to ietekme uz kuĦăa 
morfofunkcionālo stāvokli” (2005. – 2008.). 

8. Līga KovaĜčuka ”Acs funkcionālā stāvokĜa izmaiĦas narkozes līdzekĜu ietekmē suĦiem” 
(2006. – 2009.). 

9. Inga PigiĦka ”Limfmezglu reaktivitāte cūkām ar cirkovīrusu” (2006. – 2009.). 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
• Bir ăele E., Keidāne D., Mugurēvičs A. Goats organism physiological indicators and the 

quality of the obtainable production. Book of Abstracts of the 55 th Meeting of the 
Europen Association for Animal Production. 2004. Bled, Slovenia 5- 9 sept. 2004. 

• Avdoško G., Bir ăele E.   EKG  PQ intervāla izmaiĦas Kokerspanielu un Vācu aitu šėirnes 
suĦiem premedikācijas un vispārējās anestēzijas laikā.  Starptautiskā zinātniskā konference 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”.  Jelgava, 2004.gada. 15. oktobrī. 

• Ilgaža A., Bir ăele E. Asins bioėīmiskie rādītāji teĜiem pārejas periodā uz rupjo barību 
saistībā ar vecumu un izēdināmo barību. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna”.  Jelgava, 2004.gada. 15. oktobrī. 

• Keidāne D., Bir ăele E.  AsiĦu morfoloăisko un bioėīmisko rādītāju izmaiĦas kazām 
eksperimentāli invadētām ar gremošanas orgānu strongilātiem. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”.  Jelgava, 2004.gada. 15. oktobrī. 

• Авдошко Г.Я., Биргеле Е.Л. Изменение Q-T интервала электрокардиограммы собак 
под влиянием анестезии. Третий Российский конгресс по патофизиологии с 
международным участием.  “Дизрегуляционная патология органов и систем”.  
Москва 2004, 9 – 12 ноября.   

• Упениеце Д.Я.,  Биргеле Е.Л. Изменения динамики Q-T интервала 
электрокардиограммы собак в зависимости от породы и возраста.  Третий 
Российский конгресс по патофизиологии с международным участием. 
“Дизрегуляционная патология органов и систем”.  Москва 2004, 9 – 12 ноября.   

• E.Birăele, D.Keidāne, A.Mugurēvičs, J.Jegorova. The functional condition of the stomach 
in goats infected with the alimentary tract nematodes. 56th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production. 2005. Uppsala, Sweden 5 – 8 june, 2005. 

• A.Ilgaža, E.Birăele, A.Mugurēvičs, D.Keidāne, J.Jegorova. The functional condition of 
stomach and some indices of meat quality in bulls in their ontogenesis. 56th Annual 
Meeting of the European Association for Animal Production. 2005. Uppsala, Sweden 5 – 8 
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june 2005. 
• D.Keidāne, E.Birăele, A.Ilgaža, A.Mugurēvičs. Infection of alimentary tract nematodes of 

goats and milk quality. XII th International Congress ISAH 2005 Animals and 
Environment.  Warsaw, Poland 4 - 9 september, 2005. 

• E.Birăele, A.Ilgaža, D.Keidāne, A.Mugurēvičs. The functional state of the stomach in 
calves in the first month of postnatal life. XII th International Congress ISAH 2005 
Animals and Environment. Warsaw, Poland 4 - 9 september 2005. 

• Bir ăele E., Ilgaža A., Keidāne D., Mugurēvičs A. (2006) The functional state of the 
abomasum in calves in the first month of postnatal life. 57th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production.  Antalya, Turkey (17–20 september 2006). 

• Bir ăele E., Keidāne D.,  Ilgaža A., Mugurēvičs A. (2006)  The effect  of  feed on the 
intrarumenal and intra-abomasal pH dynamics in goats. 57th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production. Nr.12, Antalya, Turkey (17–20 september 
2006). 

• Bir ăele E., JemeĜjanovs A. The science of veterinary medicine at the Latvian University 
of Agriculture: problems and solutions. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna” plenārsēdē. Jelgava, 2006.gada 10. novembrī. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Fizioloăijas mācību disciplīnas vadītāja; Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas 
vadītāja. 

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

Kopējais publikāciju skaits – 169, pēdējos trīs gados 27. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Avdoško G., Bir ăele E.   Changing in the heart rate frequency in dogs during anesthesia. 
Proceeding of the Latvian Academy of science. Section B. V. 57(2003), Nr 6 (623), pp. 20 
– 30; 

2. E.Birăele, A.Ilgaža, D.Keidāne, A.Mugurēvičs (2005) The functional state of the stomach 
in calves in the first month of postnatal life. XII th International Congress ISAH 2005 
Animals and Environment. Volume 1, Warsaw, Poland (4 - 9 september 2005), pp. 219 – 
224; 

3. D.Keidāne, E.Birăele, A.Ilgaža, A.Mugurēvičs (2005) Infection of alimentary tract 
nematodes of goats and milk quality. XII th International Congress ISAH 2005 Animals 
and Environment. Volume 1, Warsaw, Poland (4 - 9 september 2005), pp. 200 – 204; 

4. A.Ilgaža, E.Birăele (2005) KuĦăa funkcionālais stāvoklis teĜiem pirmajā postnatālās 
dzīves mēnesī. LLU Raksti, Jelgava, Nr. 13 (308), 67 – 76 lpp; 

5. BērziĦš A., Bir ăele E., Korkeala H. Molecular tuping of Listeria monocytogenes isolated 
from cold-smoked meat products by pulsed-field gel electrophoresis. Animals. Health. 
Food Hygiene. (ISSN 1407 – 1754). Internationalscientific conference. Proceedings. 
Jelgava, 2006.- 43. - 48. pp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās 6 starptautiski zinātniskās konferencēs. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
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• LZP Lauksaimniecības nozares (9.) eksperta komisijas locekle (no 1994. gada); 
• LZP Lauksaimniecības un meža zinātĦu apvienotās ekspertu komisijas priekšsēdētāja (no 

2000.gada); 
• LVB Veterinārā žurnāla redkolēăijas locekle kopš 2002.gada ; 
• Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas locekle – kopš 1999.gada; 
• Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājlocekle – kopš 1999.gada; 
• Latvijas Lauksaimniecības un meža ZA īstenā locekle no 1992.gada; 
• Latvijas Zinātnes padomes Valdes locekle no 1997.gada; 
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas nozares Promocijas padomes 

priekšsēdētāja no 1997.gada; 
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības nozares Lopkopības 

apakšnozares Promocijas padomes locekle no 1992.gada; 
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāna vietniece 

Zinātniskajā darbā no 1991.gada; 
• LLU Konventa priekšsēde no 2002.gada; 
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas prezidija locekle no 1997.gada, viceprezidente – 

no 2005.gada. 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• LLU Ludviga KundziĦa vārdiskā balva 2005.gadā; 
• Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums – medaĜa „Par centību” 03.05.2006.g. 
 

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

• Устройство для проведения экспериментов на мелких животных. Открытия. 
Изобретения - опубликовано 12.10.73. Бюл. 41.- Авт. Свид. 401356. 

• Способ определения дуоденогастрального рефлюкса у животных. Открытия. 
Изобретения. Опубликовано 28.10.91. Бюл. 8.- Авторск. Свид. 1630791. 

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

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
AngĜu valoda          
_____________ valoda          

 
12.03.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Elmārs  Budnovics 
Vārds  Uzvārds 

Kuldīgas raj. Nīckrāces pag.  1936.g. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Fizikas katedras lektors v.i. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Fizikas katedra,   

Jelgava, Lielā 2   
   
   

TālruĦa Nr.  3005675    
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

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

LU Fizikas un matemātikas fak. 1958-1963.g. Fizika Fiziėis Fizikas un 
raž.p.skolotājs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

No 1965.-1968.g. asistents RPI, 
No 1968.-1970.g. Jelgavas 2.vsk.fizikas skolotājs, 
No1970. 1974.g. LLA Pienu mašīnu zin.lab.lab.vad. 
No 1974.g. LLU Fizikas katedrā asistents, vec.pasn., lektors 

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

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

nav 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Fizikas pamati. Biofizika VMF un LF hipologiem 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Slaukšanas operāciju automatizēšanas iespējas tandema stendā, Jelgava, 1973. 1 iesp.l. 
2. Fizika. Kontroldarbu uzdevumi. Sagatavošanas noaĜu klausītājiem, Jelgava, 1988. 2 iesp.l. 
3. Siltumvadītspēja metālos. Mācīnu līdzeklis. Jelgava, 1996.g. 14. lpp. 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

nav 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

nav 

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 x   x   x   

Krievu valoda  x   x   x  

Vācu valoda  x    x   x 

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
18.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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Lietišėā biogrāfija (CV) 
 

Inga  Ciproviča 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1969 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Pārtikas tehnoloăijas katedra asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
   

   
TālruĦa Nr.  371-30-22829    

Fakss: 371-30-22829   
E-pasts: Inga.Ciprovica@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1987-1992 Piena un piena 
produktu 

tehnoloăijas 
specialitāte 

inženieris-
tehnologs 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
doktorantūra 

1994-1997 Pārtikas 
tehnoloăijas 
specialitāte 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU InženierzinātĦu nozares 
Pārtikas zinātĦu apakšnozares 
habilitācijas un promocijas 
padome P-7 

1998 Pārtikas procesi un 
iekārtas 

Dr.sc.ing.  

LLMZA pilnsapulce 2002 Pārtikas zinātne Īstenais 
loceklis 

 

Darba pieredze 

Kopš 2006. gada – LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātes dekāne, asociētā profesore 
2000. – 2006. LLU Pārtikas tehnoloăijas katedras asociētā profesore 
1992.-1999. - LLU Pārtikas tehnoloăijas katedras asistente, lektore un docente 
1990.-1992. - a/s ‘’Rīgas piena kombināts” mikrobiologs  

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

Piena kvalitātes vērt ējums, piena tehnoloăiju izstr āde, funkcionālo piena produktu 
pētījumi 
1. Norfa network P.Nr.619004/Vo1/ sted 195 “Biochemistry during maturation of Nordic 

cheese varieties” koordinātore (2005-2007) 
2. Latvijas Zinātnes padomes granta Nr.06.1945 “ Bioloăiskā lauksaimniecībā iegūtā piena 
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kvalitatīvā sastāva izvērtējums” vadītāja (2006) 
3. ESF projekta 2005/0137/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0035/0067 „Studiju procesa 

modernizācija Pārtikas tehnoloăijā” projekta vadītāja (2005-2008) 
4. ESF finansētā projekta 2005/0117/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0063 „DabaszinātĦu 

un tehnoloăiju ietilpīgo moduĜu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maăistra studiju 
programmai uzturzinātne” eksperte (2005-2008) 

5. 6.Ietvara 5.Prioritātes Food Quality and Safety projekta FOOD-CT-2004-513988 Chemical 
Food Safety Network for the enlarging Europe izpildītāja (2005-2008) 

6. Latvijas Zinātnes padomes granta Nr.04.1056 “Bioloăiskā lauksaimniecībā iegūtā piena un 
tā produktu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva izvērtējums” 

7. vadītāja (2004-2005). 
8. Latvijas Zinātnes padomes granta Nr.01.0780 “Piena tauku modificēšanas iespējas un to 

pielietojums pārtikas produktu ražošanā” vadītāja (2001-2003). 
9. Līdzdalība valsts nozīmes pētniecības programmā 13.3 “Jauni un uzlaboti pārtikas produkti 

no lauksaimniecības izejvielām un to tehnoloăija” (1998-2000).  
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

I.Ciproviča, I.Beitāne, D.KārkliĦa. The changes of the concentration of B1 and B2 vitamins 
during milk fermentation by probiotics and prebiotics. SAFECONGRESS, Budapešta, 11.-
14.jūnijs, 2006. 
I.Ciproviča. Cheese history, traditions and varieties in Latvia/ Report of the workshop 
“Potential of Lactobacillus helveticus and Lactobacillus paracasei group in Northen European 
cheeses. Indigenous bioactive peptides.” 6.11.-08.11.2005., Copenhagen, Denmark. 
I.Ciproviča Bioactive peptides for health nutrition/report for workshop “Potential of 
Lactobacillus helveticus and Lactobacillus paracasei group in Northen European cheeses. 
Indigenous bioactive peptides.” 6.11.-8.11.2005., Copenhagen, Denmark. 
I.Ciproviča, D.KārkliĦa, I.Beitāne. The stimulating of growth of Bifidobacterium lactis in milk 
enriching with lactulose. EFFOST conference, Valencia, Spain, 25-29 October, 2005. 
I.H.Konosonoka, A.Jemeljanovs, I.Ciprovica. The study of microbiological contamination of 
milk from cows with subclinical and clinical mastitis/ 56th Annual Meeting of the European 
Association for Animal Production June 5-8 2005, Uppsala, Sweden.  
I.Ciproviča, J.Zagorska, D.KārkliĦa Occurrence of Aflatoxin M1 in milk/ISEKI-FOOD 104934-
CP-3-2004-1-PT-ERASMUS TN Case Studies Network  “Integrating Research into Training” 
Portugal, Algavare, 25-29 May. 2005 
J.Zagorska, I.Ciproviča. The comparison of chemical pollution between organic and 
conventional milks/ International scientific conference “Rural development 2005” 18-20 May, 
2005, Jelgava, Latvija 
J.Zagorska, I.Ciproviča. The content of heavy metals in Latvian organic milk/ 1st International 
Food and Nutrition Congress – Food Safety and Quality through the Food Chain, 15th-18th Juny, 
2005, Istambul, Turkey 
I.Beitāne, I.Ciproviča. The dynamic of growing of Bifidobacterium lactis in substrate enriching 
with lactulose/ International scientific conference “Rural development 2005” 18-20 May, 2005, 
Jelgava, Latvija 
KārkliĦa D., Ciproviča I., Beitāne I. (2005) Effect of lactulose as bifidogenic factor on growth 
of Bifidobacterium lactis in milk fermentation. Proceeedings of the 4th Congress of Food 
Technology , 18-19 February, Athenas, Greece 
I.Ciproviča, J.Zagorska, I.H.Konošonoka. The study of microbiological contamination with 
staphylococci in latvian organic milk// 19th International ICFMH symposium FoodMicro 2004, 
12-16th September 2004, Portorož Slovenia. 
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I.Ciproviča, I.H.Konošonoka, J.Zagorska, A.JemeĜjanovs. Investigation of staphylococcus 
strains in Latvian organic milk// 2nd Central European Congress Food safety. Nutrion. 
Technology. Consumers, Budapest, 25-28 April, 2004, Hungary. 
I.Ciproviča. Milk production and technology in Latvia/ Seminar of POLFOOD National 
Contact Point for the 6th Framework Programme „Hygiene in milk production and processing”, 
Warsawa, 10.03.-14.03.2004., Poland 
 
Piedalīšanās mācību metodiskajās konferencēs:  
2005./2006. ar referātu D.KārkliĦa, I.Ciproviča, M.Dūma, I.Skrupskis Nepilna laika studentu 
motivācija studijām PTF (veicināšanas prēmija)  

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Piens, tā pārstrāde – 5.5 KP (LLU PTF pārtikas produktu tehnoloăijas profesionālās un 
pārtikas zinību akadēmiskās studiju programmu studentiem) 

2. „Pārtikas produktu ražošana” - 3.0 KP (Rīgas StradiĦa universitātes Uztura akadēmiskās 
skolas studentiem) 

3. Pārtikas produktu nekaitīgums – 4 KP (LLU PTF pārtikas zinātnes maăistratūras studiju 
programmas studentiem); 

4. Pārtikas produktu ražošanas tehnoloăija – 2.5 KP (LLU VMF veterinārmedicīnas 
profesionālās studiju programmas studentiem) 

5. Bioloăiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde – 1 KP (LLU LF uzĦēmējdarbības 
lauksaimniecībā, dārzkopības, laukkopības, lopkopības studiju programmu studentiem) 

6. „Pārtikas produktu tehnoloăija” - 2.0 KP (LLU VMF profesionālās maăistra studiju 
programmas pārtikas higiēna maăistrantiem) 

7. Pārtikas piedevas – 1.0 KP (LLU VMF profesionālās maăistra studiju programmas pārtikas 
higiēnas maăistrantiem, LLU PTF akadēmiskās maăistra studiju programmas Pārtikas 
zinātne maăistrantiem, 1.līmeĦa studiju programmas Pārtikas higiēna studentiem) 

8. Pārtikas produktu tehnoloăija – 2.0 KP strapaugstskolu maăistra studiju programmas 
Uzturzinātne maăistrantiem 

 
Maăistra darbu vadīšana – 4 (2005./2006. m.g.) 
Doktora darbu vadīšana – 2  
1. J.Zagorska. Bioloăiskā lauksaimniecībā iegūtā piena kvalitatīvais un kvalitatīvais 

izvērtējums. 
2. I.Beitāne. Funkcionālu pārtikas produktu izpēte. 
  
Aizstāvētie doktora darbi 
V.Šterna. Holesterīna dinamikas likumsakarības Latvijas govju pienā saistībā ar šėirnēm un 
labturību. (darbs aizstāvēts 02.03.2005.) 
I.H.Konošonoka. Govs piena mikrobiālā kontaminācija, izdalītās mikroorganismu asociācijas 
un to patogenitātes pētījumi. (darbs aizstāvēts 29.06.2005.) 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 63 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. D.KārkliĦa, L.Ozola, I.Ciproviča, J.Predoi Die entwiclung der Produktion und Veralbeitung 
der Milch in Lettland. - Lebensmittel industrie und Milchwirtshaft, March,1995.272 - 278.  

2. I.Ciproviča, D.KārkliĦa, I.Beitāne. The stimulating of growth of Bifidobacterium lactis in 
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milk enriching with lactulose. Proceedings of INTRADFOOD 2005, Proceedings. Ed. By 
P.Fito and F.Toldra. Printed on behalf of Elsevier, London. Vol. II – pp. 951-954 p. 

3. KārkliĦa D., Ciproviča I., Beitāne I. (2005) Effect of lactulose as bifidogenic factor on 
growth of Bifidobacterium lactis in milk fermentation. Proceeedings of the 4th Congress of 
Food Technology , 18-19 February, Athenas, Greece, 72-77 p. 

4. I.Ciproviča.J.Zagorska. Evaluation of microbiological contamination in Latvian organic 
milk/ Reports of 5th International Conference Culinary Arts and Science ICCAS 05, 27 th 
June – 1 st July, 2005, Warszawa, Poland, 250-254 p.  

5. I.Ciproviča, I.H.Konošonoka. Investigations of somatic cell count and staphylococci in 
organic milk. Maisto chemija ir technologija. Nr.37 (2003) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

14.11.-18.11.2005 
 

02.-18.08.2002. 

SIA NEO un Chr.Hansen (Dānija) organizēts izglītojošs seminārs 
piena pārstrādē, Kopenhāgena 
USDA Cochran’s Fellowship apmācību programma 
“Microbiological safety and processing of fish”  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Ar Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības (LPCS) valdes lēmumu ievēlēta par ikgadējo 
sviesta konkursu komisijas locekli, kā arī siera konkursu komisijas locekli. Kopš 2003.gada 
sviesta un siera konkursa- skates komisijas priekšsēdētāja. 
LR ZM patstāvīgās komisijas locekle atzinuma sniegšanai par sviesta atbilstību valsts kvalitātes 
kategorijai „Ekstra klases sviests”; 
LR ZM patstāvīgās komisijas locekle atzinuma sniegšanai par siera atbilstību valsts kvalitātes 
kategorijai „Ekstra klases sieri” 
LLU starptautiskās doktorantu zinātniskās konferences rakstu krājuma redkolēăijas komisijas 
locekle 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas piešėirtā jauno zinātnieku balva (1999.) ėīmijas, bioloăijas 
nozarē. 

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 X   X   X   

Vācu valoda          

AngĜu valoda X    X   X  

_____________ valoda          

 
01.03.2007   
(Datums)  I.Ciproviča 
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C U R R I C U L U M   V I T A E  
 
1. Vārds, uzvārds:  
 Lilija  Degola 
--------------------------- --------------------------- 
                  Vārds             Uzvārds 
 
2. Dzīves dati:  
         Jelgava  170556 - 10035 
                                                                                    
           Dzimšanas vieta Personas kods 
 
 17.05.1956.  
----------------------------- 
        Datums, mēnesis, gads    
 
Darba vieta un ieĦemamais amats 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecibas fakultāte, 
Agrobiotehnoloăijas institūts, docente 
Darba vietas adrese: Mājas adrese: 
 
LLU, Liel ā iela 2, Jelgava, LV 3001 s/n StaĜăene, Krastkalni , 
  Jelgavas raj., LV 3031 
 
Tālrunis 30056661 Tālrunis 3053826, mob.9175496 
Telex 
Fax:            3027238 vai 3005661 
E-male:       Lilija.Degola@llu.lv 
 
3. Izglītība:  
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 
Studiju 
laiks Specialitāte Kvalifik ācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
doktorantūra 

 
 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

1995. 
–1999. 
 
 
1974. 
–1979. 

Lopkopība-
dzīvnieku 
ēdināšana 

 
zootehnika 

 
 
 
  
zooinženieris 

 
Zinātniskā kvalifik ācija:  

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr 

Lauksaimniecības zinātĦu nozare 
Lopkopības apakšnozare 

2001 Lauksaim 
niecība 

Doktora grāds 
agronomijas 
zinātnēs 

G-D 000410 

 
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem). 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agrobiotehnoloăijas institūts – docente no 
01.09.2005. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dzīvnieku zinātĦu katedra  -docente no 2000.-2005.  
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dzīvnieku ēdināšanas katedra – lektore no 1995.-
2000. 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, L/s dzīvnieku ēdināšanas kat. – asistente no 1988.-
1995. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mikroelementu zinātniskā laboratorija – vec. 
laborante no 1.03.1982 – 1.07.1988. 
Jelgavas raj kolhozs “StaĜăene” no 1979. – 1982. 
 
5. Zinātniskais darbs. 
*Tirgus orientētā pētījuma vadītājaTOP 04-46; Subsīdiju projekta Līgums Nr. 271206/s768 
vadītāja. 
*LLKC Eksaminācijas komisijas vad.Cūkkopības nozarē; 
*LF M ācību metodiskās komisijas locekle; 
*LF Zootehnikas specialitātes pamatstudiju vadītāja no 2000.gada 
* LF Lopkopības virziena maăistrantūras vadītāja no 2000.gada.  
*LLU Pirmsaugstskolas izglītības nodaĜas vadītāja no 1995. gada; 
 
7. Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums – visur iegūti 
sertifikāti 
Ārzemju pieredzes studijas. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu, 
datumu, laiku, iegūtos diplomus) 
Lielbrit ānij ā, Lauksaimniecības un Meža zinātĦu universitātē, Bangorā no 01.03. – 
30.04.1995. Dzīvnieku ēdināšana un audzēšana; 
Zviedrij ā, Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē, Uppsalā 08.12. – 12.12.1997. Cūku 
ēdināšana. Iegūts sertifikāts; 
Lielbrit ānij ā, Bishop – Burton koledžā, Beverly 31.08. – 29.09.1998. Pedagoăija. Iegūts 
sertifikāts; 
Vācijā, Trīsdorfas Lauksaimniecības augstskola 12.07. – 24.07. 1999. UzĦēmējdarbība 
lauksaimniecība. Iegūts sertifikāts; 
*Apmeklēti lekciju kursi: 
LLU un Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes organizētie kursi no 12.04 – 16. 04. 1999.. 
Tēma ‘’Pig Production’’. Iegūts sertifikāts; 
LLU , Bishop – Burton koledžas un Humberside universitātes organizētie kursi no 28.02. – 
11.03. 2000. Tēma ‘’ Suistainable livestock production and management’’. Iegūts sertifikāts. 
Vasaras kursi Dānijā no 11. – 22. 06. 2001. Tēma “ Animal nutrition and the Environment”. 
Iegūts sertifikāts 6 KP apjomā.. 
 
8. Publikācijas: 

 Visas kopā Pēdējos 5.gados 

Monogrāfijas - - 
Grāmatas un brošūras - - 
Mācību metodiskie līdzekĜi - - 
Raksti ZP atzītos izdevumos 5 3 
Raksti citos zinātniskos izdevumos 5 3 
Konferenču materiāli 6 3 
Periodika 9 6 
KOPĀ 25 15 
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tabula 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs 

 
 Kopā Pēdējos 5 gados 

Starptautiskās 3 2 
Latvijā 2 2 
KOPĀ 5 4 

 
10. Galveno publikāciju saraksts.  
1. Degola L.(2006)Kailgraudu miežu izēdināšanas ietekme uz cūku nobarošanas 
īpašībām/Starptautiskās zinātniskās konferences raksti, ISSN 1407 1754, Jelgava, Latvija,52-
57. 
2. Degola. L. , BeĜicka I. (2005) Hulless-barley for nutrition  of high breeding value pig. 
Proceedings of XI Baltic Animal breeding and genetic conference, Palanga, Lithuania, P. 
202-206. 
3. Degola L., Selegovska E. Zootehcnical and economical evaluation of protein content in pig 
diets and influence on the carcass traits. ISSN 1392-2130. Veterinarija ir Zootechnika., 
t.27(49),.2004.,52 – 55. 
4. Degola L.,Latvietis J. Lake sapropel as effective feed additive for pigs. // Migration of 
Heavy metals and radionuclides in the system: soil-plan (feed, ratio)- animal= animal 
breeding produce – human being. International conference background. Novgorod, 2000., 
187 – 193. 
5. Degola L., Latvietis J., Strikauska S. Minerālprēmiksa “ Sapromin” ietekme uz barības 
vielu sagremojamību un nobarošanās īpašībām cūkām. LLU Raksti Nr.2, 2000., Jelgava, 42 - 
46. 
6. Degola L., Latvietis J. Carcass traits and mineral composition of muscle and lard tissues of 
growing pigs fed with mineral premix Sapromin along with dry mixed feed. Proceedings of 
the Latvian Academy of Sciences, Volume 54, Number 3, Rīga, 2000., 91 – 95. 
7. Degola L., Latvietis J., Strikauska S. Effects of lake sapropel on growth performance, feed 
consumption, digestibility of nutrients and carcass traits of growing – finishing pigs. 4. 
International Scientific Conference dedicated to 60 years Jubilee for Department of Special 
Zootechnics of Lithuanian Veterinary Academy. Scientific works, Kaunas, 1998., 64 – 70. 
Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis. 
 
Svešvalodu 
zināšanas: 

Lasītprasme  Rakstītprasme  Runātprasme 

 teic  labi  vid.  teic  labi  vid.  teic  labi  vid. 

                  

Krievu valoda   X      X      X   

                  

AngĜu valoda   X      X      X   

 
Paraksts, datums   25.05.2007. 
Vārds, uzvārds   Lilija Degola 
                                                    (paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Krist īne  Drevinska 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  05.04.1973 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, VMF, Kl īniskais institūts, lektore. Veterinārmedicīnas izglītības centrs, 

veterinārārste 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa 8, Jelgava   
   
   
   

TālruĦa Nr.  VMF - 3024665, VIC - 30 21918    
Fakss:    

E-pasts: dr.kristine@apollo.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija 

1991-1997 veterinārmedicīna veterinārārsts 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija  

1997-2000 veterinārmedicīna veterinārmedi
cīnas maăistrs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

LLU VMF 
Subasistents VMF Ėirurăijas katedra 1997.-1998.gads 
Asistents-stažieris VMF Iekšėīgo slimību katedrā 1998.-1999.gads 
Veterinārārsts VMF Klīniskā institūta stacionārā-klīnikā no 1999.gada 
Subasistents Klīniskajā institūtā 1999.-2006.gads 
Asistents Klīniskajā institūtā 2000.-2004.gads 
Lektors no 2004.gada 
 
VIC 
Veterinārārsts no 1999.gada 

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

Maăistra darba izstrādes laikā pētīta SIA “Fitosan” izstrādātā preparāta “Tilosāns” ārstnieciskā efektivitāte ārējās 
auss ejas iekaisuma gadījumā suĦiem. 
 
Līdzdalība vairākos zinātniskos projektos par jaunu ėirurăisko materiālu aprobāciju un ieviešanu praksē: 
“Pulsējošo asinsvadu protēžu tehnoloăijas izstrāde” 2002-2004.gads 
“Jaunas tehnoloăijas izstrāde modificētu trūču ielāpu izgatavošanā ar nanolīmeĦa īpašībām” 2005 – 2006 
“Jaunas struktūras ėirurăisko sietu izstrādāšana, to biomehānisko un morfoloăisko īpašību izpēte” 2006 –2007 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

„Modific ēto trūču ielāpu eksperimentāla aprobācija suĦiem” (pirmais ziĦojums) K.Drevinska, A.Auzāns, 
V.Kancēviča. Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” Jelgava 2006 
10.novembris 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

2000.-2001.gads vadīti laboratorijas darbus Iekšėīgajās nelipīgajās slimībās 
No 2002.gada lasītas lekcijas un vadīti laboratorijas darbus Mazo dzīvnieku iekšėīgajās slimībās  
No 2002.gada lasītas daĜa lekciju un laboratorijas darbu Klīniskajā bioėīmijā  
Vadīta 1.-2.kursa studentu prakse “Darbs klīnikā” un 5.kursa prakse “Mazo dzīvnieku slimībās” 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

“Ārējās auss ejas iekaisuma mikroskopiskā diagnostika un biežāk izolētā mikroflora” K.Drevinska, A.Auzāns. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Veterinārmedicīnas aktualitātes” raksti.  Jelgava 2002.gada  
 
“Modific ēto trūču ielāpu eksperimentāla aprobācija suĦiem” (pirmais ziĦojums) K.Drevinska, A.Auzāns, 
V.Kancēviča. Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” raksti. Jelgava 
2006 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 10.04.2004. 
Seminārs „tetraplēăija/tetraparēze” „veterinārā deontoloăija” 
Rīga, Latvija 
 7-8.05.2004 
FECAVA/ESAVA seminārs „Mazo dzīvnieku onkoloăijā” 
Tallina, Igaunija 
 22.05.2004. 
Centrālās un Austrumeiropas lekcija tūrē par suĦu un kaėu dermatoloăiju 
Latvija 
  24.-25.11.2004. 
 Seminārs neiroloăijā Jelgava, Latvija 
  16.11.2004. 
 Hill’s European Speaker Tour 2004 „SuĦu un kaėu nieru slimības” 
 Tartu, Igaunija 
 06.02.2005. 
LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālā sekcija „Kaėu slimības.” 
Jelgava, Latvija 
  4-5.03.2005. 
Latvijas zirgu ārstu biedrības organizēts seminārs „Zirgu laminīts un zirgu ēdināšana” 
Jelgava, Latvija 
04-05.06.2005. 
FECAVA/ESAVA seminārs „Mazo dzīvnieku reprodukcija un mazo dzīvnieku elpošanas ceĜu endoskopija” 
Tallina, Igaunija 
13-14.05.2006 
FECAVA/ESAVA seminārs „Mazo dzīvnieku trahejas un bronhu slimības”. 
 Tallina, Igaunija 
  10.11.2006.  
 Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 
 Jelgava, Latvija 
  23.03.2007. 
 LVB mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas seminārs „Eksotisko zīdītāju terapija un ėirurăija” 
 Jelgava, Latvija 
 SIA VIC organizēts seminārs „Oftalmoloăiskā izmeklēšana un biežākās acu slimības ” 
Jelgava, Latvija 
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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          

 
12.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ilm ārs  Dūr ītis 
Vārds  Uzvārds 

Aizkraukle  1976 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, vieslektors - lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Kr.HelmaĦa -8, Jelgava, LV-3004   

   
   
   

TālruĦa Nr.  3024662    
Fakss:    

E-pasts: Ilmars.Duritis@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLU VMF- pamatstudijas 1995-2000 veterinārmedicīna veterinārārsts 
LLU VMF – maăistra studijas 2000-2003 veterinārmedicīna Mg.med.vet 
LLU VMF – doktora studijas No 2006 veterinārmedicīna  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

VMF Preklīniskajā institūtā asistents 2000.-2003., lektors no 2003.; 
VMF Kl īniskajā institūtā lektors no 2004. gada.  

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

� Arheoloăiskajos pieminekĜos atrasto dzīvnieku kaulu osteoloăiskā analīze. – aiztāvēts maăistra darbs.  
� Adaptācijas problēmu izraisītās veselības stāvokĜa pārmaiĦas Latvijā importētām govīm piesieta un 

nepiesieta turēšanas veida mītnēs. Darbs LLU Zinātniskajā projektā (no 2006. gada) 
� Āfrikas strausa (Struthio camelus) gremošanas aparāta morfofunkcionālais raksturojums ontoăenēzē. – 

doktora darba tēma 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Atsevišėos Latvijas arheoloăiskajos pieminekĜos atrasto tauru (Bos primigenisus Boj.) un liellopu 
(Bos taurus) kaulu analīze- nolasīts referāts Starptautiskā zinātniskā konference- Dzīvnieki. Veselība. 
Pārtikas higiēna, Jelgavā 2004. gada 15. oktobrī. 

�  „Medību fauna Lubānas ezera ieplakā II g.t. p.m.ē. pēc Ičas apmetnē arheoloăiskajos izrakumos 
atrastajiem dzīvnieku kauliem. ” 10.10.2005. Konference „Multidisciplinārie pētījumi Latvijas 
mitrājos” nolasīts referāts. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mājdzīvnieku anatomija- praktiskie darbi, 1. un 2. kursa veterinārmedicīnas specialitātes studenti (kopš 2000. 
gada) 
Dzīvnieku iekšėīgo slimību kl īniskā diagnostika- praktiskie darbi 3. kursa veterinārmedicīnas fakultātes 
studentiem (kopš 2004. gada) 
Dzīvnieku iekšėīgās slimības – praktiskie darbi 4. kursa veterinārmedicīnas fakultātes studentiem (kopš 2004. 
gada) 
Veterinārijas pamati – lekcijas un praktiskie darbi lopkopības programmas 4. kursa(pilna laika) studentiem.  
Dzīvnieku iekšėīgās slimības – vadu kursu (lekcijas un praktiskie darbi) pirmā līmeĦa pārtikas higiēnas studiju 
programmas 2. kursa (nepilna laika) studentiem.  
 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Atsevišėos Latvijas arheoloăiskajos pieminekĜos atrasto tauru (Bos primigenisus Boj.) un liellopu (Bos taurus) 
kaulu analīze.- publicēts –Veterinārmedicīnas raksti 2004, Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.- Jelgava-
2004(ISSN 1407-1754) 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

28.01.2005. -08.04.2005. Kursi- Augstskolu didaktika 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, 
LVB biedrs 

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          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   



 110

LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

 
Raimonda  GraudiĦa 

Vārds  Uzvārds 
Rīga  1955. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VMF Prekl īniskais institūts, asistente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa iela 8   
Jelgava   

LV   
   

TālruĦa Nr.  63027664    
Fakss: 3027344   

E-pasts: vmfdek@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas veterinārmedicīnas fakultātē 1988 - 1994 veterinārmedicīna vetrinārārste 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Sākusi stķādāt veterinārmedicīnas fakultātes veterinārajā klīnikā Dzemdību un ginekoloăijas nodaĜā kopš 
1981.gada.Šajā laikā ieĦēmusi sekojošus amatus – vecākā preparatore(1981.-1982.), veterinārā feldšere(1983.-
1990.), veterinārārsta v.i.(1990.-1994.), veterinārārste-subasistente(1994.-1995.). 
Paralēli kl īniskajam darbam nodaĜā, vadījusi praktiskās nodarbības veterinārmedicīnas fakultātes studentiem 
dzemdniecībā un ginekoloăijā. 
Strādājusi par asistenti dzemdniecības un ėirurăijas nodaĜā(1995.-2000.), kur vadījusi nodarbības VMF 3.un 4. 
kursu studentiem dzemdniecībā,ginekoloăijā un mākslīgajā apsēklošanā, bet,kopš 2000.gada, par asistenti 
Preklīniskajā institūtā, kur vada nodarbības VMF 1.kursu studentiem anatomijā. 
Paralēli darbam VMF, strādā veterinārajā klīnikā SIA"Kalnbērzs" par mazo dzīvnieku ėirurgu. 

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

L.s.dzīvnieku reprodukcijas jautājumi saistībā ar pēcoperācijas komplikāciju risku. 
Mazo dzīvnieku(suĦu) mākslīgās apsēklošanas tehnikas pilnveidošana ,spermas noĦemšanas  un izmeklēšanas 
metožu apgūšana un salīdzināšana.    

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ......2..... 

 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

   
1. PreinbergsG.,GraudiĦa R. Laparohisterotomijas terapeitiskā efektivitāte govīm Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas klīnikā.Veterinārmedicīnas raksti.Jelgava,1997. 
              2.  GraudiĦa R,.Preinbergs G.Laparohisterotomija-dzemdību palīdzības metode   
                   govīm.3.Pasaules ārstu kongress Rīgā,1997. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
Aija  Ilgaža 
Vārds  Uzvārds 

Vi Ĝāni  21.09.67-10018 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

   
LLU VMF Prekl īniskais institūts, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese: Mājas adrese:  
HelmaĦa iela 8 Bērzu ceĜš 3  

Jelgava Jelgava  
Latvija Latvija  
LV-3002 LV - 3004  

TālruĦa Nr.  TālruĦa Nr.3027664 29194143   
Fakss: 3027344   

E-pasts: Aija.Ilgaza@llu.lv   
    

Izglītība 
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 

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

LLU VMF kl ātienes doktorantūra 1999.-2002. Veterinārmedicīna  
LLU VMF kl ātienes maăistratūra 1997.-1999. Veterinārmedicīna Mgr.med. vet. 
LLU VMF 1985.-1990. Veterinārija veterinārārsts 

Darba pieredze 

1983.-1985. g. Rezeknes raj. Latgales lopkopības izmēăinājumu stacija, veterinārārsta palīdze; 

1990.-1996. g. Dobelas raj. A/S „Tērvete”, vecākā veterinārārste; 

1996.- 1997. g. LLU VMF Fizioloăijas katedra, asistente; 

1998.-1999. g. LLU VMF Ėirurăijas un dzemdniecības katedra, asistente; 

2000.-2005. g. LLU VMF Preklīniskais institūts, asistente; 

2005. - ...  g. LLU VMF Preklīniskais institūts, lektore. 

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

Zinātniskās darbības virziens – gremošanas fizioloăija dažādu sugu dzīvniekiem.  

• Līdzdarbība zinātniskajā projektā Nr.96-00075 “Fizioloăisko un patfizioloăisko procesu dinamika gastro-
hepato-duodenālajā sistēmā jaundzīvniekiem saistībā ar novirzēm ēdināšanā” (1997.-1999.g.); 

• LZP doktorantūras projekts “Gastro–hepatālās funkcionālās sistēmas adaptācija teĜam postnatālajā 
ontoăenēzē” (2000. – 2002. g.); 

• Līdzdalība zinātniskajā projektā Nr.01.0771  “Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teĜiem pārejas  
periodā no preruminācijas uz rumināciju” (2001.-2004.g.); 

• Līdzdalība LZP sadarbības projektā 02.0015.4.1 “Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku 
ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo produkciju”. (2002. - 2005. g.); 

• Līdzdalība LZP granta projektā 05.1578 ”Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaĜas kvalitāti” (2005.-2008.g.).  

• Līdzdalība projektā Nr. 06.9-xi16 ”Kazu parazitocenožu ietekme uz kuĦăa funkcionālo stāvokli un iegūtā 
piena kvalitāti” (2006.gads).  
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Latvija, Jelgava, 2006. gada 
10. novembris. KuĦăa funkcionālais stāvoklis teĜiem jaunpiena izēdināšanas periodā.  

2. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey, 17-20 
September 2006. The functional state of the abomasum in calves in the first month of postnatal life.,  

3. XII th International Congress ISAH 2005 Animals and Environment. Poland, Warsaw, 4 - 9 september 
2005. The functional state of the stomach in calves in the first month of postnatal life.  

4. XII th International Congress ISAH 2005 Animals and Environment, Warsaw, The functional state of the 
stomach in calves in the first month of postnatal life. Poland, 4 - 9 september 2005.  

5. 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Upsala, Sweden, 5-8 June 
2005.The functional condition of stomach and some indices of meat quality in bills in their ontogenesis. 

6. Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Latvija, Jelgava, 2004. gada 15. 
oktopbris. Asins bioėīmiskie rādītāji teĜiem pārejas periodā uz rupjo barību saistībā ar vecumu un 
izēdināmo barību.. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mājdzīvnieku fizioloăija, studiju priekšmeta vadīšana VMF pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studijās „Pārtikas higiēnas” specialitātē.  

Fizioloăija, laboratorijas darbu vadīšana VMF otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studijās 
„Veterinārmedicīnas” specialitātes 2. kursa studentiem.  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 17 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Ilgaža A., Birăele E. (2006) KuĦăa funkcionālais stāvoklis teĜiem jaunpiena izēdināšanas periodā. 
Veterinārmedicīnas raksti 2006 (ISSN 1407 – 1754). Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. 
Pārtikas higiēna”.  Jelgava, 79. - 84. lpp; 

2. Birăele, E., Ilgaža, A., D.Keidāne, A.Mugurēvičs (2005) The functional state of the stomach in calves in 
the first month of postnatal life. XII th International Congress ISAH 2005 Animals and Environment. 
Volume 1, Warsaw, Poland (4 - 9 september 2005), pp. 219 – 224; 

3. Ilgaža, A., E.Birăele (2005) KuĦăa funkcionālais stāvoklis teĜiem pirmajā  postnatālās dzīves mēnesī. 
LLU Raksti, Jelgava, Nr.13(308), 67.–76. lpp. 

4. Birăele E., Ilgaža A. (2003) Age and feed effect on the dynamics of animal blood biochemical values in 
postnatal ontogenesis in calves. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, Nr.22, pp. 5-10. 

5. Ilgaža A., Birăele E. (2003) Dynamics of glucose in postnatal ontogenesis in calves in association with 
age and feed. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, Nr.21, pp. 74-77. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
„Augstskolu didaktika” LLU, Jelgava 2005. gada 28. janv. – 8. apr. (sertifikāts Nr. 0330) 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 
Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs-2000” laureāte  

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

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

 

16.03. 2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Agris  Ilgažs 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1966 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VMF Kl īniskais institūts, docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Kr. HelmaĦa iela 8, Jelgava   
   
   
   

TālruĦa Nr.  3024662    
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas doktorantūra 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Rīgas 20. vidusskola 

1995.g. – 1998.g. 
1984.g. - 1991.g. 
1973.g.- 1984.g.  

- 
Veterinārija 

- 

- 
Veterinārārsts 

- 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

LLU VMF “ Ėirurăijas un 
dzemdniecības katedra 

 
 
 
 
 
 
 

LLU VMF Ārodbiedrība 
 
 

LLU VMF “ Ėirurăijas un 
dzemdniecības katedra 

 
 
 
 
 
 
 
 

LLU VMF “Kl īniskais 
institūts” 

 

Asistents 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ārodbiedrības priekšsēdātājs 
 
 

Lektors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektors 
Docents 

 

1991/1997 m. g. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1992/1997 m. g. 

 
 

1997/2000 m. g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000/2001 m. g. 
2001/2002 m.g. 
no 2003 m. g. 

Operatīvās ėirurăijas 
laboratorijas darbu 
pasniegšana 3. kursam. 
 
Veterinārās stomatoloăijas 
lekciju kursa lasīšana un 
laboratorijas darbu 
pasniegšana 4. kursam. 
 
Ārodbiedrības darba 
vadīšana. 
 
Operatīvās ėirurăijas lekciju 
kursa lasīšana un 
laboratorijas darbu 
pasniegšana 3. kursam. 
 
Veterinārās stomatoloăijas 
lekciju kursa lasīšana un 
laboratorijas darbu 
pasniegšana 4. kursam. 
 
Operatīvās ėirurăijas lekciju 
kursa lasīšana un 
laboratorijas darbu 
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Veterinārmedicīnas 
Izglītības Centrs 

 
 
 
 

ASV bioloăiski aktīvo 
barības piedevu 

ražotājkompānija “Enrich” 
 

ASV bioloăiski aktīvo 
barības piedevu 

ražotājkompānija “Santegra” 
 

“Zinātnisko atklājumu un 
izgudrojumu autoru 

starptautiskā akadēmija ” 
 

“TorĦkalna veterinārā 
klīnika “ 

 
“Latvijas zāĜu aăentūra” 

 
 
 

SIA “Saimnieks LV” 
Lauksaimniecības nozares 

žurnāls  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veterinārārsts 
 
 
 
 
 

Vecākais menendžers 
 
 
 

Vecākais menendžeris 
 
 
 

Biedrs 
 
 
 

Veterinārārsts 
 
 

Komisijas loceklis 
 
 
 

Ārštata korespondents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no 1998 g. 
 
 
 
 
 

no 1998/2006 g. 
 
 
 

no 2006 g 
 
 
 

no 2000 g. 
 
 
 

no 2001 g. 
 
 

no 2006, gada apriĜa 
 
 
 

no 2006 gada oktobra 

pasniegšana 3. kursam. 
 
Veterinārās stomatoloăijas 
lekciju kursa lasīšana un 
laboratorijas darbu 
pasniegšana 4. kursam. 
 
Internatūras prakses 
vadīšana 

 
Latvijas veterinārārstu 
pēcapmācības kursu 

vadīšana 
Veterināro pakalpojumu 

veikšana 
 

“BABP”  pielietošana 
veterinārmedicīnā 

 
 

“BABP”  pielietošana 
veterinārmedicīnā 

 
 

Alternatīvās medicīnas 
nodaĜa 

 
 

Veterināro pakalpojumu 
veikšana 

 
Latvijā reăistrējamo 
veterināro preparātu 

izvērtēšana 
 

Populārzinātnisko rakstu 
gatavošana par 

veterinārmedicīnas tēmām  

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

Veterinārā stomatoloăija 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Veterinārmedicīnas raksti 2006. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences 
raksti. Jelgava, 2006. gada 10 novembris. “Enteropatogēnās baktērijas duadēna himusā suĦiem saistībā ar 
periodontīta dažādām attīstības pakāpēm”. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju kurss “Operatīvajā ėirurăijā”  VMF 3. kursa studentiem. 
Lekciju kurss “Veterinārajā stomatoloăijā” VMF 4. kursa studentiem. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ....24....... 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Periodontīta attīstības stadijas suĦiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti, 1997.g., 121.-126.lpp. 
 
Zobakmens izplatība un tā attīstību ietekmējošie faktori Latvijas suĦiem. Veterinārmedicīnas raksti, 1997.g., 47.-
49.lpp. 
 
“Praktiski vesalu un ar periodontītu slimu suĦu mutes dobuma un divpadsmitpirkstu zarnas himusa mikrofloras 
raksturojums.” Starptautiskā zinātniskā konference “Veterinārmedicīnas aktualitātes”, 2000.g., 50. – 54.lpp. 
 
“Correlation between the condition of the mouth cavity and food in different breed of dogs”. International 
symposium on physiology of livestock. Lietuēnāsva. KauĦa. 2002. gada 26-27. septembris. 

 
“Enteropatogēnās baktērijas duadēna himusā suĦiem saistībā ar periodontīta dažādām attīstības pakāpēm”. 
Veterinārmedicīnas raksti 2006. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences 
raksti. Jelgava, 2006. gada 10 novembris. 84 – 89 lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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

AngĜu valoda  x    x   x 

_____________ valoda          

 
   

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

ARVILS  JAKOVSKIS 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1961 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, asoc. prof. 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Jelgava, K. HelmaĦa iela 8   
   
   
   

TālruĦa Nr.  +371 3021972    
Fakss: +371 3027344   

E-pasts: Arvils.Jakovskis@zva.gov.lv   
    

Izglītība 

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

1. Pamatstudijas- LLA Veterinārmedicīnas   
    fakultāte, Latvija 
 
2. Aspirantūra- ěeĦingradas (Sanktpēterburgas)   
    veterinārais institūts, Krievija 

1979. – 1984. 
 
 

1984. – 1987. 

Veterinārmedicīna 
 
 

Veterinārmedicīna 

Veterinārārsts 
 
 

Veterināro 
zinātĦu 

kandidāts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

N.
p. 
k.  

Laika periods Darba vietas nosaukums Darba vietas 
adrese 

IeĦemamais amats 

1. kopš 1987. gada LLA Veterinārmedicīnas fakultātes 
Iekšėīgo nelipīgo slimību katedra 

Jelgava, 
K.HelmaĦa iela 

8 

asistents 

2. kopš 1995. gada LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 
Kl īniskais institūts 

Jelgava, 
K.HelmaĦa iela 

8 

docents (LLU VMF 
Domes 1995.gada 23. 
maija lēmums nr. 1) 

3. 1994.-1997. gads Veterināro zāĜu lieltirgotava 
“Medivet” 

Rīga, Dārzciema 
iela 60 

atbildīgais farmaceits 

4. 1997.– 2002. gads Zemkopības ministrijas Valsts 
veterinārais dienests, Veterināro 
zāĜu un dzīvnieku barības 
reăistrācijas daĜa 

Rīga, Republikas 
laukums 2 

daĜas vadītājs 

5. 2002.-2004. gads Zemkopības ministrijas Pārtikas un 
veterinārā dienesta Dzīvnieku 
barības un veterinārfarmaceitisko 
produktu uzraudzības daĜa 

Rīga, Republikas 
laukums 2 

daĜas vadītājs 
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6. 2004.-2006. gads Zemkopības ministrijas Pārtikas un 
veterinārā dienesta Veterināro zāĜu 
reăistrācijas daĜa 

Rīga, Republikas 
laukums 2 

daĜas vadītājs 

7. kopš 2006. gada Veselības ministrijas ZāĜu valsts 
aăentūras Veterināro zāĜu 
reăistrācijas nodaĜa 

Rīga, Jersikas 
iela 15 

Vecākais eksperts 

8. kopš 2005. gada Eiropas zāĜu novērtēšanas 
aăentūras Veterināro zāĜu 
novērtēšanas komiteja 

Londona, 
Westfery Circus 

7 

Eksperts ar Latvi- 
jas nomināciju 

 

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

Zinātniskās darbības virzieni: 
1. Membranālā gremošana un tās korekcijas iespējas ar zāĜu līdzekĜu palīdzību. 
2. Ārstniecības augu lietošana dzīvniekiem. 
3. Polarizētās gaismas pielietošana veterinārmedicīnā dažādu slimību ārstēšanai dzīvniekiem, lietojot 

“Bioptron”. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

“PERF –III seminārs par veterināriem imunoloăiskiem  produktiem” (Eiropas Farmakopejas komiteja, Strasbūra, 
Francija) 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1.Farmakoloăijas studiju programmas vadītājs Veterinārmedicīnas fakultātes 3. kursa studentiem; lasu lekcijas un 
vadu laboratorijas darbus; 
2.Klīniskās farmakoterapijas studiju programmas vadītājsVeterinārmedicīnas fakultātes 6. kursa studentiem;  
lasu lekcijas, vadu laboratorijas darbus. 
3.Izvēles studiju priekšmeta  bloks “Bioloăiskā lauksaimniecība” studiju priekšmeta “Bioloăiskā lopkopība” 
sadaĜa “Veterinārā farmakoloăija un veterinārija”, lasu lekcija LLU Lauksaimniecības fakultātes studentiem.  
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 15 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.Vetinfo 2003; atbildīgais redaktors A.Jakovskis, 265 lpp. 
2.A.Jakovskis, ě.JemeĜjanovs. Klīniskā farmakoloăija un zāĜu toksikoloăija; 2003, 39 lpp. 
3.Vetinfo 2004; atbildīgais redaktors A.Jakovskis, 165 lpp. 
4. Ārstniecības augu lietošana veterinārmedicīnā – 5 publikācijas 2005. gadā žurnālā „Saimnieks”. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.Darbība Eiropas zāĜu aăentūras Veterināro zāĜu novērtēšanas komitejā. 
2.Darbība ZāĜu valsts aăentūras Veterināro zāĜu reăistrācijas nodaĜā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.Eiropas zāĜu aăentūra, Veterināro zāĜu novērtēšanas komiteja. 
2.ZāĜu valsts aăentūras Veterināro zāĜu reăistrācijas komisijas vadītāja vietnieks. 
3.ZāĜu valsts aăentūras Veterināro zāĜu reăistrācijas komisijas eksperts. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Nav. 
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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 X   X   X   
Krievu valoda X   X   X   
Vācu valoda          
AngĜu valoda  X   X   X  
_____________ valoda          

 
   

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

Jūlija  Jegorova 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava, Latvija  1980. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte,  

asistente - stažiere 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K. HelmaĦa iela 8,    
LV – 3004  Jelgava,   

Latvija   
   

TālruĦa Nr.  +371 3028514    
Fakss: +371 3027344   

E-pasts: Julija.jegorova@inbox.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Veterinārmedicīnas fakultāte 
Doktorantūras studijas, Latvija 

No 2004. Veterinārmedicīna Dr. Vet. Med. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija   

1998. – 2004 Veterinārmedicīna Veterinārārste 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

-     

Darba pieredze 

1.02.2005. – 1.02.2007.                              Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte,  
                                                                    Preklīniskais institūts, asistente - stažiere 

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

Promocijas darba tēma „Dažu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo 
stāvokli” 
LLU Pētniecības projekts un Doktorantūras grants „Dažu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli” 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Citoloăija, histoloăija, embrioloăija studiju priekšmeta praktiskās nodarbības 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....3...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

E.Birăele, D.Keidāne, A.Mugurēvičs, J.Jegorova. The functional condition of the stomach in 
goats infected with the alimentary tract nematodes. 56th Annual Meeting of the European 
Association for Animal Production. Proceedings, 2005.  
A.Ilgaža, E.Birăele, A.Mugurēvičs, D.Keidāne, J.Jegorova. The functional of stomach and 
some indices of meat quality in bulls in their ontogenesis. 56th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production. Proceedings, 2005. 
J. Jegorova, A. Ilgaža. Glikozes dinamika asinīs dažāda vecuma teĜiem, izbarojot piena 
aizvietotāju. Studentu zinātniskā konference. Tēzes, 2001,102-104 lpp.   

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

18.04.05. – 23.04.05. “Principles and practical applications of flow cytometry 
in biomedical sciences”, LVA, Kaunas, Lietuva 

28.06.04. – 02.07.04. “Methods in cell biology and cell culturinf science”, 
LVA, Kaunas, Lietuva 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Veterinārārstu Biedrība, biedre 

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          

 
25.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Aleksandrs  JemeĜjanovs 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1938 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa iela 8, Jelgava   
   

TālruĦa Nr.  7976654    
Fakss: 7976655   

E-pasts: sigra@lis.lv    
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 1956-1961 veterinārija veterinārārsts 
Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās 
pētniecības institūta aspirantūra, Latvija 

1966-1969   

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Vitebskas Veterinārais institūts, 
Baltkrievija 

1971  Vet.zin.kand. MBT 
Nr.002435 
16.06.1972. 

Dzīvnieku audzēšanas un ăenētikas 
institūts, Puškina, Krievija 

1991  Lauks.dokt. ДT Nr.007569 

PSRS MP Augstākā atestācijas 
komisija 

1976 Dzemdniecība un 
mākslīgā apsēklošana 

Vec.zin. 
līdzstrādnieks 

CH 
Nr.002337 
23.06.1976. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome H-5 

1992  Dr.med.vet. G-D 000244 
lēm.Nr.19, 
15.10.1992. 

Latvijas Zinātnes Padome 1992  Dr.habil.agr. A-Dh 000137 
lēm.Nr.38-4-
7, 23.04.1992 

Vadošais pētnieks 2005 Vet. med. zinātnes 
nozares pārtikas 
higiēnas apakšnozare 

 ZI „Sigra” ZP 
prot. Nr.7, 
09.08.2005. 

Darba pieredze 

• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte, profesors, 1998- 
• LLU Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”, direktors. 2004. - 
• Zinātnes centrs “Sigra”, direktors, 1998-2004 
• Latvijas Valsts Lopkopības un veterinārijas ZPI “Sigra”, direktors, 1985-1997 
• Lauksaimniecības ministrija, ministra vietnieks, 1982-1985 
• LKP CK, Lauksaimniecības nodaĜas Lopkopības sektora vadītājs, 1979-1982 
• Latvijas Lopkopības un veterinārijas ZPI, aspirants, zinātniskais līdzstrādnieks, 1966-1979 
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• Daugavpils valsts mākslīgās apsēklošanas stacija, direktors, 1963-1966 
• Bebrenes veterinārais iecirknis, iecirkĦa vadītājs – veterinārārsts, 1962-1963 
• Bebrenes veterinārais tehnikums, skolotājs, 1961-1962 

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

Pētījumi par jautājumiem, kas saistīti ar augsti kvalitatīvas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi, pārtikas 
veselīgumu, ekoloăisko drošību, riska faktoriem pārtikas ėēdē un to novēršanas iespējām. Pētījumi 
lauksaimniecības dzīvnieku veterinārajā patoăenētikā un reprodukcijā, androloăijā un to saistībā ar mikoloăiju, 
mikrobioloăiju, selekciju u.c.. Pirmais republikā uzsācis pētījumus liellopu hromosomu patoloăijā, noteicis to 
izplatību un saistību ar dzīvnieku saslimstību, t.sk. ar reproduktīvās sistēmas slimībām, un kariotipu izmaiĦas 
republikas ekoloăiski nelabvēlīgās zonās. Pirmais Latvijā noteicis dzīvnieku slimību kvantitatīvos un 
kvalitatīvos rādītājus un to ietekmi uz pēcnācējiem, kas Ĝāva likt pamatus veterinārajai patoăenētikai un veselīga 
ganāmpulka veidošanai Latvijā. Vada un veic pētījumus jaunu serumu un vakcīnu radīšanā pret mastītiem, 
salmonelozi un sarkanguĜu. Izstrādā jaunus virzienus dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē, t.sk. ārstniecības 
līdzekĜi no augu valsts u.c. Vada pētījumus par BSE un tās iespējamo izplatību Latvijā. ViĦa vadībā izstrādātas 
un aizstāvētas 7 doktora disertācijas, patreiz zinātniskos darbus veic 7 doktoranti. 

6.satvara projekti: 

• Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe (2004-2006). Project acronym: Safefoodnet. 
Reăistrācijas Nr.FP6-513988 

Sadarbības projekti 
• 06.0039 „Agrotehnoloăisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas 

produktu drošību un kvalitāti” (2006-) vadītājs 
• 06.0039.2 „Agroekoloăiskās ēdināšanas sistēmu ietekme uz mājdzīvnieku veselību un iegūtās produkcijas 

drošību” (2006-) vadītājs 
• 02.0015 „Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloăisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas 

pārtikas ieguvei” (2002.-2005.) vadītājs 
• Apakšprojekta 02.0015.2 “Mājdzīvnieku labturības daudzfaktorālā ietekme un savstarpējā mijiedarbība 

saistībā ar lopkopības produkcijas kvantitāti un kvalitāti” (2002.-2005.) vadītājs 
• Pētījumu programmas 96 P 13 apakšprogrammas 13-2-4.002.1 “NepiesārĦota un augstvērtīga pārtika: 

kvalitātes kritēriji un konkurētspēja” (1996.-2000.) vadītājs. 
LZP projekti (granti) 

• LZP projekta 05.1364 „Reproduktīvās sistēmas slimību etiopatoăenētiskā izpēte, zinātniski pamatotu 
ārstniecības līdzekĜu izstrāde un to ietekme uz produkcijas kvalitāti” (2005.-2008.) vadītājs 

• LZP projekta 01.0113 “Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu asociāciju izraisīto govju mastītu 
etiopatoăenēze un zinātniski pamatotu amboceptoru izstrāde to profilaksei” (2001.-2004.) vadītājs 

• Zinātniskā projekta 96.0097 “Lauksaimniecības dzīvnieku izplatītāko nelipīgo un lipīgo slimību 
etiopatoăenētiskais izvērtējums, profilakses un ārstniecisko līdzekĜu izstrāde” (1997.-2000.) vadītājs. 

IZM pasūtītie pētījumu projekti 
• TPP 00-48 “Pārtikai piedāvātās gaĜas un tās produktu mikrobioloăisko un bioėīmisko izmaiĦu izpēte un 

bioloăiskās vērtības noteikšana” (08.2000.-08.2002.) vadītājs 
• TPP 01-79 “Neatliekamā liellopu spongiozās encefalopātijas un nelipīgo encefalopātiju diagnozes 

noteikšana un profilakses kompleksa izstrāde” (11.2001.-10.2002.) vadītājs 
• TPP 02-21 “Dzīvnieku valsts produktu garantētas kvalitātes ieguves pamatojums organiskās 

lauksaimniecības apstākĜos” (04.2002.-04.2003.) vadītājs 
• TPP 03-36 “Augu valsts zāĜu līdzekĜu izstrāde govju tesmeĦu slimību ārstēšanai un profilaksei organiskās 

lauksaimniecības ietvaros” (05.2003.-05.2004.) vadītājs 
• TPP 03-56 “Neatliekamā liellopu spongiozās encefalopātijas un nelipīgo encefalopātiju diagnozes 

noteikšana un profilakses kompleksa izstrāde” (10.2003.-10.2004.) vadītājs 
• TPP 04-82 „Rapša raušu izmantojamības paaugstināšana ar termisko apstrādi” (12.2004.-12.2005) vadītājs 
• TOP-05-72 „Kritisko mikrobiālo parametru izmaiĦu pētījumi pienā dažādu pārstrādes temperatūras režīmu 

ietekmē” (12.2005.-12.2006.)vadītājs 
ZM pasūtītie lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti 

• 260506/S175 „Ekstruzijas ietekme uz rapšu raušu proteīna struktūru, to izmantojamību un projekcija uz 
piena kvantitāti un kvalitāti” vadītājs 

• 260506/S176 „Pelējuma sēĦu un to toksīnu sastopamība lopbarībā bioloăiskajās un konvencionālajās 
saimniecībās un to ietekme uz dzīvnieka veselību” vadītājs 

• Liellopu gaĜas nozares izaugsmes priekšnosacījumu un iespēju novērtējums. Projekta sadaĜas PLE-2006-
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0209-B vadītājs 
• Latvijas lauksaimniecības nozares un lauksaimniecības zinātnes attīstības stratēăija. Projekta sadaĜas 

vadītājs 
• 160505/S114 Dzīvnieku veselība, profilakse un ārstēšana konvencionālajā un bioloăiskajā lauksaimniecībā 

kvalitatīvas dzīvnieku valsts produkcijas ražošanas nodrošināšanai (05.-11.2005) vadītājs 
• 160505/S115 Augstvērtīgas, ekonomiski izdevīgas liellopu gaĜas ražošanas modeĜa izstrāde 05.-11.2005) 

vadītājs 
• 160505/S116 Cūku liemeĦu liesās gaĜas procentuālā satura noteikšanas formulas izstrāde Latvijas cūku 

populācijā (05.-11.2005) vadītājs 
• 081205/S528 Ekstruzijas ietekme uz rapšu raušu proteīna struktūru, to izmantojamību un projekcija uz piena 

kvantitāti un kvalitāti (11.-12.2005) 
• 210404/S200 „Biodegvielas ražošanas procesa blakusprodukta – rapša rauša izmantošana mājdzīvnieku 

ēdināšanā” (05.2004.–12.2004.) vadītājs 
• 160604/S425 „Izstrādāt cūku liemeĦa liesās gaĜas procentuālā satura noteikšanas formulu” (07.2004.–

12.2004.) vadītājs 
• 170603/S119 “Govju spongiozās encefalopātijas nacionālā zinātniskās izpētes programma (06.2003.-

12.2003.) vadītājs 
• ZM 02-10/2 “Iespējamā riska novērtējums sevišėi bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās gadījumā Latvijas 

Republikā” (07.2002.-11.2002.) vadītājs 
• ZM 2001-22(6) “Lauksaimniecības dzīvnieku veselības (infekcijas slimību) aizsardzības un kontroles 

reglamentācijas izstrāde saskaĦā ar Starptautiskā Epizootijas biroja (SEB) norādēm un ES prasībām (govju 
spongiozās encefalopātijas epizootoloăijas, patoăenēzes, diferenciāldiagnostikas un preventīvo pasākumu 
izstrāde)” 06.2001.-11.2001.) vadītājs 

• ZM 2000-33, ZM 2001-8(14) “Rokasgrāmata piena lopkopībā” (2000.-2001.) vadītājs. 
Prof. A.JemeĜjanova vadībā aizstāvētie promocijas darbi 
• JevgeĦijs DuĜbinskis. Dr.med.vet. 2005.gada 28.septembrī. Miometriju tonizējošo preparātu iedarbības 

izpēte uz govju dzemdes kontraktīvajām funkcijām un veselību. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 
• Ināra Helēna Konošonoka. Dr.sc.ing. 2005.gada 29.jūnijā. Govs piena mikrobiālā kontaminācija, izolētās 

mikroorganismu asociācijas un to patogenitātes pētījumi. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 
• Vita Šterna. Dr.sc.ing. 2005.gada 2.martā. Holesterīna dinamikas likumsakarības Latvijas govju pienā 

saistībā ar šėirnēm un labturību. Vadītāji A.JemeĜjanovs, I.Ciproviča. 
• Regīna Tamane, Dr.med.vet. 2004. Govs olnīcu dzeltenā ėermeĦa morfofunkcionālo izmaiĦu izpēte 

organisma fizioloăiskajos procesos un govs olnīcu cistu morfofunkcionālais raksturojums. Vadītājs 
A.JemeĜjanovs, M.Pilmane 

• Aleksandra Petrova. Dr.med.vet. 1996. Audu saderības antigēnu izplatība Latvijas brūnās šėirnes govīm un 
to funkcionālā saistība ar hemoblastozēm. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 

• Alfreds Stira. Dr.agr. 1993. Sivēnmāšu reprodukcijas norišu ietekmēšana, pielietojot hormonālos preparātus 
un citas bioloăiski aktīvas vielas. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 

• Laima Liepa. Dr.med.vet. 1993. Superovulācijas izraisīšanas metožu pilnveidošana govju embriju 
transferencē. Vadītājs A.JemeĜjanovs. 

Prof. A.JemeĜjanovs doktorandu saraksts 
• Māra Mangale. Pilna laika 01.05.05.-30.04.08. Cūku reproduktīvās sistēmas bakteriālā piesārĦotība un tās 

ietekme uz auglību. 
• Rita Millere. Pilna laika 01.02.04.-31.01.08. Vaislas ērzeĜu dzimumsistēmas traucējumu patoăenētiskais 

vērtējums. 
• Ilga Šematoviča. Pilna laika 01.02.04.-31.01.07. Slaucamo govju reproduktīvās sistēmas slimību optimālo 

ārstniecības līdzekĜu un to zinātniskā pamatojuma izstrāde. 
• Anda Valdovska. PelējumsēĦu izplatība ūdeĜu barības līdzekĜos un to ietekme uz ūdeĜu fizioloăisko procesu 

norisi. 
• Ligita Zorgevica. Pilna laika 01.04.04.-31.03.07. SuĦu priekšdziedzeru patofizioloăiskie un 

patomorfoloăiskie raksturojumi saistībā ar vecumu un svaru. 
• Maira Balode. Nepilna laika 01.02.03.-31.01.08. Sporta zirgu slimības un to iespējamie patoăenētiskie 

faktori. 
• Lūsis Ivars. Pilna laika 01.09.97.-31.10.00. Laktozes koncentrācijas dinamikas izpēte Latvijas brūnajām 

govīm saistībā ar tesmeĦa veselības uzraudzību. 
• Agita Reine. Pilna laika 01.08.98.-31.07.02. (atsk. 01.04.00.) Patogēno mikroorganismu izraisītie govs 

tesmeĦa iekaisumi un to ierosinātās audu mikrostrukturālās izmaiĦas. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• 2nd SAFO Workshop, Vitzenhausena, Vācija 2004.gada 25.-27.marts 
ZiĦojums: Development of organic livestock production and certification in Latvia 

• X Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, Igaunija, 2004.gada 13.-14. maijs. ZiĦojumi:  
- Selection and productivity evaluation of domestic animals in Latvia 
- Feedstuffs produced in organic farming system influence on layers productivity and egg quality 

• 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bleda, Slovēnija 2004.gada 5.-9.spet. 
ZiĦojumi:  
- Pathogenic microorganisms elevating somatic cells count in cow’s udder secretions 
- Grass silage amino acids content in daily ration of dairy cows 
- The effects of biological inoculant and combination of biological and chemical additive on microbial 

composition of grass silage during storage and feeding 
• 21. Arbeitsstagung der Anatomischen Gesellschaft, Vircburga, Vācija 2004.gada 29.sept. – 1.okt. 

ZiĦojums: Develop Apoptosis and amyloid peptide as markers of neurodegeneration in the brain of cattle 
with ketosis 

• Zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”, Jelgava, 2004.gada 14.-15.nov. ZiĦojumi:  
- Kvalitatīvas dzīvnieku valsts produkcijas ieguves zinātniskais pamatojums un tā realizācijas iespējas 
- Staphylococcus ăints baktēriju sastopamība veselu govju pienā un slimu govju tesmeĦa sekrētā 
- Liellopu smadzeĦu šūnu pārmaiĦas ar ketozi slimojošiem dzīvniekiem 
- SuĦu priekšdziedzeru patofizioloăiskie un morfoloăiskie raksturojumi saistībā ar vecumu un svaru 

• LVB konference ‘2004 sadarbībā ar LLU Zinātnes centru “Sigra”, Siguldā, 2004.gada 23.aprīlī 
ZiĦojums: Dzīvnieku valsts produkcija, tās kvalitāte, drošība un veselīgums 

• 56th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Upsala, Zviedrija 2005.gada 5.-8.jūn. 
ZiĦojumi:  
- Cattle metabolic diseases and changes in central nervous system  
- Investigations on microbiological spectrum in subclinical and clinical mastitis of dairy cows in Latvia 

• Starp.konf. Alus rauga preparātu nozīme dzīvnieku ēdināšanā, Jūrmala, 2005.gada 23.sept. 
Referāts: Galvenie rezultāti alus rauga Leiber BT izēdināšanā cūkām 

• EcoBalt’2005, Rīga 2005.gada 4.-6.maijs. 
ZiĦojums: Briežu asins bioėīmiskie rādītāji un barības līdzekĜu ėīmiskais sastāvs 

• 56th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Upsala, Zviedrija 2005.gada 5.-8.jūn. 
ZiĦojumi:  
- Cattle metabolic diseases and changes in central nervous system  
- Investigations on microbiological spectrum in subclinical and clinical mastitis of dairy cows in Latvia 

• 100.Versammlung in Leipzig, 2005. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. ZiĦojumi:  
- Morphofunctional changes and apoptosis in small and large intestine of the cattle with ketosis 
- Apoptosis and amyloid peptide as markers of neurodegeneration in bramin of cattle with ketosis 

• European neuropeptide Club 15th Annual Meeting, Rīga, 2005.g. 19.-21.maijs 
ZiĦojums: Detection of morphological changes and expression intensivity of some intake regulating 
neuropeptides in cows’ hypothalamus 

• Zin.prakt.konf. Augstvērtīgas, ekonomiski izdevīgas liellopu gaĜas ražošanas zinātniskais pamatojums, 
Sigulda, 2005.gada 2.dec. 
Referāts: Augstvērtīgas, ekonomiski izdevīgas liellopu gaĜas ražošanas modeĜa izstrāde 

• Seminārs Zaubē 2005.gada 18.okt. 
Referāts: Augstvērtīgas, ekonomiski izdevīgas liellopu gaĜas ražošanas modeĜa izstrāde 

• XXII Baltic Animal Breeding and Genetics Scientific Conference, Jūrmala, 2006.gada 27.-28.aprīlis. 
Referāts: Comparison of cattle breeds in connection with beef quality  

• Med Vet Net Conference on Zoonoses Research in Europe, Malta, 2006.gada 3.-6.maijs 
ZiĦojums: Fungi in mink feed and morphopathology of the liver  

• International Conference Traditional Food Processing and Technological Innovation in the Peripheral 
Regions, Portugāle, Faro, 2006.gada 26.-27.maijs. ZiĦojumi:  
- Investigations of amino- and fattyacids spectrum in animal food products microflora  
- Beef quality investigations of different beef cattle crosses in Latvia  

• MEDBIOFARM 2006, Bulgārija, 2006.gada 31.maijs – 4.jūnijs 
ZiĦojums: Plants medicines preparations and its applying in cows’ mastitis prophylaxis 

• International Conference „Science, Education and Production Network in Food Sector”, Sigulda, 2006.gada 
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28.-30.augusts. ZiĦojums:  
The scientific motivation elaboration for high quality, safe and healthy food animal products producing  

• 10th National Anatomical Congress with international participation, Turcija, Bodruma, 2006.gada 6.-
10.septembris. ZiĦojums:  
Vascularendothelial growth factor (VEGF) and nerve growth factor receptor (NGFR) in the mink liver 

• International conference Problems of Agrarian Development in Baltic States after including in Common 
European Space, Sigulda, 2006.gada 15.septembris 
Referāts: Agrarian science perspective and development strategy in Latvia 

• 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Turcija, Antālija, 2006.gada 17.-
20.septembris. ZiĦojumi:  
- Microflora of reproductive orgāns in dairy cows around calving 
- Beef quality in the organic farms in Latvia 

• 4th Euro Lipid Congress, Spānija, Madride, 2006.gada 1.-4.oktobris 
ZiĦojums: Main factors influencing the cholesterol content in milk 

• XXIV World Buiatrics Congress, Francija, Nica, 2006.gada 15.-19.oktobris. ZiĦojumi:  
- Immunization – the effective measure against cows acute mastitis caused by Staphylococcus aureus 
- Optimal medication of the reproductive system diseases in dairy cattle  

• Starptautiska zinātniska konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, Jelgava, 2006.gada 
10.novembris. Referāti:  
- Rapša raušu izēdināšanas ietekme uz govju klīniskiem un asins bioėīmiskiem rādītājiem un produkcijas 

kvalitāti  
- Matrices metaloproteināzes MMP-2 un MMP-9 ūdeĜu aknās  
- Uz augus valsts un ėimioterapeitisko komponentu bāzes veidotas barības piedevas ietekme uz slaucamo 

govju reproduktīvo sistēmu  
- KuiĜu spermas bakteriālā piesārĦotība  
- Slaucamo govju veselības stāvoklis un ražotās produkcijas kvalitāte bioloăiskajā un konvencionālajā 

lauksaimniecībā  

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Androloăija un reprodukcijas biotehnoloăija 3KP Patoăenētika 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 353 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Jemeljanovs A. & Miculis J. Establishing the nutritional status of deer in Latvia // Organic meat and milk 
from ruminants: Proceedings of a joint international conference organised by the Hellenic Society of Animal 
Production and the British Society of Animal Science. EAAP publication No.106. – The Netherlands: 
Wageningen Academic Publishers, 2002. – P.229.-231. 

2. Jemeljanovs A. Dzīvnieku valsts produkcija organiskajā lauksaimniecībā // Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Raksti. – Nr. 12 (2004), 1.-18.lpp. 

3. JemeĜjanovs A. Kvalitatīvas dzīvnieku valsts produkcijas ieguves zinātniskais pamatojums un tā realizācijas 
iespējas // Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna: Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 
2004. – 85.-94.lpp. 

4. Valdovska A., JemeĜjanovs A., Pilmane M. ŪdeĜu barības mikroskopiskās sēnes un to ietekme uz orgānu 
morfopatoloăiju // Latvijas Lauksaimniecības Universitātes raksti. – Nr. 16 (2006), 40.-49.lpp. 

5. JemeĜjanovs A., Nudiens J., DuĜbinskis J., Šterna V. Bioloăiskajā lauksaimniecībā ražotās gaĜas kvalitāte un 
iespējamais mikrobiālais piesārĦojums // Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloăiskajā 
lauksaimniecībā: monogrāfija. – Sigulda, 2006. – 128.-140.lpp. 

6. Valdovska A., Pilmane M., JemeĜjanovs A. Matrices metaloproteināzes MMP-2 un MMP-9 ūdeĜu aknās // 
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna: Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 2006. – 299.-
302.lpp.: tab. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Dalība 25 kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros, sanāksmēs ar 41 ziĦojumu 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas ZinātĦu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis 
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• Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmijas īstenais loceklis, viceprezidents, 1992- 
• LLMZA Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātnes nodaĜas vadītājs, 2002- 2004 
• ĥujorkas ZinātĦu akadēmijas loceklis, 1995- 
• LZA ėīmijas, bioloăijas un medicīnas nodaĜas Padomes loceklis 
• LZA Lauksaimniecības nodaĜas loceklis 
• LZA jauno zinātnieku darbu vērtēšanas komisijas loceklis 
• LZP loceklis 1999-2002 
• LZP Promocijas padomju komisijas loceklis 
• LZP Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas loceklis 
• LZP Lauksaimniecības nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
• Valsts emeritēto zinātnieku padomes loceklis 1998-2005 
• Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūtu statusa komisijas loceklis 
• Pārtikas un veterinārā dienesta konsultatīvās padomes loceklis 
• Valsts augstskolu profesoru asociācijas loceklis 
• Eiropas komisijas “Sustainable Agriculture, Forestry and Rural Development” eksperts 
• EAEVE European System of Evaluation of Veterinary Training eksperts 
• ES eksperts par BSE (Liellopu spongiozās encefalopātijas) zinātniskiem pētījumiem Latvijā 
• Pārtikas un veterinārā dienesta BSE apkarošanas komisijas loceklis 
• Zinātnisko pētījumu par BSE komisijas vadītājs 
• LLU Konventa un Senāta loceklis 
• LLU Zinātnes padomes loceklis 
• LLU padomes ar promocijas tiesībām zinātĦu nozarē “Veterinārmedicīna” loceklis 
• LLU padomes ar promocijas tiesībām zinātĦu nozarē “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē 

“Lopkopība” loc. 
• LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Domes loceklis 
• LLU Rakstu redkolēăijas loceklis 
• Redkolēăijas loceklis, Journal of Agricultural Science (Igaunija) 
• Veterinārā Žurnāla redkolēgijas loceklis 
• ZiemeĜvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedrs 
• Pasaules Putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas nodaĜas biedrs 
• Latvijas zinātnieku savienības biedrs 
• Latvijas inteliăences apvienības biedrs, tās padomes loceklis 
• Veterinārmedicīnas vēstures izpētes grupas loceklis 
• TrīszvaigžĦu ordeĦa brālības biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• Triju ZvaigžĦu ordenis, 2003 
• Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts, 2003 
• Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2003, 2006 
• LLU Atzinības raksts, 2003, 2006 
• LZP un LLMZA P.LejiĦa vārdā nosauktā balva, 2003 
• Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Atzinības raksts, 2002, 2006 
• Prēmija “Sējējs’99” , veicināšanas balva „Sējējs’2004” 
• LR ZM sudraba medaĜa “Par centību”, 1998 
• PSRS MP Prēmija, 1985 
• LPSR AP Prezidija Goda raksts, 1983 

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

• Patents Nr.13326 ”Šėidras nedzīvas govju mastītu vakcīnas iegūšanas paĦēmiens no 
Staphylococcus aureus” 20.10.2005. 

• Patents Nr.13016 „Dzīvas novājinātas Staphylococcus aureus vakcīnas iegūšanas paĦēmiens govju mastīta 
ārstēšanai” 20.12.2003. 

• Patents Nr.12736 “Koncentrēta cūku sarkanguĜas ierosinātāja antigēna iegūšanas paĦēmiens”. 20.12.2001. 
 



 128

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  

_____________ valoda          

 
   

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

ěevs  JEMEěJANOVS 
Vārds  Uzvārds 

Latvija, K ārsava  1942. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, asoc.prof. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
K.HelmaĦa iela 8, Jelgava, 3004   

   
   
   

TālruĦa Nr.  30 21972    
Fakss: 30 27344   

E-pasts:    
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1958-1963 Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

ěeĦingradas Veterinārā institūta 
zinātniskā padome, PSRS 

1974 Dzīvnieku patoloăija 
un terapija 

Veterināro 
zinātĦu 
kandidāts 

MBT Nr 
003068 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome H-5, Latvija 

1992 Veterinārmedicīna LR doktora 
grāds 

GD Nr 
000231 

Darba pieredze 

• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asociētais profesors kopš 1998.g. 
• LLU, docents – 1978.-1998.g. 
• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, vecākais pasniedzējs – 1975.-1978.g. 
• LLA, asistents – 1963.-1975.g. 
• Iekšėīgo slimību katedras vadītājs – 1978.-2000.g. 

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

• Lauksaimniecības un mazo dzīvnieku vielmaiĦas slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses 
optimizācija. 

• Mazo dzīvnikeu humorālās imunitātes deficīta pētīšana. 
• Jauno veterināro zāĜu līdzekĜu receptūras izstrāde, klīniskā un laboratoriskā aprobācija. 
• Govju humorālās imunitātes izpēte mastītu etiopatoăenēzes aspektā. 
Līdzdalība zinātniskajos projektos 
• Latvijas Zinātnes padomes grants IP Nr. 94-62 “Augsti kvalificēto veterinārmedicīnas speciālistu un 

zinātnieku sagatavošanas optimizācija Latvijas Republikā”. 1994.-1995., vadošais pētnieks 
• Latvijas Zemkopības ministrijas pasūtījuma līgumtēma “Prethepatozes preparāta izstrāde”. 1994.-1995., 

vec.zin.līdzstrādnieks 
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• Latvijas Zemkopības ministrijas līgumtēma Nr. 2000 – 4.  2000.-2001.g., vadošais pētnieks 
• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts Nr. 01. 0775  “Humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru 

nozīme tesmeĦa aizsardzībā un mastītu etiopatoăenēzē” 2001.-200.g., vadošais pētnieks 
• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts Nr. 05. 1582  “Humorālās imunitātes aktivitāte un tās 

regulācijas iespējas tesmeĦa patoloăijā govīm” 2005.-2008.g., vadošais pētnieks 
 
Vadīti 4 doktoranti un 6 maăistranti 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Seasonal Variation in Immune Activity and Occurrence od Subclinical Mastitis in Cows // ESDAR  
Conference 2003 from 4th –6th of September. Dublin. Ireland. 

• Результаты применения препарата Римолан® у коров с субклиническим маститом, АР Крым, 
Феодосия, 24.-27.05.2004. 

• Preparāta Rimolans pielietošana govīm ar subklīnisko mastītu. Jelgava, 15.10.2004. 
• Hematoloăisko rādītāju normatīvi pieaugušiem suĦiem Latvijā. Jelgava, 15.10.2004. 
• Piena somatisko šūnu skaita, laktozes un govs organisma imunoloăisko rādītāju sakarību vērtējums. Jelgava, 

10.11.2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika. VMF; 5,5 KP. 
• Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība. VMF; 10,0 KP. 
• Mācību klīniskā prakse. VMF; 3,0 KP. 
• Zirgu nelipīgās slimības. LF; 2,0 KP. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ..104......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Seasonal Variation in Immune Activity and Occurrence od Subclinical Mastitis in Cows.- Official Organ of 
ESDAR and EVSSAR, 2003, vol.38, Nr.4, p.345.  

• Результаты применения препарата Римолан® у коров с субклиническим маститом.- Ветеринарна 
медицина, 84, Харкiв, 2004, 46-52. 

• Preparāta Rimolans pielietošana govīm ar subklīnisko mastītu.- “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, 
Jelgava, 2004, 100-104. 

• Hematoloăisko rādītāju normatīvi pieaugušiem suĦiem Latvijā.- “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, 
Jelgava, 2004, 54-55. 

• Piena somatisko šūnu skaita, laktozes un govs organisma imunoloăisko rādītāju sakarību vērtējums.- 
Veterinārmedicīnas raksti 2006, Jelgava, 166-171. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Semināru apmeklējumi: 
• New Visby Programme simpozijs “Farm animal reproduction – reducing infectious diseases”. 22.-

23.01.2003. 
• Lennart Nilsfor (Zviedrija) “Mazo dzīvnieku vēdera dobuma orgānu diagnostiskā ultrasonogrāfija”, Jelgava, 

20.11.2006. 
• Lieve Vandekeibus (Francija) “Sporta zirgu dzīves režīms. Faktori, kas to iespaido”. Jelgava, 09.12.2006. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas Veterinārārstu biedrības Terminoloăijas komisijas priekšsēdētājs, kopš 2001.g. 
• LLU Konventa loceklis, kopš 1992.g. 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• Latvijas Veterinārārstu biedrības Goda biedrs. 2003. 
• Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas medaĜa “Par centību” (zelta). 1999. 
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes goda raksts. 2002. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Preparāts lauksaimniecības dzīvnieku ketozes ārstēšanai – HOLINOLS. Autora apliecība Nr.1698006, 
30.06.1980. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
AngĜu valoda          
_____________ valoda          

 
12.12.2006.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Daina   Jonkus 
Vārds  Uzvārds 

Krievija  1952 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Lauksaimniecības fakultāte, Agrobiotehnoloăijas institūts - lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2,    

Jelgava   
LV - 3001   

   
TālruĦa Nr.  3005663, 3005661    

Fakss:    
E-pasts: Daina.Jonkus@llu.lv   

Izglītība 

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

LLA, Latvija - pamatstudijas 

LLU, Latvija – ma ăistrantūra 

LLU, Latvija - doktorant ūra 

1971 - 1977 

1999 - 2000 

2001 - 2006 

Zootehnika 

Lopkopība 

Lopkopība 

Zooinženieris 

Mg. agr. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU, Lauksaimniecības 
fak. Lopkopības 
apakšnozares habilitācijas 
un promocijas padome 

2007. 05. 
01.  

P-3, pr. 
Nr.1 

Lopkop
ība 

Dr. agr. Sērija D 0023 

Darba pieredze 

LLU LF Agrobiotehnoloăjas institūta lektore sākot no 2001. gada. 
LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedras asistente no 1990.- 2001. gada 31. augustam. 
LLA Ėīmijas katedra, vecākā laborante no 1983.-1990. gadam. 
Kurzemes Valsts Ciltslietu stacija, zonas zootehniėe no 1977. - 1980. gadam 

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

Govju piena sastāvs, to ietekmējošie faktori. Latvijas brūnās šėirnes ăenētisko resursu govju 
raksturojošo gēnu pētījumi.   

Grants Nr. 04.1047 “Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un 
somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā”. 2004.-2007. Projekta vadītāja L. 
Paura. Līdzdalība. 
 
LRZM Nr. 120706/ S 386 „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ăenētisko resursu un šėirĦu 
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kvalitātes izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes nodrošināšana” Projekta vadītājs Z. 
Grīslis. Līdzdalība. 
 
Valsts pētījumu programma „Inovatīvas tehnoloăijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu 
pārtikas produktu ieguvei no ăenētiski, fizioloăiski un bioėīmiski daudzveidīga augu un 
dzīvnieku izejmateriāla” projekta Nr. 4 „Dzīvnieku ăenētisko, fizioloăisko un bioėīmisko 
pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
ieguvei”. Projekta vadītājs A. JemeĜjanovs. Līdzdalība. 

 Laika posmā no 2005.- 2006. gadam vadīts 1 maăistra darbs. Pašreiz vadu 2 pilna laika 1. 
kursa maăistrantu darbus. 

 
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju lineārā 
vērtējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā. Starptautiska zinātniskā konference 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Jelgava, 2004.gada 14.- 15.oktobris. (referāts) 

2. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity traits of 
Latvian brown cows. 10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 2004., 13.- 14.maijs. 
(referāts) 

3. D. Jonkus. Daily milk persistency in cows. Internacional scientific conference “Research 
for rural development 2004”, Jelgava, 2004.gada 19.-22. 05. (referāts) 

4. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Ēdināšanas izmaiĦu ietekme uz govju ikdienas piena 
daudzumu un sastāvu. Zinātniskā konference “Lauksaimniecības zinātne praksei”, 
Jelgava, 2004.gada 5.-6. februāris. (referāts) 

5. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. Govju turēšanas tehnoloăija kā riska faktors 
kvalitatīva piena ieguvē. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās 
konference. 2006.gada 10. novembrī, Jelgava. (stenda referāts) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Studiju priekšmets Raksturojums 
kods nosaukums fakultāte, kurss KP 

Piezīmes par izpildi 

ABTI 
301 

   Ăenētika LF akad. stud. progr. 3. 
kurss.  

2.0 Lasu lekcijas un vadu 
praktiskos darbus 

ABTI 
301 

   Ăenētika LF profesion. stud. progr. 3. 
kurss. 

3.5 Lasu lekcijas un vadu 
praktiskos darbus 

ABTI 
101 

  Ăenētika VMF profesion. bakal. stud. 
progr. 1. kurss. 

3.0 Lasu lekcijas un vadu 
praktiskos darbus 

ABTI 
312 

Lopkopības produktu 
ražos. un pārstrāde. 
Vispārējā lopk. 

LF profesion. stud. progr. 3. 
kurss. 

3.0 Lasu lekcijas un vadu 
praktiskos darbus 1.5 
KP apjomā 

ABTI 
313 

Lopkopības produktu ražos. 
un pārstr. Īpatnējā lopk. 
Govkopība 

LF profesion. stud. progr. 3. 
kurss. 

5.0  Vadu praktiskos 
darbus 0.5 KP apjomā 

ABTI 
215 

Lopkopība, Govkopība VMF profesion. bakal. stud. 
progr. 2. kurss. 

6.0 Vadu praktiskos 
darbus 0.9 KP apjomā 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  48 
 
Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Jonkus D. (2004) Daily milk persistency in cows. International scientific conference 
proceedings. Research for rural development. ISBN 9984-596-86-9. Jelgava, pp. 23. - 27. 

2. Jonkus D., Paura L., Kairiša D. (2004) Analysis of daily milk productivity change in dairy 
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cows. Vererinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2140. Kaunas, T.27 (49), pp. 60. - 64.  
3. Jonkus D., Paura L., D. Kairiša D. (2004) Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju 

lineārā vērtējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā. Starptautiska zinātniskā konference 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Zinātniskās konferences raksti. ISSN 1407-1754. 
Jelgava, 105. - 110. lpp 

4. 4. Paura L., Jonkus D., Kairisa D., Spružs J. (2005) Genetic parameters of Lysozyme 
concentration and somatic cell count of Latvian brouwn cows. // Proceedings of XI Baltic 
animal breeding and genetics conference, Palanga, pp. 40 – 42.  

5. 5. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloăija kā riska faktors 
kvalitatīva piena ieguvē. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences 
Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 119 -124 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktika 
(28.09.2001. – 04.10.2002.). Sertifikāts Nr.008, 2003. gada 7. februārī. 
Lietuvas Veterinārajā akadēmijā, kurss ”Farm animal reproduction - conserving local genetic 
resorces ” 2003. (12. – 15. 09.). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas ăenētiku un selekcionāru biedrības Jelgavas nodaĜas kasiere. 
Latvijas Zootehniėu biedrības valdes locekle. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Latvijas ăenētiku un selekcionāru biedrības Jelgavas nodaĜas kasiere. 
Latvijas Zootehniėu biedrības valdes locekle. 

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 x   x   x 

Krievu valoda x    x   x  

Vācu valoda  x   x    x 

AngĜu valoda   x       

 

 

 
2007.gada 21. maijs   

(Datums)  (Paraksts) 
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Curriculum vitae 
 

1.1. Vārds, uzvārds 
 
 Daina Kairiša 
 
1.2. Personas kods 
 
 290758-10024  
 
1.3. Dzimšanas vieta  
 
Latvija,. Madonas rajons Cesvaine 
                                                         
1.4. Mājas adrese 
 
 Nākotnes iela – 38, Jelgava, LV-3008  
 
1.5. Izglītība: 
 
Pamatstudijas, maăistratūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Latvija 

 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

Latvija 

1978.-
1982. 
1989.-
1993. 

Zootehnika 
 
Lopkopība 

Zooinženieris 
 
Lauksaimniecības 
maăistra grāds  

 
1.6. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Zinātniskie grādi 
Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 
Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma 

Nr 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte,  
Latvijas Republika 
 

2005. Lauksaimniecība Doktora grāds 
Lauksaimniecības 
nozarē Lopkopības 
apakšnozarē 

Sērija D 
Nr. 0001 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte,  
Latvijas Republika 

1992. Lauksaimniecība Lauksaimniecības 
maăistra grāds 

 
000005 

Akadēmiskie nosaukumi 
Zinātniskā padome, iestāde, 

valsts 
Gads Specialitāte Akadēmiskais 

nosaukums 
Diploma Nr 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 
 

2005. Lauksaimniecība  
Docente 

LLU-DOC 
Nr.085 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 
 

2006. Lauksaimniecība  
Asociētā 
profesore 

LLU-A PR 
 Nr. 110 
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1.7. Nodarbošanās 
 
♦ LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūta asociētā profesore no 2006./2007. studiju gada. 
♦ LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūta docente no 2005./2006. studiju gada. 
♦ LLU Lauksaimniecības fakultāte, dekāne no 2003./2004. studiju gada. 
• LLU Dzīvnieku ZinātĦu katedras docente v.i. no 2000. gada. 
• LLU LF Dzīvnieku audzēšanas katedras lektore no 1995. līdz 2000.gadam. No 1997./98. 

studiju gada LF Lopkopības institūta direktora vietniece.  
• LLU LF no 1991. – 1995. gadam - asistente LF Īpatnējās lopkopības katedrā, bet pēc 

katedru apvienošanas – Dzīvnieku audzēšanas katedrā.  
• LLA Zooinženieru fakultāte, vecākā laborante Īpatnējās lopkopības katedrā no 1986.- 

1991. gadam. 
•  LLA MPS “Platone” ciltslietu zootehniėe no 1982. – 1986. gadam. 

 
2. Zinātniskā darbība: 

„Inovatīvas tehnoloăijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no 
ăenētiski, fizioloăiski un bioėīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” projekts 
Nr. 4 „Dzīvnieku ăenētisko, fizioloăisko un bioėīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, 
veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei” Vadītājs profesors A. JemeĜjanovs 
(projekta izpildītāja); 

LZP 06.0039. Agrotehnoloăisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz 
ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti” Vadītājs profesors A. JemeĜjanovs 
(projekta izpildītāja); 

LZP pasūtījums 04.1047 „Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un 
somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā” no 2004.g -2007. Ls 4000.00. Projekta 
vadītāja, asociētā profesore L. Paura (projekta izpildītāja); 

LZP pasūtījums 05.1597 „Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu selekcijas indeksa 
noteikšanas metodes izstrāde” no 2005. gada līdz 2007. gadam 

LRZM S100 „Lauksaimniecības un pārtikas augu, lauksaimniecības dzīvnieku, mežu un zivju 
ăenētisko resursu ilgtermiĦa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programma” 
(apakšnodaĜas Lopkopība vadītāja) 

Līgumprojekta Nr. 120706/ S 387 „Modernu piena analīzes metožu pielietojums ekonomiski 
izdevīgas ES normatīviem atbilstošas piena ražošanas nozares attīstībai Latvijā”, Ls 15000.00 
(projekta vadītāja). 

Līgumprojekta Nr.170806/S 450 „Datu apstrādes sistēmas metodiku izstrāde dzīvnieku 
pārraudzībā, šėirĦu grupu identifikācijas sistēmas harmonizācija saskaĦā ar starptautiskajām 
prasībām” Ls 12000.00 (projekta vadītāja). 

Līgumprojekta Nr.120706/S 386 „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ăenētisko resursu un šėirĦu 
kvalitātes izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes nodrošināšana” Projekta vadītājs, 
vadošais pētnieks Z. Grīslis (projekta izpildītāja). 
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Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 
 

� LLMZA īstenā locekle 
 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas apstiprinātās komisijas: 
♦ Šėirnes dzīvnieku ăenētisko resursu saglabāšanas konsultatīvā padomes locekle; 
♦ Latvijas ZM šėirnes aitu audzēšanas konsultatīvās padomes locekle; 
♦ ZM eksāmenu komisiju priekšsēdētāja: “Dzīvnieku pārraudzība” un “Dzīvnieku šėirnes 

materiāla ievešana, izvešana”, “Pārraudzība aitkopībā”, “Aitu v ērtēšana” un komisijas 
locekle “Pārraudzība truškopībā”. 

♦ Latvijas ăenētiėu un selekcionāru biedrības locekle; 
 

Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē 
 
Kopējais publikāciju skaits -57, tai skaitā atskaites periodā no 2003. – 2007. gadam -
19 
 

Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloăija kā riska faktors 
kvalitatīva piena ieguvē. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās 
konferences Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 119. -124. lpp.  
BārzdiĦa D., Kairiša D. (2006) atvijas tumšgalves aitu auglību un jēru saglabāšanu ietekmējošo 
faktoru analīze. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences 
Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 32. -36. lpp.  
BārzdiĦa D., Kairiša D. (2006) Carcass quality analysis in Latvian darkhead sheep / 
Veterinarija ir zootehnika. Kaunas, 356 (58) pp. 11. - 16. 
Kairisa D., Barzdina D. (2006) Analysis of birth traits in ewes of Latvian Darkhead breed 
selected for genetic resources program implementation/ Proceeding of Baltic animal 
breeding and genetics conference, Jurmala, Latvia, p. 177. – 184. 
Paura L., Jonkus D., Kairiša D. (2006) Factors affecting lysozyme concentration in Latvian 
Brown cow milk / Proceeding of Baltic animal breeding and genetics conference, Jurmala, 
Latvia, p. 39. – 46. 
Kairiša D. (2006) Aitu ēdināšana un produkcija/ Lauksaimniecības dzīvnieki un to 
produkcija bioloăiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda, 222. – 226. lpp. 
Autoru kolektīvs Špoăa K. un Rivžas P. vadībā (2005) Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā (5. nodaĜa) LiepiĦš E., Keidāns P., Zirnītis A., Osītis U., Kairiša D. 
Monogrāfija, Jelgava 2005, 202 – 267 lpp. 
 
Liellopu un cūku mītnes: tehnoloăija un aprīkošana/ Autoru kolektīvs J. PriekuĜa redakcijā. 
Rīga. A/s Poligrāfists. 198 lpp.  
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 
1. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloăija kā riska 

faktors kvalitatīva piena ieguvē. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās 
konference. 10. novembrī, Jelgava (stenda referāts).  

2. Kairiša D. (2005) Dzīvnieku labturība bioloăiskajā lauksaimniecībā, Starptautisks 
seminārs „Bioloăiskā lopkopība Latvijā – problēmas un risinājumi” Jelgava 04.03.2005. 

3. Kairiša D. (2005) Latvijas tumšgalves šėirnes aitu ăenētiskie resursi, Starptautisks 
seminārs „Latvijas aitkopība Eiropas Savienībā” Jelgava 25.11.2005. 
 

Sējēja konkursa veicināšanas prēmija : 
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� 2004. gadā par darbu: “ Kvalitatīvas jēru gaĜas ieguves zinātniskais pamatojums 
Latvijā”  

� 2005. gadā autoru kolektīvam Špoăa K. un Rivžas P. vadībā (2005) Riski 
lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Monogrāfija, Jelgava 2005 

 
3. Pedagoăiskā darbība 
 
3.1. Vadītie promocijas darbi 
Dace BārzdiĦa 
 No 2005. gada ir LLU pilna laika doktorante 
Tēma: „Latvijas tumšgalves šėirnes aitu ăenētisko resursu kvalitātes analīze” 
 
3.2. Recenzētie promocijas darbi 
Nav 
3.3. Studiju programmas vadīšana 
Bakalaura studiju programma Lauksaimniecībā (virsvadība) 
Profesionālās studiju programma lauksaimniecībā (virsvadība) 
 
3.4. Vadītie maăistra darbi 
� Evita Pridāne  
„Specializēto gaĜas šėirĦu liellopu eksterjera pazīmju vērt ējums un savstarpējo 
sakarību analīze LLU MPS “ Vecauce” (aizstāvēts 2004. gadā) 
� Inga Muižniece  
„Slaucamo govju ilgmūžība, to ietekmējošo faktoru pētījumi LLU MPS „Vecauce” 
ganāmpulkā” (aizstāvēts 2005. gadā) 
� Indra Eihvalde  
„Vaislas telīšu izaudzēšanas iespējas, izmantojot Delaval firmas automātisko 
ēdināšanas iekārtu” (3. kurss nepilna laika studijas) 
Agnese Zutere 
„Ur īnvielas līmenis pienā, to ietekmējošie faktori” (2. kurss) 
 
3.5. Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi-- 25 
 
3.6. Studiju priekšmeti 
Lopkopība – VMF -2.0 KP 
Govkopība - LF – 4.0  KP 
Aitkopība – LF – 2.5 KP 
Bioloăiskā lopkopība- LF 1.0 KP 
Lopkopības produktu ražošana un pārstrāde- LF – 2.0 KP 

 
3.8. Sagatavotie mācību līdzekĜi 
Studiju programmas un lekciju materiāli: 
Lopkopībā 
Govkopībā 
Aitkopībā 
VE programma 
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3.9. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un 
pētniecības iestādēs 
♦ 13.01.- 09.02.01., Vācija, Hohenheimas universitāte “Barības līdzekĜi un dzīvnieku 
ēdināšana”. 
♦ No 04.12.- 5.12.01., Lietuva, ViĜĦa ES ekspertu rīkots starptautisks seminārs, 
“Piena ražošanas un pārstrādes problēmas”. 
♦ 02.10. – 04.10.02. Ozolnieki, Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi “Pārraudzība 
aitkopībā” Sertifikāta Nr. 1160/02 
♦ No 27.10.- 01.12.2000. Jelgava, “UzĦēmējdarbības plānošana un analīze 
lauksaimniecībā”. 
♦ Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesionālās pilnveides programma 
Augstskolu didaktika (28.09.2001. – 04.10.2002.). 
♦ No 17.05. - 21.05. 2004. Ozolnieki, Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi “Dzīvnieku 
vērtēšana un kontrolnovērtēšana aitkopībā” Sertifikāta Nr. 441567 
♦ Norvēăija, Oslo, ZiemeĜvalstu lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka, iepazīšanās ar 
dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku datu materiālu, kā arī bankas uzturēšanai un 
īpatĦu novērtēšanai piešėirtā finansējuma avotiem, kā arī valstī apstiprināto ăenētisko 
resursu administrēšanas normatīviem dokumentiem (12.07.-15.07.2005.) 

♦ Francija, Tulūza, Dienvidpireneju dzīvnieku ăenētisko resursu un Gaskonas pakalnu 
labiekārtošanas centrs. Dzīvnieku ăenētisko resursu saglabāšanas un izpētes darbs 
Francijā. (24.04. – 27.04.2006.) 

 
4. Organizatoriskā darbība 
 Konferenču orgkomiteju vadītāji vai locekĜi 

� Baltijas valstu dzīvnieku audzētāju un ăenētikas pētījumu 12. konferences 
orgkomitejas locekle (2006. gads); 

� LLU un LLMZA r īkotās starptautiskās zinātniskās konferences „”Jelgava,  
orgkomitejas locekle (2007. gads) 

 
LLU veicamie pienākumi: 

♦ LLU Konventa locekle; 
♦ LLU Senāta locekle; 
♦ LLU M ācību padomes locekle; 
♦ JāĦa un Millijas Kāvušu stipendijas fonda komisijas locekle; 
♦ LLU De – Laval stipendijas komisijas locekle; 
♦ LF MEK priekšsēdētāja; 
♦ LF VEK locekle; 
 
 Valodu prasme 
 Lasītprasme Rakstītprasme           Runātprasme 
  teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji          teicami, 
labi, vidēji 
 
Krievu valoda x o o o x o o x o 
Vācu valoda o x o o o x o o x 
    

D. Kairiša 
21.05.2007. 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
Dace  Keidāne 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  071272 - 10040 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

07.12.72  latviete 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  neprecējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

LLU VMF Prekl īniskais institūts, asistente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
HelmaĦa iela 8  Lāčplēša - 9 

Jelgava  Jelgava 
Latvija  Latvija 
LV - 3002  LV - 3002 

TālruĦa Nr.  3027664  TālruĦa Nr. 3026711 
Fax: 3027344   
E-mail: daciene@apollo.lv   
    

Izglītība 

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

LLU VMF 
LLU VMF kl ātienes maăistrantūra 
LLU VMF kl ātienes doktorantūra 

1992 – 1997 
1997 – 1999 
2000 - 2003 

Veterinārārsts 
Vetrinārārsts  
veterinārārsts 

Veterinārārsts 
Veterinārmedsicīnas 
maăistrs 

Darba pieredze 

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte Preklīniskais institūts kopš 2002. gada 

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

Zinātniskās darbības virziens – gremošanas fizioloăija dažādu sugu dzīvniekiem.  

• Līdzdarbība zinātniskajā projektā Nr.96-00075 “Fizioloăisko un patfizioloăisko procesu dinamika gastro-
hepato-duodenālajā sistēmā jaundzīvniekiem saistībā ar novirzēm ēdināšanā” (1997.-1999. g.); 

• Līdzdalība zinātniskajā projektā Nr.01.0771  “Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi 
teĜiem pārejas  periodā no preruminācijas uz rumināciju” (2001.-2004. g.); 

• Līdzdalība LZP sadarbības projektā 02.0015.4.1 “Veselības problēmas dažādos 
lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo 
produkciju”. (2002. - 2005. g.); 

• Līdzdalība LZP granta projektā 05.1578 ”Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu 
gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem 
un gaĜas kvalitāti” (2005.-2008. g.).  

• Līdzdalība projektā Nr. 06.9-xi16 ”Kazu parazitocenožu ietekme uz kuĦăa funkcionālo 
stāvokli un iegūtā piena kvalitāti” (2006. gads).  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• D. Keidāne, E.Birăele. The functional condition of the stomach in goats infected with O.circumcincta. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Latvija, Jelgava, 2006. 
gada 10. novembris. 
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• E.Birăele, A.Ilgaža, D. Keidāne, , A.Mugurevičs. The functional state of the abomasum in calves in the 
first month of postnatal life. 57 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. 
Antalya, Turkey, 17-20 September 2006.  

• E.Birăele, D. Keidāne, A.Ilgaža, A.Mugurevičs. The effect of feed on the intrarumenal and 
intraabomasal pH dynamics in goats. 57 th Annual Meeting of the European Association for Animal 
Production. Antalya, Turkey, 17-20 September 2006.  

• E.Birăele, D.Keidāne, A.Mugurevičs, J.Jegorova. The functional condition of the stomach in goats 
infected with the alimentary tract nematodes. Book of abstracts of the 56th annual meeting of the 
European association for animal production. Uppsala, (Sweden) 5 – 8 June 2005. 

• D.Keidāne, E.Birăele, A.Ilgaža, A.Mugurevičs. Infection of alimentary tract nematodes of goats and 
milk quality. XIIth International congress ISAH 2005 Warsaw, (Poland). 

• D.Keidāne, E.Birăele. AsiĦu morfoloăisko un bioėīmisko rādītāju izmaiĦas kazām eksperimentāli 
invadētām ar gremošanas orgānu strongilātiem. Starptautiskā zinātniskā konference ‘’Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna.’’ Jelgava, 2004. 

Lekciju kursi 

Dzīvnieku anatomija un fizioloăija. Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa klātienes studentiem 1. semestrī. 
Zirga anatomija un fizioloăija. Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa hipologiem 2. semestrī. 
Dzīvnieku anatomija un fizioloăija. Lauksaimniecības fakultātes 1. kursa neklātienes studentiem 2. semestrī. 
Dzīvnieku fizioloăija. Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa neklātienes studentiem 2. semesdtrī. 
Etoloăija. Veterinārmedicīnas fakultātes 3. kursa studentiem 1. semestrī. 

Publikāciju skaits :. Raksti zinātniskajos krājumos – 13; Piedalīšanās starptautiskās konferencēs – 8. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Keidāne D. The effect of feeding on the gastric pH dynamics in goats. Starptautiskā konference. –
Jelgava, 2003,164 – 167. 

2. D.Keidāne, E.Birăele. AsiĦu morfoloăisko un bioėīmisko rādītāju izmaiĦas kazām eksperimentāli 
invadētām ar gremošanas orgānu strongilātiem. Starptautiskā zinātniskā konference ‘’Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna.’’ Jelgava, 2004, 121 – 125. 

3. E.Birăele, D.Keidāne, A.Mugurevičs, J.Jegorova. The functional condition of the stomach in goats 
infected with the alimentary tract nematodes. Book of abstracts of the 56th annual meeting of the 
European association for animal production. Uppsala, (Sweden) 5 – 8 June 2005, 189. 

4. D.Keidāne, E.Birăele, A.Ilgaža, A.Mugurevičs. Infection of alimentary tract nematodes of goats and 
milk quality. XIIth International congress ISAH 2005 Warsaw, (Poland), 200 – 204. 

5. D. Keidāne, E.Birăele. The functional condition of the stomach in goats infected with O.circumcincta. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Latvija, Jelgava, 2006. 
gada 10. novembris 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Kursi “Epidemiology and Sustainable control of parasites in pigs, poultry and horses” Dānija 2004. gads no 18 
– 23. aprīlim. 
Iegūts sertifikāts Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīkotajos didaktikas kursos 2005. gadā. 
Equine laminitis and equine nutrition 2005. gada 04.03 – 05.03. Latvija. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Veterinārārstu biedrība 

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

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

26.03.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

IRĒNA  KEID ĀNE 
Vārds  Uzvārds 

Ludzas raj., „Nautr ēni”  1945. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU VMF PVHI lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
K. HelmaĦa 8   

Jelgava, LV - 3004   
   
   

TālruĦa Nr.  3028432    
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

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

LLA, Veterinārā fakultāte  1966 -  1971 veterinārija veterinārārsts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1992 veterinārmedicīna Mag.med.vet. Nr. 000052 

Darba pieredze 

1998 – 2007 – lektore VMF Pārtikas un vides higiēnas institūtā 
1993 – 1997 – lektore VMF Fizioloăijas katedrā 
1983 – 1992 – asistente  VMF Epizootioloăijas, Zoohigiēnas katedrās 
1971 – 1982 – vecākā laborante VMF Epizootioloăijas katedrā  
1964 – 1966 - iecirkĦa vadītāja Jēkabpils raj., Kūkas 

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

Fizioloăisko un patofizioloăisko procesu dinamika – gastrohepatoduodenālajā sistēmā 
jaundzīvniekiem, saistībā ar novirzēm ēdināšanā; dzīvnieku, vides higiēna; 
vadīti un aizstāvēti 2 maăistru darbi (J. Ugars, I. Bundze) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Starptautiskās strauskopības konferencēs - Siguldā, Jelgavā, Polijā; 
Starptautiskos zoohigiēnistu kongresos  - Somijā, Igaunijā. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Dzīvnieku, vides higiēna  (VMF 3. un 4. kurss) 5 KP 
2. Dzīvnieku, vides higiēna (LF4. k. un 5.k.) 4 KP 
3. Dzīvnieku, vides higiēna (I līmeĦa Pārtikas higiēna) 2 KP 
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4. Dzīvnieku, vides higiēna (LF hipologi) 1 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 20, t.sk. 5 
mācību metodiskie materiāli  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Birăele E., Keidāne I., Garančs A. KuĦăa pH-dinamika cūkām. Latvijas Lauksaimniecības universit. 
raksti , 1995.g.  Nr.1. (278) 64.-69.lpp. 

2. Birăele E., Keidāne I., Garančs A. KuĦăa pH dinamika cūkām stresa un bezstresa situācijā. 9th 
International Congress in animal hygiene ISAH΄97. Proceedings Helsinki, 1997.-vol.1.396-399. 

3. Birăele E., Keidāne I., Žilvinska D., I.BērziĦš. Skābbarības izēdināšanas ietekme uz dažiem kuĦăa 
funkcionālā stāvokĜa rādītājiem nobarojamām cūkām. Starptautiskā zin. konf. “Animal product 
quality”. Sigulda, 2000.g.sept. 69-73. 

4. Priekulis J., BērziĦa I., Keidāne I., Mičule G., Štrausa S. “Prasības un ieteikumi lopu mītĦu 
tehnoloăiskai projektēšanai un aprīkošanai”. Latvijas Lauksaimniecības Zemkopības ministrijas 
pasūtījums.  

5.  I. Keidāne, J. Ugars. Daži kūts mikroklimata rādītāji saistībā ar slaucamo govju produktivitāti pie 
atšėirīgiem turēšanas veidiem// Veterinārmedicīnas raksti 2004. – Jelgava: LLU, 2004. – 126.-130. lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

LLU Didaktikas kursi pedagoăijā, svešvalodu kursi, datoru kursi,  
piedalīšanās profesionālos semināros, lekcijās 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLU VMF Domes locekle; 
2. Vispasaules Zoohigiēnistu biedrības biedre; 
3. „Latvijas Strauss” biedrības padomes locekle. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Atzinības raksts 1999; LLU Pateicības raksts 2002;  
Sarkanā krusta un pusmēness biedrības nozīme- „labākais donoru kustības propagandists”, 1986 

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          

 
11.05. 2007.   

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

Pēteris  Keidāns 
Vārds  Uzvārds 

 
Rēzeknes raj. 

  
1938 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VMF P ārtikas un vides higiēnas institūts, profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K. HelmaĦa iela 8   
Jelgava   

LV - 3004   
   

TālruĦa Nr.  30 24663 / 29176211    
Fakss: + 371 3027344   

E-pasts: Peteris.Keidans@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Veterinārijas fakultāte, LPSR 

1957 - 1962 Veterinārija  Veterinārārsts  

LLA aspirantūra, LPSR 1966 - 1969 Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloăija 

Bioloăisko 
zinātĦu 

kandidāts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma 
Nr. 

Igaunijas Lopkopības un 
Veterinārijas zinātniskās 
pētniecības institūta Zinātniskā 
Padome, Tartu 

1974 Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloăija 

Bioloăisko zinātĦu 
kandidāts 

МБЛ  
Nr. 020538 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Habilitācijas un 
promocijas Padome H – 5, 
Jelgava 

1993 Veterinārmedicīna  Veterinārmedicīnas 
doktors 

G – D  
Nr. 00259 

Darba pieredze 

• LLU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta profesors no 2001. gada. 
• LLU VMF PVHI/Patoloăijas un parazitoloăijas katedras asociētais profesors, 1998. – 2001. 

gads. 
• LLA/LLU Veterinārās/Veterinārmedicīnas fakultātes Patoloăiskās anatomijas un 

parazitoloăijas katedras docents, 1978. – 1998. gads. 
• LLA VF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedras vec. pasniedzējs, 1976. – 1978. 

gads. 
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• LLA VF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedras asistents, 1969. – 1976. gads. 
• LLA VF Anatomijas un fizioloăijas katedras aspirants, 1966. – 1968. gads. 
• Jēkabpils rajona Veterinārās slimnīcas vec. veterinārārsts – terapeits, 1962. – 1965. gads. 
Darba savienošanā: 
• LLU VMF dekāns, 1991. – 2000. gads. 
• LLU VMF dekāna vietnieks, 1988. – 1991. gads. 
• LLA VMF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedras vadītājs, 1977. – 1988. gads. 

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

Pētījumu virzieni: 
• Barības vielu un dažādu piedevu ietekme uz sagremošanas un uzsūkšanās procesiem 

priekškuĦăī, dzīvnieku vielu maiĦu un produktivitāti. 
• Dzīvnieku parazitožu epidemioloăija, patoăenēze, diagnostika, kontrole. 
• Veterinārmedicīnas augstākās izglītības pilnveidošana, vēsture. 

Piedalījies:  
• 5 LZP granta un sadarbības projektos.  
• 6 ZM līgumdarbos.  
• Vadījis 1 IZM projektu. 
• Koordinējis 1 starptautisku (FAO) projektu Latvijā. 

Vadījis 11 maăistra darbus (aizstāvēti 7, sagatavošanā 4) un 2 promocijas darbus (sagatavošanā). 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

11 referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs, 3 – LU Vēstures un muzejniecības sekcijas 
gadskārtējās konferencēs, 1 – LLU mācību metodiskā konferencē.  

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Ievads specialitātē (VMF 1. kurss, obl.) 1,0 KP. 
• Parazitoloăija un invāzijas slimības (VMF 3. – 4. kurss, obl.) 6,5 + 1,5 KP (piedalās lektore 

A. Krūklīte). 
• Sīkdzīvnieku slimības (VMF 6. kurss, obl.) 5,5 KP (vadītājs asoc. prof. R. Trubka), t. sk. 

parazitozes – 1,0 KP (P. Keidāns). 
• Medījamo dzīvnieku slimības (VMF 5. kurss, izv.) 1,0 KP  
• Kazu slimības (VMF 5. kurss, izv.) 1,0 KP (piedalās lektore D. Keidāne). 
• Dzīvnieku lipīgās slimības (VMF 1. līmeĦa “Pārtikas higiēna” specialitātē) 3,0 KP (līdzvad. 

asoc. prof. E. LiepiĦš). 
• Zirgu lipīgās slimības (LF “Zootehnikas” specialitātes studiju programmā “Hipoloăija”) 3,0 

KP (līdzvad. asoc. prof. E. LiepiĦš). 

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

Publikācijas: kopējais skaits 174, t. sk. zinātniskās 86, mācību metodiskās un populāri 
zinātniskās 88; publicētas monogrāfij ās 5, starptautiskos izdevumos 43, pārējos izdevumos 
126. Bez tam vadīti/izstrādāti, ziĦoti konferencēs un publicēti tēzēs 31 studentu zinātniskie 
darbi. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Кейдан П. Д. Влияние различных соотношений белка и переваримых углеводов в 
рационе на рубцовое пищеварение и некоторые показатели белкого – углеводного 
обмена у жвачных животных. Автореф. дисс. канд. биол. наук. (030013). Тарту, 1974, 27 
с. 
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• Кейдан П. Д., Круклите А. Я., Чухалов А. Р. Повышение эффективности борьбы с 
паразитоценозами кишечных нематод свиней. Труды ЛСХА, вып. 247. Елгава, 1988, с. 
24 – 32. 

• Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava : LLU, 2000, 74 
lpp. 

• Keidāns P. u. c. Trihineloze. Jelgava : LLU, 2003, 55 lpp. 
• Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā. Sastādītāji, l īdzautori un atb. redaktori P. 

Keidāns, O. Parčinskis. Jelgava : LLU, 2004, 510 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalījies gadskārtējās LVB un Parazitologu asociācijas rīkotajās konferencēs, kā arī “Erasmus – 
Socrates” sadarbības projekta ietvaros organizētajās lekcijās. 
Sagādāta un studēta jaunākā profesionālā literatūra, izmantots internets. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Starptautiskās trihinelozes kontroles komisijas loceklis, 
• Skandināvijas un Baltijas valstu parazitologu asociācijas biedrs, 
• LLMZA īstenais loceklis, 
• LR Promocijas padomes loceklis zinātnes nozarē “Veterinārmedicīna”, 
• LZP Ekspertu komisijas loceklis, 
• LR Parazitologu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks, 
• Latvijas Veterinārārstu biedrības Izglītības komisijas loceklis, 
• Periodiskā izdevuma “Veterinārmedicīnas raksti” (ISSN – 1407 – 1754) redkolēăijas loceklis, 
• Pārtikas un veterinārā dienesta konsultatīvās padomes loceklis, 
• Valsts augstskolu profesoru asociācijas loceklis, 
• Latvijas zinātnieku savienības biedrs, 
• LLU Profesoru padomes loceklis veterinārmedicīnas un pārtikas zinātnēs, 
• LLU Konventa un Senāta loceklis, 
• LLU M ācību grāmatu, līdzekĜu un metodisko darbu vērtēšanas komisijas loceklis, 
• VMF Domes loceklis, 
• VMF Mācību metodiskās komisijas vadītājs/loceklis, 
• VMF VEK un MEK loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LVB Goda biedrs (no 1999). Apbalvots ar LR Zemkopības ministrijas sudraba medaĜu “Par 
centību” (1998. un 2006. gadā), LR Ministru kabineta Atzinības rakstu (1999), LLU Atzinības 
rakstiem (1998, 1999), LPSR MP un Latvijas Republikas Arodbiedrības Padomes Goda rakstu 
(1989), medaĜu “Socialistiskās sacensības uzvarētājs” (1977). 

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

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

Latviešu valoda    X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda  X    X   X 

AngĜu valoda   X       

_____________ valoda          

 
14.05.2007.   

(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA ( Curriculum vitae) 
 

Oskars  Keišs 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1974 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicinas fakultātes Preklīniskā institūta lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Kristapa HelmaĦa ielā 8   

LV–3004 JELGAVĀ    
   
   

TālruĦa Nr.:  3027666    
Fakss: 3027344   

E-pasts: oskars.keiss@lu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte 1992–1996 bioloăija bioloăijas bakalaurs 
Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte 1996–1998 bioloăija bioloăijas maăistrs 
Jūtas Valsts Universitātes Dabas Resursu fakultāte 1998–2001 ekoloăija ekoloăijas maăistrs 
Latvijas Universitāte Bioloăijas fakultāte 2001–2005 bioloăija  bioloăijas doktors 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte, Latvija 1996 bioloăija bakalaura 003794* 
Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultāte, Latvija 1998 bioloăija maăistra 003660* 
Jūtas Valsts Universitātes Dabas Resursu fakultāte, ASV 2001 ekoloăija maăistra diplomam numura nav 

Latvijas Universitāte Bioloăijas fakultāte, Latvija 2007 bioloăija  doktora 0048* 

Darba pieredze 

Laiks Iestāde Amats 
kopš 2007 Latvijas Universitāte pētnieks 
2006–2007  Latvijas Lauksaimniecības universitāte vieslektors–lektors 
2002–2006 Latvijas Universitāte zinātniskais asistents 
2001 Notrdeimas Universitāte, ASV laborants 
2000 Jūtas Valsts Universitāte, ASV asistents 
1999 Virdžīnijas dabas muzejs, ASV asistents 
1996–1997 Privātskola „PunktiĦš” bioloăijas skolotājs 
1994–1998 Latvijas Universitāte laborants 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 
- pētījumi par griezes (Crex crex) bioloăiju un tās populācijas aizsardzību Latvijā 
- pētījumi par dobumperētāju putnu bioloăiju 
- pētījumi par putnu migrācijām Baltās–Baltijas jūķas gājputnu ceĜā 
Patlaban vadu LU Bioloăijas fakultātes studenta AgĦa Buša maăistra darbu par zvirbuĜveidīgo putnu olu čaumalas 
mikrostruktūras atšėirībām. Esmu vadījis LU Bioloăijas fakultātes studentu JāĦa Granāta (aizstāvēja 2004. gadā ) un 
AgĦa Buša (aizstāvēja 2006. gadā) bakalaura darbus.   
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
Mutisks referāts “GrīšĜu ėauėis Acrocephalus paludicola (Vieill.) Latvij ā – pašreizējais statuss un sugas izzušanas 

vēsture” Latvijas Universitātes 62. zinātniskajā konferencē 2004. gada 6. februārī Rīgā. 
Mutisks referāts kopā ar Jāni Granātu un Aivaru Medni “Morfoloăisko datu izmantošanas iespējas griezes Crex crex 

(L.) populācijas pētījumos Latvijā” Latvijas Universitātes 62. zinātniskajā konferencē 2004. gada 6. februārī 
Rīgā. 

Stenda referāts “Changes in land use, agricultural habitats and Corncrake Crex crex habitat selection in Latvia 1984–
2003” 16. Eiropas putnu uzskaišu padomes (EBCC) konferencē “Bird numbers 2004”, 2004. gada 6.–11. 
septembrī, Kaiseros, Turcijā. 

Stenda referāts kopā ar Ievu Vilku un Ilzi Vilku “Investigations of small hole–nesting birds in Latvia: review of study 
methods and main results since 1950’s” Flielandes salas sīko dobumperētāju pētījumu 50 gadu jubilejai 
veltītajā konferencē 2004. gada 1.-5. oktōbrī Flielandē, Nīderlandē. 

Stenda referāts kopā ar Aivaru Medni “Long-term population trends in forest breeding passerine birds at Lake 
Engure” Baltijas ilgtermiĦa ekoloăisko pētījumu konferencē, 2004. gada 14. –16. oktōbrī, ViĜĦā, Lietuvā. 

Mutisks referāts “Lauksaimniecības zemes lietošanas izmaiĦu ietekme uz griezes Crex crex populāciju Latvijā 
1984.–2004. gadā” Latvijas Universitātes 63. zinātniskajā konferencē 2005. gada 4. februārī Rīgā. 

Mutisks referāts kopā ar Aivaru Medni “Impact of changes in agricultural land use in Eastern Europe on the globally 
endangered grassland bird species – Corncrake Crex crex“ pasaules ekoloăijas IX kongresā, kas tika rīkots 
kopā ar 90. gadskārtējo Amerikas Ekoloăijas biedrības konferenci 2005. gada 7.–12. augustā Monreālā, 
Kvebekā, Kanadā. 

Stenda referāts “Impact of changes in agricultural land use in Latvia on the globally endangered grassland bird 
species – Corncrake Crex crex (L.)” 5. Eiropas Ornitologu savienības konferencē 2005. gada 20.–23. 
augustā Strasbūrā, Francijā. 

Stenda referāts kopā ar Jāni Granātu un Aivaru Medni “Use of biometrical data to study Corncrake Crex crex 
population in Latvia” 5. Eiropas Ornitologu savienības konferencē 2005. gada 20.–23. augustā Strasbūrā, 
Francijā. 

Mutisks referāts kopā ar Jāni Granātu un Aivaru Medni „Griezes Crex crex Eiropas populāciju skaita izmaiĦas 20. 
gadsimtā pēc publikācijām vietējos ornitoloăiskos žurnālos un gredzenošanas datiem” Latvijas Universitātes 
64. zinātniskajā konferencē 2006. gada 9. februārī Rīgā. 

Stenda referāts kopā ar Aivaru Medni “Impact of land use on the Corncrake population in Latvia: Trends and 
population structure” 24. Pasaules Ornitologu kongresā 2006. gada 12.–20. augustā Hamburgā, Vācijā. 

Mutisks referāts kopā ar Agni Bušu „Putnu olu čaumalu mikrostruktūras izmantošanas iespējas zvirbuĜveidīgo putnu 
Passeriformes sugu noteikšanā: čaumalas iekšējās virsmas apskate” Latvijas Universitātes 65. zinātniskajā 
konferencē 2007. gada 9. februārī Rīgā. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē lasu lekcijas un vadu laboratorijas darbus šādos kursos: Zooloăija 
(Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem); Zooloăija (Lauksaimniecības fakultātes studentiem); Sugu un 
Biotopu aizsardzība (Lauku Inženieru fakultātes studentiem); Biotopu kartēšana (Lauku inženieru fakultātes 
studentiem). 
Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultātē lasu vieslekcijas šādos kursos: 1. Bakalaura studiju programmā: 
Populāciju un sabiedrību ekoloăija ; Vispār īgā bioloăija; Vispār īgā ekoloăija; Lauka kurss zooloăij ā un 
botānikā 2; Praktiskā ekoloăija 1; 2. maăistra studiju programmā: Dzīvnieku ekoloăija 2. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 23 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 
Keišs, O. 1997. Results of a randomised Corncrake Crex crex survey in Latvia 1996: population estimate and 

habitat selection. [Nejaušās izvēles parauglaukumos notikušo griežu Crex crex uzskaišu rezultāti Latvijā 
1996. gadā: skaita novērtējums un biotopu izvēle, angliski ar kopsavilkumu vāciski]. Die Vogelwelt 118: 
231–235. 

Keišs, O. 2003. Recent increases in numbers and the future of Corncrake Crex crex in Latvia [Griežu (Crex crex) 
skaita palielināšanās un nākotne Latvijā, angliski]. In: Szép, T. and Blair M. (eds.) Bird numbers 2001, 
Proceedings of the International Conference and 15th Meeting of the European Bird Census Council, 
Nyíregyháza, Hungary. Ornis Hungarica 12–13: 151 –156. 

Keišs, O. 2004. Results of a survey of Corncrake Crex crex in Latvia, 1989–1995 [Griežu Crex crex uzskaišu 
rezultāti Latvijā 1989.–1995. gadā, angliski]. In: Anselin, A. (ed.) Bird numbers 1995, Proceedings of the 
International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council, Pärnu, Estonia. Bird 
Census News 13: 73–76. 

Keišs, O. 2005. Impact of changes in agricultural land use on the Corncrake Crex crex population in Latvia 
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[Lauksaimniecības zemes lietošanas izmaiĦu ietekme uz griezes Crex crex populāciju Latvijā; angliski ar 
kopsavilkumu latviski]. Acta Universitatis Latviensis, Biology 691: 93–109. 

Keišs, O., J. Granāts un A. Mednis. 2004. Use of biometrical data to study Corncrake Crex crex population in Latvia 
[Biometrisko mērījumu izmantošana, pētot griezes Crex crex populāciju Latvijā; angliski ar kopsavilkumu 
latviski]. Acta Universitatis Latviensis, Biology 676: 119–126. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

– 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Ornitoloăijas biedrības valdes loceklis (1992–2000), kopš 2004. gada – LOB revīzijas komisijas loceklis, 
Latvijas Ornitofaunistikas komisijas loceklis kopš 1994. gada, Starptautiskās griezes izpētes grupas Latvijas 
koordinators, Starptautiskās grīšĜu ėauėa aizsardzības un izpētes grupas Latvijas koordinators, Latvijas Ornitoloăijas 
biedrības žurnāla “Putni dabā” redkolēăijas loceklis; Latvijas Terioloăijas biedrības un Latvijas Botānikas biedības 
biedrs. Vācu Ornitoloăijas biedrības, Britu Ornitologu apvienības, Eiropas ornitologu savienības, Amerikas 
Ekoloăijas biedrības (ESA), Kūpera Ornitoloăijas biedrības, Vilsona Ornitoloăijas biedrības, Amerikas ornitologu 
apvienības, Lauka ornitologu asociācijas un Ūdensputnu pētnieku biedrības biedrs. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1989 – 1. vieta Latvijas ăeogrāfijas olimpiādē; 
1992 – uzĦemts LU Bioloăijas fakultātē ārpus konkursa par izcilu darbu skolēnu zinātniskajā biedrībā; 
1997/1998 – Tempus stipendija studijām Helsinku Universitātē (apmaiĦas students no LU); 
1998/2000 – Fulbraita stipendija studijām ASV; 
2002/2003 – Kristapa Morberga stipendija studijām LU; 
2006 – Geberta Rīfa fonda stipendija pētniecības vizītei Šveicē 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
0 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda, dzimtā valoda X   X   X           
AngĜu valoda X    X   X  
Vācu valoda  X   X    X 
Krievu valoda  X    X  X  
Zviedru_________ valoda   X       

 
2007. gada 28. marts   

(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Uldis  KĜaviĦš 
Vārds  Uzvārds 

Madonas rajons  220138-10027 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
22.01.1938.  latvietis 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējies 
  Ăimenes stāvoklis 

Lauku inženieru fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra, docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Akadēmija ielā 19  Pērnavas 6. dz. 85 
Jelgava  Jelgava 

LV - 3001  LV - 3004 
   

TālruĦa Nr.  3029908  TālruĦa Nr. 3024002 
Fax: 3022180   
E-mail: uldis.klavins@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Hidromeliorācijas fakultāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Hidromeliorācijas fakultāte, aspirantūra  

1961.–1966. 
 

 
1972.-1976. 

Hidromeliorācija 
 
 

Meliorācija un 
apūdeĦojamā 
zemkopība 

Inženieris 
hidrotehniėis 

 
Inženierzināt-
Ħu maăistrs 
(ar maăistra 

grāda pielīdzi-
nāšanas komi-
sijas lēmumu 

Nr.64. 
1992.g., Dipl. 
Nr. 000854.) 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

1967.-1970.g. Zinātniskais līdzstrādnieks LLA Hidromeliorācijas katedras līgumdarbu grupā  
1970.-1971.g. Asistents LLA Būvniecības katedrā 
1971.-1974.g. Zinātniskais līdzstrādnieks LLA Hidromeliorācijas katedras līgumdarbu grupā 
1974.-1980.g. Asistents LLA Hidromeliorācijas katedrā 
1980.-1991.g. Vecākais pasniedzējs LLA Hidromeliorācijas katedrā 
No 1991.g. docenta v.i. LLU (Hidromeliorācijas) Vides un ūdenssaimniecības katedrā 
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Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorandu (aspirantu) vadīšana 

Neklātienes aspirantūra 1972.-1977.gadi, tēma „Mitruma režīma regulēšana polderu nosusināšanas sistēmās”. 
Vadošais pētnieks grantu tēmai „Lauksaimniecības noteču monitorings Latvijā”, kopš 1997.g. 
Sākot ar 2003.gadu neklātienes maăistrantu vadīšana. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1996.g.LLU, Zinātniski praktiskā konference, V.Labrencis, U. KĜaviĦš Saldus rajona Zvārdes pagasta 
Videssaimniecības tehniskā projekta koncepcija. 
2001.g., LLU, Zinātniski praktiskā konference, R.Sudārs U.KĜaviĦš. Organiskā mēslojuma saimniecības 
stāvoklis Latvijā. 
2002.g., Zinātniski praktiskā konference, V.Jansons, P.Bušmanis, R.Sudārs, U.KĜaviĦš. Lauksaimniecības 
piesārĦojuma novērtējums Latvijā. 

Lekciju kursi 

Obligātie: „Meliorācija” (II daĜa Nosusināšana) - videssaimniecības specialitātes studentiem; „Zemes 
meliorācija”- zemes ierīcības specialitātes 3.k. studentiem;  „Ekoloăija un vides aizsardzība” – ēdināšanas un 
viesnīcu uzĦēmējdarbības, pārtikas zinību, pārtikas produktu tehnoloăijas, programmēšanas studiju, 
vetmedicīnas un mājturības-pedagoăijas studiju programmu studentiem. 
Izvēles: „Polderi”- videssaimniecības specialitātes maăistrantiem; „Lauku vides plānošana” videssaimniecības 
specialitātes studentiem. 

Publikāciju skaits - 31: t.sk. 1 grāmatas līdzautors, 14 raksti, 2 zinātnisko darbu atskaites, 14 metodiskie 
materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
1. Sauka O., Bušmanis P., Labrencis V., Barbars J.  Lauksaimniecības hidrotehniskā 
    meliorācija: Māc. grām. - R. : Zvaigzne, - 1987. - 297. lpp., (personīgi 50 lpp.) 
2. Bušmanis P., Jansons V., Sudārs R., KĜaviĦš U., Kiršteina D. Organiskā mēslojuma    
    saimniecības stāvoklis un ietekme uz vidi Latvijā // Ražība.-2001.-Jūn.-27.-33.lpp. 
3.  Sudārs R., Jansons V., Bušmanis P., KĜaviĦš U.  Kūtsmēslu apsaimniekošana // Ražība.- 
    2001.-Okt.-27.-30.lpp. 
4. Ekoloăija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis/ Sast. J.Švarcbahs, R. Sudārs, V.Jansons,  
    U.KĜaviĦš, E.Dreimanis, P.Bušmanis. – Jelgava: ŪZZI, 2001./ 2005.-200 lpp. 
5. Meliorācija: Mācību līdzeklis / Sast. U. KĜaviĦš, R. Sudārs.– Jelgava, Jelgavas tipogrāfija,  
    2002. – 186.lpp. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

- 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 1990. līdz 1993.g. Ūdenssaimniecības un zemes ierīcības fakultātes dekāns. 
No 1997.g. Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (LMB 
SC)  eksaminācijas komisijas pr-ja vietnieks. 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2002.g. – 3.vietas diploms LLU mācību grāmatu un mācību līdzekĜu konkursā; 2003.g. – 1.vietas diploms LLU  
mācību grāmatu un mācību līdzekĜu konkursā; 2003.g. – Latvijas izglītības un Latvijas Vides aizsardzības fondu 
atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu. 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits –  
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas 

- 
 
 
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          

 
26.04.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

OSKARS  KOZINDA 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1960. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Klīniskais institūts – docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

HelmaĦa 8   
Jelgava   
Latvija   

   
TālruĦa Nr.  30 21819    

Fakss:    
E-pasts:    

    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Latvija 1978-1984 Veterinārija Veterinārārsts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Veterinārārsts no 1984.g.-2006.g. 

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

GLD diagnostika, kraniālās krusteniskās saites protezēšana suĦiem 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• No kompozītā šėiedru materiāla poliuretāna-poliestera austo protēžu izmantošana 
kraniālās krusteniskās saites plīsuma gadījumā suĦiem. Jelgava, 10.11.2006. 

• Gūžu locītavu dažu morfometrisko parametru salīdzinājums Rotveileru un pārējo šėirĦu suĦiem. Jelgava, 
10.11.2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mazo dzīvnieku ėirurăija, VMF 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ..2......... 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• No kompozītā šėiedru materiāla poliuretāna-poliestera austo protēžu izmantošana kraniālās krusteniskās 
saites plīsuma gadījumā sunim. Veterinārmedicīnas raksti 2006, Jelgava, 121-126. 

• Gūžu locītavu dažu morfometrisko parametru salīdzinājums Rotveileru un pārējo šėirĦu suĦiem. 
Veterinārmedicīnas raksti 2006, Jelgava, 145.-150. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda          
AngĜu valoda          
_____________ valoda          

 
19.12.2006.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anna Anita  Kr ūkl īte 
Vārds  Uzvārds 

 
                      Madona 

  
1943 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VMF P ārtikas un vides higiēnas institūta lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K. HelmaĦa iela 8   
Jelgava   

LV - 3004   
   

TālruĦa Nr.  3024663    
Fakss:    

E-pasts:    
    
Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija 

1963 – 1968 Veterinārija Veterin ārārsts  

LLA ma ăistrantūra 1996 Veterinārmedicīna Veterinārārsts  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1. LLU VMF PVHI lektore no 1996. g. 
2. LLA VF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedras asistente no 1971. g. 
3. LLA VF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedras vecākā laborante no 1971. g. 
4. Jelgavas rajona Vircavas pagasta kolhozs “Komunisma ceĜš”, veterinārārste no 1968. g. 

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

• Dzīvnieku parazitožu epidemioloăija, patoăenēze, diagnostika, kontrole.  
• Bišu labturība. Slimību ierosinātāju diagnostika un biškopības produktu kontrole. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

6 – starptautiskās zinātniskās konferencēs 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Parazitoloăija un invāzijas slimības  
• Bišu slimības  
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

6 publikācijas 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava : 
LLU, 2000, 74 lpp. 

• Keidāns, P., Krūklīte, A., Keidāne, D., Kirjušina, M., Lucenko, I., Trihinelozes 
epidemioloăijas pētījumi Latvijā. No: Veterinārmedicīnas raksti 2002. Jelgava : 
LLU, 2002, 93. - 99. lpp. 

• Кейдан, П. Д., Круклите, А. Я., Паразитоценозы кишечних простейших и 
гельминтов свиней в Латвии. В кн.: Современные проблемы паразитологии в 
странах Балтии, ч. 1. Вильнюс : Academia, 1993, с. 82 – 83. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalījusies Parazitologu asociācijas un veterinārārstu biedrības rīkotajās konferencēs un 
semināros, kā arī fakultātē uzaicināto vieslektoru lekcijās. 
Studēta jaunākā literatūra profesionālajā izglītībā, bibliotēku materiālos un internetā. 

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          

_____________ valoda          

14.05.2007. 
   

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

Ināra  Leikuma 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1953 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, docenta v.i. 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV – 3001   
   

TālruĦa 
Nr.  

3000649;     

Fakss: 3021821   
E-pasts:    

    

Izglītība 

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

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
LVU V ēstures un filozofijas fakultāte, 
Filozofijas spec. 
 
LVU V ēstures un filozofijas fakultātes 
Filozofijas katedras aspirantūra 
Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, 
Psiholoăijas maăistratūra 

 
 

1978 
 

1981.-1984. 
 

1997.-1999. 

 
 

Filozofija 
 

Filozofija 
 

Psiholoăija 

 
Filozofijas 
pasniedzējs 
Filozofs 

 
Psiholoăijas 

maăistrs 

 
Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

 
DPU, Maăistru pārb. Kom. 

 
1999. 

 
psiholoăija 

Psiholoăijas 
maăistrs 

000567 

Darba pieredze 

No 1999. LLU Filozofijas katedras docente 
No 1992.g. Rēzeknes augstskolā Sociālo zinātĦu katedras doc.v.i. 
1988.-1991.g. LLU Filozofijas katedras pasniedzēja 
1978.-1988.g. Liepājas Pedagoăiskā institūta Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 
pasniedzēja 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
Latvijas filozofijas vēsture. Saskarsmes psiholoăija. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. Referāts „Ideāls un īstenība” starptautiskā zinātniskā konferencē „Personība. Laiks. 

Komunikācija”, Rēzeknē, Rēzeknes augstskola, 2003. 
2. Referāts „Smieties latviski” starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra”, Liepājā, Liepājas Pedagoăiskā akadēmija, 2003. 
3. Referāts „Eksistence un patība” starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra” Liepājā,  Liepājas Pedagoăiskā akadēmija, 2003. 
4. Pašatsvešināšanās- pro et contra // Social integration in an expanding, Prosseedings of 

the international scientific conference.-Jelgava, LLU, 2004.- 177.-181.lpp. 
5. Referāts „P.Birkerts- psiholoăijas un socioloăijas ideju aizsācējs Latvijā”. „Letonikas 

I kongress”, 24.-25. oktobrī, 2005., Rīga LZA. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofijas pamati, 
Filozofijas vēsture, 
Latvijas filozofija, 
Vispārīgā psiholoăija, 
Sociālā psiholoăija 

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

 Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. F.Lušēra krāsu tests (tulk. no krievu valodas): mācību līdzeklis.- Rēzekne, Rēzeknes 
augstskola, 2004.-65 lpp. 

2. Kredītpunkts filozofijā.:mācību līdzeklis. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2005.- 127 
lpp. 

3. Pašatsvešināšanās- pro et contra // Social integration in an expanding, Prosseedings of 
the international scientific conference.-Jelgava, LLU, 2004.- 177.-181.lpp. 

4. Ideāls un Īstenība // Personība. Laiks. Komunikācija: starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli.- Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2003.- 237.-244.lpp. 

5. „Tebūšana un personības patība.” //Proceedings of the international scientific 
conference „New dimensions in the development of society”, 2005. Jelgava -167.-
174.lpp 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 
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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          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 

 
   

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

LAIMA  LIEPA 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1960. (070560-12302) 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts - docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
HelmaĦa 8  „Upenieki” 

Jelgava  Bērzes pag. 
Latvija  Dobeles raj. 

   
TālruĦa Nr.  30 21972   +371 26552667 

Fakss:    
E-pasts: Laima.Liepa@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Pamatstudijas – LLA Veterinārā fakultāte, Latvija 1978.-1983. Veterinārmedicīna Veterinārārste 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Habilitācijas un promocijas 
padome  
 

1993.gads Veterinārmedicīna Veterinārmedi
cīnas doktore 
(Dr.med.vet.) 

G-D Nr. 
000321 

Darba pieredze 

• LLU VMF, docente,  no 1994. gada. 
• SIA “Veterinārmedicīnas izglītības centrs”, veterinārārste un lektore, no 1998. gada. 
• LLVZPI “SIGRA” vecākā veterinārārste Embriju transplantācijas centrā 1987.-1993. gadam , pētniece 

Lauksaimniecības dzīvnieku vairošanās fizioloăijas un mākslīgās apsēklošanas laboratorijā no1993.-
1994. gadam. 

• Dobeles rajona kolhozs “Zelta druva”, vecākā veterinārārste no 1983.-1987. gadam 

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

Zinātniskās darbības virzieni: 
•Disertācijas nosaukums doktora grāda iegūšanai veterinārmedicīnā  “ Superovulācijas metožu pilnveidošana 
govju embriju transferencē”, darbs izstrādāts LVLVZPI „Sigra” neklātienes aspirantūrā 1988.-1993. gadā. 
•Pētītas lauksaimniecības dzīvnieku vielmaiĦas slimības: 

1) makro- un mikroelementu trūkums, 
2) enerăijas deficīta radītās problēmas govīm peripartālajā periodā, 
3) inportēto govju adaptācijas problēmas ganāmpulkā.  

Tēma: “Iekšėīgi lietojamo minerālvielu preparātu novērtējums”: 
• 1998.-1999. g. pētīti Fe saturošo preparātu  Ane tippa un Ane tahna iedarbība cūkām; 
• 1999.-2000. g. pētīta Ca saturošā preparāta Profycalc iedarbība govīm. 
• 2001.-2004.g. tēma: “Brīvo taukskābju koncentrācijas noteikšana govju asins serumā” 

Zinātniskais projekts: LLU zinātniskā projekta Nr.06.23-xp30 (2006.g.) „Adaptācijas problēmu izraisītās 
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veselības stāvokĜa pārmaiĦas Latvijā importētām govīm piesieta un nepiesieta turēšanas veida mītnēs” vadītāja. 
Maăistrantu vadīšana (aizstāvēti 4 maăistra darbi) 

1. Ilze Kokina, tēma: „Mazo dzīvnieku biežāk sastopamo endokrīno slimību oftalmoloăiskās klīniskās 
pazīmes”. 1996.-1999.g. Darbs aizstāvēts 1999.gadā. 

2. Evita Strakša, tēma: „Iekšėīgi un ārīgi pielietotu kalcija preparātu bioėīmiskais novērtējums govīm.” 
1999.-2003.g. Darbam pabeigta eksperimentālā daĜa, ir 1 starptautiska zinātniska publikācija. 

3. Daiga KrūmiĦa, tēma: „VielmaiĦas enerăijas nepietiekamības kontrole govīm.” 2001.-2003.g. Darbu 
aizstāvēts 2003.g. 

4. Marlinda Cimermane, tēma: „Pārvadāšanas laikā ievērotās labturības ietekme uz dažām govju 
fizioloăiskajiem rādītājiem.” 2000.-2003.g. Darbu paredzēts aizstāvēt 2003.gada jūnijā. 

5. Inese Petzāle, tēma: „Piena un asiĦu bioėīmisko rādītāju savstarpējās sakarības govīm ar dažādu 
produktivitāti.” No 2005.gada. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Liepa L., KrūmiĦa D. VielmaiĦas enerăijas deficīta izraisītās asiĦu bioėīmiskās izmaiĦas klīniski 
veselām govīm peripartālajā periodā. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna”. – Jelgava, 2006, 10.11.2006. 

2. L.Liepa, D.KrūmiĦa. “AsiĦu bioėīmisko rādītāju izmaiĦas govīm peripartālajā periodā”. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, Jelgava, 2004.gada 15.oktobrī. 

3. L.Liepa, D.KrūmiĦa. “Brīvo taukskābju un glikozes koncentrācijas izmaiĦas serumā govīm pārejas 
periodā. Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”, Jelgava, 
2002.gada 14.novembrī. 

4. L.Liepa, I.Dūrītis, D.Rudēvica. „The influence of transportation stress on the haematological and 
biochemical results in pregnant heifers” 13th International Conference on Production Diseases in Farm 
Animals. Leipzig, 29.07.- 04.08.2007. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. „Kl īniskā bioėīmija”- programmas sastādīšana, lekciju lasīšana un laboratorijas darbu vadīšana 
profesionālās maăistratūras veterinārmedicīnā 1.kursa studentiem. – 2 KP> 

2. „Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība” programmā, lekciju lasīšana un laboratorijas darbu vadīšana 
VMF 5.kursa studentiem – 5 KP, kursa darbs 6.kursa studentiem – 1,5 KP. 

3. „Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika”- lekciju lasīšana un laboratorijas darbu vadīšana VMF 5.kursa 
studentiem Klīniskajā bioėīmijā – 1 KP. 

 

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

Zinātniskie raksti – 3, zinātnisko darbu atskaites - 1, mācību metodiskie materiāli - 10 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Liepa L., Strakša E. Kalciju saturošu zāĜu līdzekĜu ietekme uz govju asins seruma Ca, P, Mg 
koncentrāciju // „Veterinārmedicīnas raksti 2000”, Jelgava, 2000.g. 29.septembrī, 100.-105.lpp. 

2. Liepa L., KrūmiĦa D. Brīvo taukskābju un glikozes koncentrācijas izmaiĦas serumā govīm pārejas 
periodā // Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte” Raksti, 
Jelgava, 2002.gada 14.novembrī,-Jelgava, 2004.- 161-166 lpp.  

3. L.Liepa, D.KrūmiĦa. “AsiĦu bioėīmisko rādītāju izmaiĦas govīm peripartālajā periodā”. 
“Veterinārmedicīnas raksti, 2004” ISSN 1407-1754, Jelgava, 179.-182.lpp. 

4. Liepa L., KrūmiĦa D. VielmaiĦas enerăijas deficīta izraisītās asiĦu bioėīmiskās izmaiĦas klīniski 
veselām govīm peripartālajā periodā. Veterinārmedicīnas raksti 2006, Jelgava, 161-166 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 06.05.-10.05.2002. kvalifikācijas celšana embriju transferencē Viskonsinas Štata privātajā ET kompānijā Šanshine 
Genetics”(Vaitvotersā) un Viskonsinas Štata Universitātē (Madisonā). 

2. Leonardo Da Vinči programmā LLU projektā „Pieaugušo tālākizglītības attīstība daudzveidīgā kultūrvidē”(2007.-
2008.) dalība – 2008.gada maijā plānots sākt sadarbību ar Berlīnes Universitātes VMF par Tālākizglītības darba 
pilnveidi LLU VMF un par lauksaimniecības dzīvnieku slimību mācību kursu (iekšėīgās slimībās, ginekoloăijā, 
dzemdniecībā un infekcijas slimībās) klīnisko apmācību. 

3. Dalība ESF projektā „LLU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana datu apstrādes 
tehnoloăijās” (19.04.-13.06.2007.) 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Veterinārmedicīnas farmakoloăiskās padomes locekle, 1996.-1998. g. 
• Žurnāla “Agrotops” lopkopības nodaĜas redaktore, 1997.-1999. g. 
• Žurnāla “Agrotops” konsultante lopkopības jautājumos, no 2000. g.  
• Studentu zinātnisko konferenču organizētāja VMF, no 2001.g. 
• LVB Sertifikācijas komisijas locekle no 2004.gada 
• Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte” Dzīvnieku 

morfofunkcionālo un klīnisko pētījumu sekcijas darba vadītāja. –LLU, VMF, 2006.g. 10.novembrī. 
• LLU Konventa locekle no 2007.gada 
• LLU VMF Domes locekle no 1994.gada 
• LLU VMF Valsts eksāmenu komisijā pieaicinātā locekle no 2004./2004.m.g. 
• LLU VMF Tālākizglītības darba koordinatore no 2006.gada. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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

 
11.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

EDGARS  LIEPIĥŠ 
Vārds  Uzvārds 

Valmieras raj.  1935 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts,  

institūta direktors, asociētais profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
K. HelmaĦa 8   

Jelgava, LV - 3004   
Latvija   

   
TālruĦa Nr.  3021946    

Fakss: +371 3027334   
E-pasts: Edgars.LiepiĦs@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Pamatstudijas Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā 

1958. - 1963. 
 

Veterinārija 
 

Veterinār- 
ārsts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 
Igaunijas ar Darba Sarkanā 

karoga ordeni apbalvotā 
Lopkopības un veterinārijas 

ZPI padome  
 

LLU Habilitācijas un 
promocijas padome  

1975. 
 
 
 
 

1992. 

veterinārija 
 
 
 
 

veterinār-
medicīna 

veterināro zinātĦu 
kandidāts 

 
 
 

Veterinārme-
dicīnas doktora 

zinātniskais grāds 
(Dr.med.vet.) 

MBT Nr. 
003178 

 
 
 

G-D 
Nr. 000233 

 

Darba pieredze 

1998 – 2007 - LLU VMF asoc. profesors 
2000 – 2007 – LLU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta direktors 
1990 – 1998 - LLA/LLU  VF/VMF docents 
1994 – 1999 – LLU VMF Infekcijas slimību katedras vadītājs 
1963 – 1980 - LLA VF asistents 
1957 – 1958 - Valmieras raj. Veterinārās slimnīcas veterinārfeldšeris 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. ZM subsīdiju projekti „Molekulārās mikrobioloăijas zinātniskās laboratorijas 
iekārta”, 2004; 2005; 2006.g. 

2. LZP finansētie projekti (granti): 
2.1. “Pārtikas drošību un kvalitāti ietekmējošo epidemioloăisko un 

toksikoloăisko faktoru izpēte” 
2.2. „Produktīvo dzīvnieku un pārtikas infekciju epidemioloăija un kontrole 

LR”; 
2.3. „Produktīvo dzīvnieku apaugĜošanās traucējumi, embriju agrīnās nāves un 

abortu cēloĦi, patoăenēzes mehānismi”; 
2.4. „Bakteriālās piesārĦotības kvantitatīvo un kvalitatīvo normu un kontroles 

metožu izstrāde kā piena standartam tā tesmeĦa fizioloăiskajam statusam”. 
3. LZP finansētie sadarbības projekti:  

3.1. “Dzīvnieku veselības riska vad. un iespējamo krīžu novērš.”, 2006– 2007;  
3.2. „Dzīvnieku veselības riska faktoru noteikšana” 2003 – 2005. 

4. ZM finansētie projekti:  
4.1. ZM līgumtēma Nr. 10/97. Atbilstoši ES prasībām izstrādāt harmonizētus 

priekšrakstus par zooantroponožu kontroli;  
4.2. ZM līgumtēma 17/98 (Z10). Mutes un nagu sērgas profilakses un 

likvidācijas pasākumu programma; 
4.3. ZM līgumtēma Nr. 6-00. Mutes un nagu sērgas uzraudzības programma 

Latvijā; 
4.4. ZM līgumtēma Nr. 21/25 (ZM). Programmas samonellu kontrolei un 

izskaušanai dzīvnieku izcelsmes produkcijā; 
4.5. ZM līgumtēma Nr.17/01 (Z42). ES prasībām atbilstoša mutes un nagu 

sērgas (MNS) profilakses un apkarošanas nacionālā stratēăiskā plāna 
izpilde. 

 
Vadīti 33 maăistra darbi, kurus aizstāvot iegūts Mag.med.vet. vai Mag.cib.hyg. 
zinātniskais grāds. 
Vada 6 doktorantu zinātniskos promocijas darbus.  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš E. „Yersinia ăints baktēriju sastopamība Latvijas 
izcelsmes nokauto cūku mandelēs”. Starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna.” 2006. gada 10. novembrī, Jelgavā. 

2. Zirnītis A., Jansone I., LiepiĦš E., Baumanis V. Characterization of Mycobacterium 
avium isolated from veterinary sources in Latvia. Starptautiskais Mikobakteriologu 
kongress, Tēzes, Londona, 2006.g. jūlijs. 

3. R. Medne, E. LiepiĦš, A. Mednis, Lašu mazuĜu spuru nekrozes izraisītāju 
mikroorganismu dažādība. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. 
Pārtikas higiēna” 2006. gada 10. novembrī, Jelgavā. 

4. A. Zirnītis, E. LiepiĦš, G. Cicers, I. Jansone Cūku mezenteriālajos limfmezglos no 
kazeozās nekrozes procesiem izolētās mikobaktēriju sugas. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna”. Jelgava, 2004.g.15. oktobrī. 

5. T. Lisakovska, E. LiepiĦš Optimālās kompleksās vakcinācijas programmas izstrāde 
pret putnu infekcijas slimībām. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna”. Jelgava, 2004.g.15. oktobrī. 

6. G. Sīpola, E. LiepiĦš Mikrobioloăiskais vērtējums kazeīna ražošanas procesa 
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kritiskajos kontroles punktos. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna”. Jelgava, 2004.g.15. oktobrī 

7. E. OĜševskis, E. LiepiĦš, R. Trubka. Trakumsērgas orālās vakcinācijas efektivitāte 
savvaĜas lapsām. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki, veselība, pārtikas 
higiēna”. 2004.g.15.oktobrī. 

8. J. Indrāne, R. Trubka, E. LiepiĦš. ŪdeĜu aleuta slimības kontrole inficētā 
ganāmpulkā. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki, veselība, pārtikas 
higiēna”. 2004.g.15.oktobrī. 

9. R. Medne, E. LiepiĦš. No skartajiem audiem izolētie mikroorganismi pie lašu 
mazuĜu spuru nekrozes. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki, veselība, 
pārtikas higiēna”. 2004.g.15.oktobrī. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Mikrobioloăija – VMF 2. kursa studentiem (4.5 KP) 
2. Veterinārā darba organizācija – VMF 5. un 6. kursa studentiem (6.5 KP) 
3. Zirgu lipīgās slimības LF studentiem (hipologi) (3 KP) 
4. Dzīvnieku lipīgās slimības – VMF 1. līmeĦa studentiem studiju programmā 

„Pārtikas higiēna” (3 KP) 
Studiju programmu  vadīšana:  
- Pirmā līmeĦa profesionālās augstākas izglītības studiju programma “Pārtikas 

higiēna”; 
- Profesionālā maăistru studiju programma “Pārtikas higiēna”; 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 147, t. sk.  
monogrāfija - 1, publ. starpt. izdevumos – 24. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. SmuĜko V., LiepiĦš E. Fruktooligosaharīdi, kā salmonella typhimurium ATCC 1428 
celma baktēriju vairošanās un augšanas kavētāji in vitro aerobos un anaerobos 
apstākĜos. Starptautiskās zinātniskās konferences “Veterinārmedicīnas aktualitātes”, 
raksti ISSN 1407-1754, Jelgava, 2000, 188-193. lpp. 

2. LiepiĦš E., Mičule G., BērziĦš A. Veterinārmedicīnas fakultātes pārtikas higiēnas 
studiju priekšmetu bloka izmaiĦas atbilstoši darba tirgus prasībām. – Students Latvijas 
nākotnei/ Mācību – met. konferences materiāli. Jelgava, 2002., 17-21. lpp. ( 5 lpp.). 

3. Zirnītis A., LiepiĦš E., Cicers G., Jansone I.. No cūku mezenteriālo limfmezglu 
kazeozajiem nekrotiskajiem perēkĜiem izolētās mikobaktērijas // Veterinārmedicīnas 
raksti 2004. – Jelgava: LLU, 2004. – 327.-331. 

4. Zirnītis A., Jansone I., LiepiĦš E., Baumanis V. Characterization of Mycobacterium 
avium isolated from veterinary sources in Latvia. Starptautisks Mikobakteriologu 
congress, Londona, 2006.g. jūlijs. 

5. Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš E. Yersinia ăints baktēriju sastopamība Latvijas 
izcelsmes nokauto cūku mandelēs // Veterinārmedicīnas raksti 2006. – Jelgava: LLU, 
2006. – 289.-293. 

6. LiepiĦš E. Dzīvnieku veselības un dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitātes riski. 
Monogrāfija – Riski lauksaimniecībā un privātajā mežniecībā, Jelgava, LLU, 2005.-
202.-267.  
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta direktors; 
• VMF Domes loceklis; 
• VMF Valsts eksāmenu komisijas loceklis; 
• LLU Konventa loceklis; 
• LLU Senāta loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• Latvijas PSR Ministru Padomes un Latvijas Republikāniskās Arodbiedrību padomes 
Goda raksts par ilggadēju raženu zinātniski pedagoăisko darbību, aktīvu piedalīšanos 
sabiedriskajā dzīvē un sakarā ar piecdesmito dzimšanas dienu (1985); 

• Latvijas PSR Veterinārārstu biedrības Goda raksts par raženu pedagoăisko, zinātnisko, 
praktisko un sabiedrisko darbību, aktīvu darbību Latvijas PSR Veterinārārstu biedrībā 
un sakarā ar piecdesmito dzimšanas dienu (1985); 

• E. MelngaiĜa Republikas tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski 
metodiskā centra Goda raksts par uzticību un mīlestību Ā. Alunāna Jelgavas Tautas 
teātrim (1989); 

• Latvijas KP Jelgavas pilsētas komitejas un Jelgavas pilsētas Tautas Deputātu padomes 
izpildkomitejas Goda raksts par atzīstamu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā 
un audzināšanā, aktīvu sabiedrisko darbību (1989); 

• LR Valsts Veterinārā departamenta Atzinības raksts par lielu ieguldījumu Latvijas 
veterinārmedicīnas attīstībā un sakarā ar 60 gadu jubileju (1995); 

• LR Ministru Kabineta Atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot 
Latvijas valsts un tautas labā (1999); 

• LR Zemkopības Ministrijas medaĜa “Par centību” sakarā ar nopelniem Latvijas 
lauksaimniecības labā (2003); 

• Par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar 4. šėiras Atzinības krusta ordeni (2005). 
 

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          

 
11.05. 2007.   

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

IVARS  LŪSIS 
Vārds  Uzvārds 

Valmiera  1974 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides 

higiēnas institūts, vieslektors-lektors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Kr.HelmaĦa iela 8, Jelgava, LV3004   
   
   
   

TālruĦa Nr.  29432457    
Fakss: 3022453   

E-pasts: ivars.lusis@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Veterinārmedicīnas fakultāte 

1992-1997 Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

LLU doktorantūra 1997-2000 Veterinārmedicīna  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Pagaidām nav     

Darba pieredze 

1. Pārtikas un vides higiēnas institūta vieslektors-lektors, no 2005.g. 
2. SIA „Veterinārmedicīnas izglītības centrs” direktors (1998.-2006.g.) un veterinārārsts no 1998.g. 
3. Klīniskā institūta asistents 1997.-1998.g. 

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

Laktozes dinamikas izpēte Latvijas Brūnajām govīm saistībā ar tesmeĦa veselības vērtēšanu. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Mutisks referāts „Changes in immunological parameters and lactose in cows with increased somatic cell 
count in milk”. Lūsis I., KociĦa I., Antāne V., JemeĜjanovs ě. Starptautiskā simpozijā par aktuālām 
govju tesmeĦa veselības problēmām, 10.-12.01.2007, Sankt-Pēterburga, Krievija. 

2. Mutisks referāts „Piena somatisko šūnu skaita, laktozes un govs organisma imunoloăisko rādītāju 
sakarību vērtējums”. Lūsis I., KociĦa I., Antāne V., JemeĜjanovs ě. Starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 10.11.2006, Jelgava, Latvija. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Epidemioloăija. Imunoloăija. Veterinārās dzemdniecības un ginekoloăijas apakštēma Piena 
dziedzeru slimības. Iekšėīgo nelipīgo slimību un ganāmpulka veselības apakštēma 
ganāmpulka veselība.  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 12 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Piena somatisko šūnu skaita, laktozes un govs organisma imunoloăisko rādītāju sakarību vērtējums. 
Lūsis I., KociĦa I., Antāne V., JemeĜjanovs ě. Veterinārmedicīnas raksti. Jelgava, 2006. 166. – 170.lpp. 

2. Kalifornijas mastītu testa pielietojums regulārām tesmeĦa veselības pārbaudēm lielos govju 
ganāmpulkos. Lūsis I., Antāne V., JemeĜjanovs A. Veterinārmedicīnas raksti 2002, Jelgava, 132.-135. 
lpp. 

3. Compatibility of Mastitis Diagnosing Indicator with Somatic Cell Count and Lactose. Laurs A., Lusis I. 
Veterinārmedicīnas raksti 2002, Jelgava, 136.-140. lpp. 

4. Automatizēto slaukšanas aparātu ietekme uz tesmeĦa veselības traucējumu biežumu slaucamo govju 
ganāmpulkā. Lūsis I., Antāne V., BērziĦa G., Laurs A., Veterinārmedicīnas raksti 2000. Jelgava. 106 – 
111.lpp. 

5. Оценка здоровья вымени в стаде коров по числу соматических клеток и содержанию лактозы в 
молоке. В.Антане, И.Лусис, С.Булыня. Науковыи висник Национального аграрного университета 
№ 22. Киев 2000 г. Стр. 235-239. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. „Nordic Postgraduate Advanced course in Veterinary Epidemiology” 2.daĜa 1.-10.06.2006, Espoo, 
Somija 

2. „Overwiew of Modern Analytical Methods Used in Veterinary Medicine and Animal Technology”, 
BOVA kursi Lietuvas Veterinārajā akadēmijā KauĦā. 10.-14.11.2003 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs 

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 �    �   �  

 

2007.gada 11.maijā   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Māra  Mangale 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1960 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   

LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte Kl īniskais institūts, vieslektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

HelmaĦa – 8   
Jelgava   

Latvija LV - 3004   
   

TālruĦa Nr.  26003376    
Fakss:    

E-pasts: mangale@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas 
Maăistrantūra 
Doktorantūra 

1978. – 1983.  
2001. -2002. 

No 2005. 

Veterinārmedicīna 
Veterinārmedicīna 
Veterinārmedicīna 

Veterinārārsts  
Mag. med. vet. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Veterinārārste no 1983. gada 

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

Līdzdalība projektā Nr. 06.35- xp42 “ Mūsdienīgo imūnhistoėīmisko metožu pielietošana dzīvnieku infekcijas 
slimību diagnostiski prognotisko kritēriju izstrādē.”  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Starptautiskā zinātniskā konference “ Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 2006. gada 10. novembris, 
Jelgava. 

2. Starptautiskā zinātniskā konference “ Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 2004. gada 15. oktobris 
Jelgava 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Laboratorijas darbu vadīšana Dzemdniecības un ginekoloăijas priekšmetā VMF 
Laboratorijas darbu vadīšana Androloăijas un mākslīgās apsēklošanas priekšmetā VMF 
Mācību prakses „Ganāmpulka veselība un reprodukcija” vadītāja VMF 
Kuratore audzināmam kursam VMF 
Atbildīgā par 4. kursa studentu praksi VIC klīnikā VMF                         

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. M. Mangale, A. JemeĜjanovs, I.H. konošonoka “ Kui Ĝu spermas bakteriālā piesārĦotība”, 
Veterinārmedicīnas raksti 2006. 171- 176. lpp. 

2. ěevs JemeĜjanovs, Vita Antāne, Ivars Lūsis, Māra Mangale, Jevgēnija Bikova 
Veterinārmedicīnas raksti 2004. 105 - 110 lpp.“ Latvijas br ūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju lineārā 
vērt ējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā.”  

3. ěevs JemeĜjanovs, Vita Antāne, Ivars Lūsis, Māra Mangale, Jevgēnija Bikova 
Starptautiskā zinātniskā konference Jelgava 2004.100 – 104lpp. 
“ Preparāta RIMOLANS ® pielietošana govīm ar subklīnisko mastītu.”  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Studijas doktorantūrā no 2005. gada 
Studijas LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā, apgūta augstskolu didaktikas tālākizglītības programma. 
Izstrādāts un prezentēts noslēguma darbs augstskolu didaktikā par tēmu:” Raksturīgākās saskarsmes un atsevišėas 
ētiskās vērtības veterinārārsta ikdienā mazo un lielo dzīvnieku praksē”.31.01. 2003., saĦemts sertifikāts. 
Apmeklēti kursi: 

1. 27.11.–01.12.2006. „Auglība un implantācija zīdītājiem”, Reproduktīvās bioloăijas centrs, 
Veterinārmedicīnas fakultāte Upsalā, Zviedrijā. 

2. 09.05.–13.05.2005. „Govju un cūku reprodukcija”, NOVA BOVA kursi Igaunijas Lauksaimniecības 
universitātes Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātĦu institūtā. 

3. 14.11.-18.11.2005. „Reprodukcijas un epiăenētikas mijiedarbība embrija un augĜa attīstībā”. 
Reproduktīvās bioloăijas centrs, Veterinārmedicīnas fakultāte Upsalā, Zviedrijā. 

4. 10.05.-14.05.2004. „Mugurkaulnieku reproduktīvā endokrinoloăija”. Reproduktīvās bioloăijas centrs, 
Veterinārmedicīnas fakultāte Upsalā, Zviedrijā. 

5. 12.05.-16.05.2003. „Govju reprodukcija”. NOVA BOVA kursi Igaunijas Lauksaimniecības universitātes 
Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātĦu institūtā. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 

27.12. 2006.   

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

Ruta  Medne 
Vārds  Uzvārds 

Kr āslavas rajona Dagda  1969 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU VMF P ārtikas un vides higiēnas institūts, lektore- vieslektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
HelmaĦa iela 8   

Jelgava   
LV-3004   

   
TālruĦa Nr.  630 21946    

Fakss: 630 27344   
E-pasts: Ruta.Medne@lzra.gov.lv   

    

Izglītība 

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

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija 2000.-2004. Veterinārmedicīna   
LU Bioloăijas fakultāte, Latvija 1998.-2000. Bioloăija Dabas zinātĦu 

maăistrs  
LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija 1989.-1994.  Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2003.-2006.- lektore LLU VMF Pārtikas un Vides higiēnas institūts 
2006- lektore- vieslektore LLU VMF Pārtikas un Vides higiēnas institūts 
2001-2006 LLU Konventa locekle 
2004- pētniece Latvijas zivju resursu aăentūrā 
1998-2004 pētniece Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtā 

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

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. R. Medne, E. LiepiĦš, A. Mednis, Lašu mazuĜu spuru nekrozes izraisītāju mikroorganismu 
dažādība. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” 
2006. gada 10. novembrī, Jelgavā. 

2. 4- tā Starptautiskā zinātniskā konference „Research and conservation of biological 
diversity in Baltic Region” Daugavpils Universitāte, Latvija 2007. gada 27.- 27. aprīlis. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

„Zivju un vēžu slimības” VMF 6. kurss 
 
„Akvakultūras dzīvnieku slimības” VMF 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Pārtikas higiēna 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ....11...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Ruta Medne, Edgars LiepiĦš, Aleksandrs Mednis (2006) Lašu mazuĜu spuru nekrozes izraisītāju mikroorganismu dažādība, 

Veterinārmedicīnas raksti, Jelgava, 196-200 lpp. 

Ruta Medne, Inese Savicka (2003) Promotion of salmon rearing efficiency including in the ration yeast extracts Aqualase 

Two, LU Raksti Nr.662, 45-50 lpp. 

Ruta Medne, Edgars LiepiĦš (2002) Mākslīgos apstāklos audzēto un dabīgo lašu smoltu spuru nekrozes klīniskās izpausmes, 

Veterinārmedicīnas raksti, Jelgava,151-156 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2006. g 16.-28. janvāris „Fish Farm Health Management", CEFAS laboratorija, Veimutā, Lielbritānijā 
2006. g. 2.-13. janvāris „ABC of Animal Experiment", Helsinkos, Somijā 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) Zivju slimību darba grupas ( WGPDMO ) locekle  
 

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          

 
   

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

Gundega  Mičule 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1952. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

1. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība pie ES, Zemkopības ministrijas padomniece;  
2. LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
1. Rue d’Arlon 39/41 Brussels , B-1000 Belgium;   
2.  K. HelmaĦa 8, Jelgava, LV - 3004   

   
   

TālruĦa Nr.  +32 (0) 22824850    
Fakss: +32 (0) 22820369   

E-pasts: gundega.micule@mfa.gov.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Veterinārijas 
fakultāte 

1970.-1975. Veterinārija Veterinārārsts 

Latvijas Lopkopības un veterinārijas ZPI, Siguldā 1978.-1982. Veterinārija Disertācijas 
izstrāde, 
priekšaizstāvēšana 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 
Maskavas Veterinārā akadēmija, 
Mikrobioloăijas, virusoloăijas un 
epizootoloăijas specializētā padome, 
PSRS 

1982. Veterinārija ZinātĦu kandidāts  

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Veterinārmedicīnas 
fakultātes Habilitācijas un promocijas 
padome 

1993. Veterinārmedicīna ZinātĦu  doktore – 
Dr.med.vet. 

G-D  
Nr. 000250 

Darba pieredze 

1975 – 1983 -  Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniski pētnieciskā institūta Analītiskajā ciltslietu stacija, 
veterinārārste; 
1983 -1983 – Rīgas zooloăiskais dārzs, direktora vietniece; 

1983 – 1985 -  LLA Veterinārās Fakultātes Epizootoloăijas katedra,  vec. zinātniskā 
līdzstrādniece; 

1983 – 1986 -   LLA   VMF,  stundu pasniedzēja; 
1985 – 1987 - Analītiskā Ciltslietu stacija, vec. veterinārārste.; 
1987 –1991 -  Vissavienības Lauksaimniecības kibernētikas zinātniskās pētniecības institūts, vec. zinātniekā 
līdzstrādniece,  
1991  –1997 -  Valsts veterinārā dienests,  speciāliste, daĜas vadītāja,  
1992 – 1993 - LR AP Veselības un sociālās aizsardzības komisija,  konsultante 
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1997 – 1999 - Zemkopības ministrija,  Produkcijas kvalitātes vadības departamenta direktore,  
2000  – 2001 - SIA Carl Bro ,veterinārijas un pārtikas konsultante; 
2000  – 2003 -  LLU Veterinārmedicīnas Fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūts, docente; 
2001  – 2001 -  Valsts veterinārā dienests, Metodiski organizatoriskās daĜas vadītāja; 
2001 –2003 -  Pārtikas un veterinārā dienests, Pārtikas uzraudzības departamenta direktora vietniece; 
2003  – līdz šim brīdim. LR Pastāvīgā pārstāvniecība pie ES,  Zemkopības ministrijas padomniece; 
2003  - līdz šim brīdim. LLU Veterinārmedicīnas fakultāte,  asociētā profesore veterinārajā ekspertīzē. 

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

Pārtikas higiēna; veterinārā un pārtikas likumdošana; patērētāju tiesību aizsardzība 
Galvenā uzmanība publikācijās pievērsta sekojošiem jautājumiem:  

• veterinārās profesijas loma sabiedrībā (Latvijā, Eiropā, Pasaulē), uzdevumi, darbības metodes un  
kritēriji;  

• veterinārās izglītības aspekti – prasības ES, izglītība un tās pilnveidošana Latvijā;   
• dzīvnieku veselības jaunās problēmas – transmisīvās spongiformās encefalopātijas, to kontroles 

iespējas; 
• antibiotiku lietošana un no tās izrietošās mikroorganismu rezistences problēmas; 
• pārtikas nekaitīgums , kvalitāte, kritēriji to vērtēšanai. Pārtikas kontroles principi un metodes, atbildība. 

Koncepcija no “no fermas līdz galdam”. Valsts uzraudzības mērėi, metodes, rezultāti; 
• piena kvalitāte – faktori, kas to ietekmē, vērtēšanas kritēriji un metodes, vērtēšanas organizācija, 

lēmumu pieĦemšana. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. G. Mičule. EU enlargement and food control. //Pasaules veterināro higiēnistu BeĜăijas nodaĜas sanāksmē, 
Brisele, 2004.g. 25. marts ;        G. Mičule. Sabiedrības veselība // Latvijas veterinārārstu biedrības 2004.g. 
konference, Sigulda, 2004.g. aprīlis;G. Micule. Developments of food hygiene in Latvia as consequence of 
EU accession. – 5th World Congress “Foodborne Infections and Intoxications //Federal Institute for Risk 
Assessment, Berlin, 7-11 June,2004; 

4. G. Mičule. How Safe is Today's Food and Can Safer Food be Obtained Tomorrow?"( from the point of view 
of consumer). // Microfood 2004, Portoroš, Slovēnija, 2004.g. septembrī. 

5. G. Mičule. EVF loma veterinārārstu profesijas attīstībā. // Slovākijas veterinārārstu kameras 2004. kongress, 
Tatri, Slovākija, 2004.g. septembris. 

6. G. Mičule. ES un t.sk. Latvijas veterinārārstu un veterinārmedicīnas fakultāšu  sadarbības iespējas ar Ukrainas 
veterinārārstiem un zinātniekiem. // ěvovas Nacionālās veterinārās akadēmijas 220. gadu jubilejas zinātniski 
praktiskā konference, ěvovā, 2004.g. novembrī 

7. G. Mičule. Jaunā pārtikas higiēnas likumdošana ES // Latvijas veterinārārstu biedrības 2005.g. konference, 
Pārtikas higiēnas sekcija, Jelgava, 2005.g. marts 

8. ZiĦojums Nīderlandes Universitātes studentiem par ES veterinārās un pārtikas drošības  
likumdošanas ieviešanas pieredzi LatvijāG. Mičule. ZiĦojums  “Professional organisations of 
Veterinarians and registration of veterinarians. –   1st East –west veterinary medicine and Feeding stuff 
Congress “Bridge over Europe 2005””, October 14, 2005 (rādāmais materiāls – angĜu valodā ziĦojums 
latviešu valodā - Veterinārārstu profesijas organizācija valstī. –Pirmajā Austrumu – Rietumu kongresā “Tilts 
pāri Eiropai 2005”, 2005.g. 13. – 15. oktobris, Rīga, 36.-37. lpp 

10. G. Mičule. ZiĦojums SAFEFOODERA projekta sanāksmē par Latvijas pārtikas zinātnes plānošanu un 
finansēšanu; ViĜĦa, 2006.g. 9.-10. janvāris   

11. G. Mičule. ES par likumdošana par putnu gripas kontroli // Latvijas veterinārārstu biedrības 2006.g. 
konference,  Jelgava, 2006.g. marts 

12. G. Mičule.  Latvijas aktualitātes pārtikas kontroles jomā,-  FVE Veterinārārstu higiēnistu sekcijas 2006.g. 
pavasara sēdē. 

13. G. Mičule Stenda ziĦojums “Consumers – are they free to make a choice to have the right quality of food?”  
The SAFE Consortium pirmajā starptautiskajā kongresā “Nutrition and Food Safety: Evaluation of benefits 
and risks” 

 
14. G. Mičule.  Latvijas aktualitātes pārtikas kontroles jomā,-  FVE Veterinārārstu higiēnistu sekcijas 2006.g. 

rudens sēdē. 
15. G. Mičule. Latvijas interešu aizstāvība Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē – informācija EVF 

dalīborganizāciju sekretariātu pārstāvjiem 2006.g.11.decembrī Briselē 
16. Veterinary Practice”, Rīgā 2007.g. 16. martā “Introduction into the EU food hygiene package”  
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17. G. Mičule – darba grupas “Pārtikas kontrole” vadīšana Taiex seminārā “ Implementation of EU legislation in 
Veterinary Practice”, Jelgavā  2007.g. 15. martā. 

18. G. Mičule. ZiĦojums par Taiex semināra “ Implementation of EU legislation in Veterinary Practice”, Rīgā 
2007.g. 15. un 16. martā norisi – LVB 2007.g. konferencē 17. martā. 

19. G. Mičule. ZiĦojums SAFEFOODERA projekta sanāksmē par Latvijas pārtikas zinātnes plānošanu un 
finansēšanu; Zagrebā, 2007.g. 22. martā 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pārtikas tirgzinības; Pārtikas ekspertīze un inspekcija; Veterinārā darba organizācija; Profesijas aktualitātes; 
Ievads profesijā 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : vairāk kā 170 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Savās publikācijās akcentēju izmaiĦas, kas norisinās dažādās ar veterinārmedicīnu un pārtikas kvalitāti saistītās 
sfērās, to cēloĦus, iespējamās sekas, iespējas un nepieciešamību pielāgoties, Ħemt vērā jaunus riska faktorus, kā 
būtiskāko uzskatot patērētāju tiesības uz pilnvērtīgu informāciju, brīvu pirkumu izvēli, veselīgu uzturu, 
dzīvesveidu, kas veicina personības pilnveidošanos. Aicinu veterinārārstus apzināties, ka tā ir viena no 
profesijām, kurai ir liela atbildība sabiedrības priekšā attiecībā uz zoonožu kontroli un pārtikas nekaitīgumu un 
kvalitāti.  
Uzskatu, ka gan pedagoăiskajās, gan zinātniskajās, gan arī valsts pārvaldes darbībās Ĝoti būtiski ir ne tikai fiksēt 
atsevišėus faktus, bet interpretēt tos cēloĦu un seku izpratnes kontekstā ar nemainīgu mērėi gūt informāciju un 
darboties visas sabiedrības interesēs,  veicinot progresu.  
• G.Mičule. Govju sūkĜveida encefalopātija. -Veterinārais žurnāls, 2001.g. g. Nr.4. (50.), ziema, 28.- 32.lpp.   
• G. Mičule, P. Alen.   National systems of food law: Latvia…/Module 6 of Food Regulation in the European 

Unison course of Food certificate program operated by Michigan State university/ Distance learning course 
during February – march 2004; http://www.anr-eufl.vu.msu.edu/web/mod6lat.html;13 pages    

• G. Mičule, K. Minderhoud. Report of the seminar “Consequences of EU accession for the Veterinary 
profession” AGR 8171, organized by TAIEX office of DG Enlargement in cooperation with Federation of 
veterinarians of Europe, Brussels 12 and 12 November 2003; 19 pages. 

• G. Mičule. Developments of food hygiene in Latvia as consequence of EU accession (S-G 02). – 5th World 
Congress Food borne Infections and Intoxications 7-11 June 2004, Berlin, Germany//Proceedings, Vol III, 
Federal Institute for Risk Assessment – FAO/WHO Collaborating Centre for Research and training in Food 
Hygiene and Zoonozes,  p. 765 –769. 

• G. Mičule. Pārtikas higiēnas attīstības tendences Eiropas Savienībā.- Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes 2006.g. zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2006.g. 
novembris, 3.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Ārzemju pieredzes studijas -  Nīderlande – piena ieguves tehnoloăijas un kvalitātes nodrošināšana  
• Piedalīšanās zinātniski praktiskās konferencēs – Nīderlandē; BeĜăijā, Austrijā uc. Par dzīvnieku slimību 

kontroli, GMO, Pārtikas higiēnu u.c.; 
• Dalība ES Komisijas finansētā zinātnisko pētījumu pārtikas higiēnas jomā koordinēšanas  projektā - 

SAFEFOODERA  
• Darbs pie veterinārmedicīnas studiju un maăistratūras studiju, kā arī pirmā līmeĦa  pārtikas higiēnista 

mācību programmas pilnveidošanas pārtikas higiēnas jomā; 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• Latvijas pārstāvis Eiropas veterinārārstu federācijā (EVF) - no 1996.g.; EVF viceprezidente - no 2003.g., kā 
arī Latvijas pārstāvis  - eksperts EVF  veterinārārstu  higiēnistu sekcijā – no 1996.g.; 

• Latvijas veterinārārstu biedrības (LVB) valdes locekle (1989.-1998; 2000.- 2004.g.), LVB viceprezidente 
(no 2001.- 2003. g.); LVB Veterinārās ekspertīzes un  pārtikas higiēnas sekcijas dibinātāja – vadītāja (1992. 
–1995., 2000. –2002. valdes locekle); īslaicīgi - arī LVB terminoloăijas komisijas locekle; licencēšanas 
komisijas locekle;  izglītības komisijas vadītāja, locekle. 

Goda (zinātniskie) nosaukumi, apbalvojumi  

Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedre (2004.); 
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Vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1990.); 
Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādes sudraba medaĜa par lopkopības informācijas sistēmas 
zinātnisko pamatojumu un adaptēšanu ražošanas apstākĜos. 

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 �   �   �   

Franču valoda   �       

 
   

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

Andris  Morozovs 
Vārds  Uzvārds 

Rūjiena  1944 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ėīmijas katedra, asociētais profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava LV3001   
   
   

TālruĦa Nr.  29474969    
Fakss: 3027238   

E-pasts: Andris.Morozovs@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Rīgas Politehniskais institūts, Ėīmijas 
fakultāte Organiskās ėīmijas katedra 
(Rīgas Tehniskā universitāte) aspirantūra 

1974 - 1977 Organiskā ėīmija Ėīmijas 
zinātĦu 

kandidāts 
(1978) 

Rīgas Politehniskais institūts, Ėīmijas 
fakultāte (Rīgas Tehniskā universitāte) 
aspirantūra 

1963 - 1973 Bioloăiski aktīvo 
vielu ėīmiskā 
tehnoloăija 

Inženieris – 
ėīmiėis - 
tehnologs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Rīgas Tehniskā universitāte, 
Habilitācijas padome H-01 

1992 Organiskā ėīmija Ėīmijas 
zinātĦu 
doktors 
(Dr.Chem) 

B-D № 
000083 

Rīgas Politehniskā institūta 
padome 

1978 - 
1979 

Organiskā ėīmija Ėīmijas 
zinātĦu 
kandidāts 

XM № 
004729 

Darba pieredze 

no 1998. . Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ėīmijas katedras asociētais profesors 
1978.-1998. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ėīmijas katedras docents 
1970.-1978. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas politehniskā institūta Diketonu 
problēmu laboratorijā 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. Koksnes modificēšanas un aizsardzības ėīmija 
2. Alternatīvo degvielu ėīmija 

Projekti 
N 020007.3 Kokapstrādes produktu inovatīvās tehnoloăijas (2002 – 2005) 
N 01.0649 Koksnes modifikācija un tās produktu analīze 2001 – 2004. (Projekta vadītājs) 
Tematiskais tīkls „Koksnes modifikācija” (Līgums No G1RT-CT-2000-05002) (2000 – 2003) 
COST Action E22 “Vidi sargājoša koksnes aizsardzības optimizācija. Eiropas 5.ietvara 
programma (2000 – 2004). 
COST Action E37 "Ilgspējība ar jaunām tehnoloăijām paaugstinātai koksnes ilgizturībai” 
(2004 – 2007) 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000085 „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem 
materiāliem novērtēšanas sistēma” projekta vadītājs (2006-2008) 
06.12-xi19 „Pārklājumu un līmējumu adhēzija ar koksni” (projekta vadītājs) 
Maăistrantu darbu vadīšana: 
Diāna Valerte „Dioksīni zivīs – tā klātbūtnes rašanās iemesli un novēršanas pasākumi” VMF, 
Pārtikas un vides higiēnas institūts 
Promocijas darbu vadīšana: 

1. Ilze Stumpe-Vīksna “Policiklisko aromātisko ogĜūdeĦražu (PAO) saturs pārtikas 
produktos un tā izmaiĦa ražošanas tehnoloăijas ietekmē” PTF (2004 – 2007) 

2. Ināra Nokalna „Minerālvielas sēnēs, no tām ražotos produktos un to ietekme uz 
pārtikas kvalitāti” PTF (2005 – 2008) 

Edgara Bukšāna doktorantu granta projekta „ Koksnes interjera plātĦu materiālu 
ugunsizplatības modelēšana un ugunsizturības prognozēšana”. MF (2005 – 2008) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Morozovs A. Wood Hydrophobication by Acetylation and Oil Treatment. Final Workshop 
COST Action E22. “Environmental Optimization of Wood Protection”. 22nd - 23rd March 
2004, Estoril – Portugal. 
Morozovs A., Irbe I., Andersons B. Hydrophobic Properties and Biological Resistance of 
Modified Wood. Eighth European Workshop on Lignocellulosics and Pulp. Utilization of 
Lignocellulosics and by-products of Pulping. August 22 – 25, 2004. Riga, Latvia. 
Morozovs A. Hydrophobic Properties of Modified Wood. Baltic Polymer Symposium 2004 
November 24 – 26, 2004, Kaunas, Techonologija, Kaunas, Lithuania. 
International Conference and Exhibition Bioenergy in Wood Industry. Bioenergy2005. 12. – 
15.September 2005. Jyväskylä, Finland. 
A.Morozovs A Study of Kinetics of Wood Acetylation with Acetic Anhydride. Baltic 
Polymer Symposium BPS 2006. September 20 – 22, 2006, Birini Latvia. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Organiskā ėīmija. Veterinārmedicīnas fakultātes veterinārijas specialitātes studentiem 
Bioėīmija. Veterinārmedicīnas fakultātes veterinārijas specialitātes studentiem 
Pārtikas ėīmija.. Veterinārmedicīnas fakultātes pārtikas higiēnas specialitātes studentiem. 
Pārtikas ėīmija. Starpaugstskolu (LU, LLU un RSU) maăistratūras uzturzinātnes specialitātes 
studentiem 
Praktiskā enzimoloăija. Pārtikas tehnoloăijas fakultātes maăistratūras studentiem 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ..78......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Morozovs A. Wood Hydrophobication by Acetylation and Oil Treatment. Proceedings of the 
Final Conference 22-23 March 2004, Estoril, Portugal. COST ACTION E22: Environmental 
optimisation of wood protection, Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2006, pp. 205–212. 
A.Aboltins, A.Morozovs "Solid wood impregnation process with acetic anhydride computer 
modelling. Fourth Nordic – Baltic Agro metrics Conference, Conference proceedings 
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2003 p.1-8 p. 

Morozovs A. Hydrophobic properties of modified wood.  Chemin÷ technologija, 2005, Nr 1 
(35), 70 – 74. 

Morozovs A., Irbe I., Andersons B. Hydrophobic Properties and Biological Resistance of 
Modified Wood. Eighth European Workshop on Lignocellulosics and Pulp. Utilization of 
Lignocellulosics and by-products of Pulping. August 22 – 25, 2004. Proceedings, Institute of 
wood chemistry, Riga, Latvia, 2004, pp. 469 – 472. ISBN 9984-19-611-9 

I. Stumpe-Vīksna, A. Kukāre, V. Bartkevičs, M. Strēle, R. Seržāne, A. Morozovs, M. Jure, 
“Changes in content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food Products by influence of 
different technological processes” RTU zinātniskie raksti Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 
10 sējums, 2005.g., 127-132 lpp. (in Latvian). 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Mērinstrumentu pārbaude. „Hyperion” kursi Nacionālā Kontaktpunktā 20./21.05.2004 
2. „Varian” analītiskās iekārtas un to izmantošana. „Nota Bene – Latvija” and „Varian” , 

9.03.2005. 
3. „Varian” analītiskās iekārtas un to izmantošana.. „Nota Bene – Latvija” and „Varian” , 

28.03.2007 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Zinātnieku Savienība 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
2 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 

18.04.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

ARNIS  MUGURĒVIČS 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1959 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Preklīniskais institūts – asociētais profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa iela 2, Jelgava,    
LV-3004   

   
   

TālruĦa Nr.  29476847    
Fakss:    

E-pasts: Arnis.Mugurevics@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas -Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija 
 
Maăistrantūra – Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte 
 
 
 
 
 
 
Doktorantūra (aspirantūra)- Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte 

1977.-1982. 
 
 
 

pielīdzināts ar 
LLU maăistra 

grāda 
pielīdzināšanas 

komisijas 
lēmumu Nr.8, 
1992. gada 30. 

martā. 
 

LLU 
Habilitācijas/pro

mocijas 
padomes H-5 
1997.gada 22. 

decembra 
lēmums Nr.4 

veterinārmedicīna 
 
 

 
veterinārmedicīna 
 
 
 
 
 
 
 
 
morfoloăija 

Veterinārārsts 
 

 
 
Veterinārmedicī
nas maăistra 
akadēmiskais 
grāds 
(Mg.med.vet.), 
 
 
 
 
Veterinārmedicī
nas doktora 
zinātniskais 
grāds  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU 
Habilitācijas/promocijas 
padome H-5  

  1997 morfoloăija Dr.med.vet. GD 
Nr.000377 
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Darba pieredze 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību prorektors, Preklīniskā institūta 
asociētais profesors, 2004. – šobr. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte , Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns (2000-2004) 
Preklīniskā institūta docents , 2001. – 2004. 
Latvijas Privatizācijas aăentūras padomes loceklis, 2002-2003.gads 
Baltijas Krievu institūta docents, 2001 - 2002.gads 
Rīgas pašvaldības a/s “Rīgas centrāltirgus” pilnvarnieks, 2001.-2002. gads 
LR 7. Saeima, deputāta palīgs, 1999. – 2001.gads 
LR Zemkopības ministrija, Parlamentārais sekretārs, 1999. gads 
LLU Anatomijas katedra, docents, 1998. – 2000. gads 
LLU Anatomijas katedra, lektors, 1994. – 1998. gads 
LLU Anatomijas katedra, asistents, 1989. – 1994. gads 
LLU Anatomijas katedra, aspirants, 1986. – 1989. gads 
LLU Ėirurăijas un dzemdniecības katedra, 1984. – 1986. gads 
Jelgavas rajons, ZaĜenieku ST, veterinārārsts 1982. –1984. gads  
 

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

Zinātniskos pētījumu virzieni:  
1. Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku postnatālās ontoăenēzes 

periodos un to projekcija uz iegūstamo produkciju; 
 
2. Osteoarheoloăiskie pētījumi, saistībā ar lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu un 

tās ietekmi uz dzīvnieku kāju skeletu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku šėirĦu 
veidošanos. 

 
Sadarbības projekts Nr.0200015, apakšpr. Nr. 02.000. 15.4. “Veselības problēmas dažādos 
lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo 
produkciju.”(2002.-2005.) – dalībnieks 
 
Sadarbības projekts Nr. 06. 0021 Agrotehnoloăisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un 
labturības ietekme uz ilgtspējīga pārtikas produktu drošību un kvalitāti. (apakšprojekts 
Gastro-hepato-duodenālās sistēmas funkcionālā dinamika dažāda vecuma atgremotājiem 
saistībā ar atšėir īgiem ēdināšanas faktoriem)(2006.-2009.) - dalībnieks 
 
Nordic Grant Scheme – project “Food Hygiene and Safety Education Network – for Reliable 
Food Control in the Nordic, and the Baltic countries.”(2002.-2003.) – dalībnieks 
 
Kopprojekts Nr.290605/S228  Lauksaimniecības nodrošinājums ar kvalificētiem 
darbiniekiem.” (2005.) – vadītājs 
 
LLU projekts 06.22-xp29 Zirgu mutes dobuma patoloăijas un to ietekme uz vispārējo 
veselības stāvokli (2006) – vadītājs 

Valsts pētījumu programma Nr. 4 „Dzīvnieku ăenētisko, fizioloăisko un bioėīmisko 
pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei” - 
dalībnieks 
 
Maăistra darbu vadīšana:  
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• I.Dūrītis “Meža dzīvnieku osteoarheoloăiskā materiāla analīze” darbs aizstāvēts 
2003.gada decembrī; 

• J.TolpežĦikovs „Biežāk sastopamās zirgu sakodiena patoloăijas Latvijā.” Darbs 
aizstāvēts 2006.gada janvārī. 

Promocijas darbu vadīšana: 
• J.TolpežĦikovs „ Zirgu mutes dobuma patoloăijas un to ietekme uz vispārējo veselības 

stāvokli”.  – studijas uzsāktas 2006.g. aprīlī 
• I.Dūrītis „Āfrikas trausa (Struthio camelus) gremošanas aparāta morfofunkcionālais 

raksturojums ontoăenēzē.”  – studijas uzsāktas 2006.g.oktobrī 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās ar referātu konferencēs – 
• Latvijas Veterinārārstu biedrības konference, 25.-26.04.2003. – referāts 

“Veterinārārstu savstarpējā kvalifikācijas atzīšana Latvijai iestājoties Eiropas 
Savienībā “. 

• Latvijas Veterinārārstu biedrības konference, 17.- 18.03.2005. – referāts „ 
Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas problēmas ES prasību kontekstā.”  

• Latvijas Dabas muzejs - konference „Multidisciplinārie pētījumi Latvijas mitrājos” 
10.10.2005. – referāts A.Mugur ēvičs. I.Dūrītis „ Akmens laikmeta medību fauna 
Lubānas ezera ieplakā” 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Studiju priekšmetu vadīšana: 
• mājdzīvnieku anatomija 9,5 KP;  
• mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija 1 KP;  
• latīĦu valoda 2 KP. 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 
......17..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Ē.Mugurēvičs, A.Mugur ēvičs  Meža dzīvnieki Latvijā. - Rakstu krājums Latvijas mežs. - 
Pasaules Dabas fonda Latv. nod. – Rīga, 1999. – 207. – 247.lpp. 
A.Mugurēvičs. Jersikas pilskalnā atrasto dzīvnieku kaulu analīze. – Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Veterinārmedicīnas aktualitātes” raksti. – Jelgava, 2000.- 124. – 129.lpp. 
A.Mugurevics. The influence of the holding technology on the breed of Latvian brown dairy 
cow’s several metacarpal and metatarsal bones’ osteometrical indices. – Proceedings of the 
International Scientific Conference “Morphological days in Ceske Budejovice”. - 2002. – 16-
18 pp. 
A.Mugur ēvičs, I.Dūrītis. Atsevišėos Latvijas arheoloăiskajos pieminekĜos atrasto tauru(Bos 
primigenius Boj.) un liellopu(Bos taurus) kaulu analīze. – Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” Raksti. – Jelgava, 2004. – 211.- 216.lpp. 

E.Birăele, D.Keidāne, A.Mugur ēvičs, J.Jegorova (2005) The functional condition of the 
stomach in goats infected with the alimentary tract nematodes. Book of Abstracts of the 56th 

Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Nr.11, Uppsala, Sweden 
(5 – 8 june 2005), 189. 
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A.Ilgaža, E.Birăele, A.Mugur ēvičs, D.Keidāne, J.Jegorova (2005)  The functional condition 
of stomach and some indices of meat quality in bulls in their ontogenesis. Book of Abstracts 
of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Nr.11, 
Uppsala, Sweden (5 – 8 june 2005), 189. 

J.TolpežĦikovs, A.Mugur ēvičs(2006) Zirgu zobu slimības un ar tām saistītās patoloăijas 
Latvijā. - Starptautiskās zinātniskās konferences “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” 
Raksti. – Jelgava, 2006. gada 10. novembrī – 293.- 299.lpp. 
Birăele E., Ilgaža A., Keidāne D., Mugur ēvičs A. The functional state of the abomasum in 
calves in the first month of postnatal life. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production, 2006, Nr.12, Antalya, Turkey,  p. 346; 
Birăele E., Keidāne D., Ilgaža A., Mugur ēvičs A. The effect of feed on the intrarumenal and 
intra-abomasal pH dynamics in goats. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production, 2006, Nr.12, Antalya, Turkey, p. 347; 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

3rd Meeting of Veterinary, Phytosanitary and Food Training Liaison Officers  - 10.02.-
12.02.,2003., Brisele (BeĜăija) 
Konference “Food Security and sustainable agriculture: a perspective for the enlargement”- 
5.03. – 8.03.2005., Verona (Itālija) 
EAEVE ăenerālā asambleja un zinātniskais seminārs. – 11.-13.05.2005., Varšava(Polija) 
Konference”Veterinary education in Europe.” 29.-30.03.2006., Brisele (BeĜăija) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Veterinārārstu biedrība(LVB) – valdes loceklis (2005 – šobr.) 
Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātĦu akadēmijas(LLMZA) īstenais loceklis 
LLU pārstāvis BOVA koordinācijas komitejā; 
NOVA- BOVA izglītības komitejas loceklis 
LVB Veterinārā žurnāla redkolēăijas loceklis 2002 - ; 
LR PVD GSE administratīvās komisijas loceklis 2001 -;  
LVB sertifikācijas komisijas loceklis 2004 -; 
LR eksperts sarunām ar EK par savstarpējo izglītības dokumentu atzīšanu reglamentēto 
profesiju jomā 2002., 2003 
LR pārstāvis EK darba grupā „ Senior Official responsible for the free movement of 
veterinary surgeons”. – 2003. 
ZM darba grupa par l/s un ar to saistīto nozaru nodrošināšanu ar kvalificētu darbaspēku -2005 
– šobr. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Dzīvnieki.Veselība. Pārtikas higiēna” raksti –2002 
redkolēăijas loceklis 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki.Veselība.Pārtikas kvalitāte.” raksti – 2004 
redkolēăijas loceklis 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Zemkopības ministrijas atzinības raksts – 1999 
LLU jubilejas Atzinības raksts 1999 
LLU Pateicība - 2004 

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

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
   

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

INGA  OPELTE 
Vārds  Uzvārds 

RĪGA  1981 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES EKONOMIKAS 

FAKULT ĀTE, ASISTENTE 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LIEL Ā IELA 2, JELGAVA   
SVĒTES IELĀ 18, JELGAVA   

   
   

TālruĦa Nr.  63021041 ; 26598612    
Fakss: 63084087   

E-pasts: ingaopelte@inbox.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas - Sociālo Tehnoloăiju Augstskola 
Maăistra studijas - Biznesa Augstskola „Turība” 

4 gadi 
1,5 gadi 

Tiesību zinātnes 
Tiesību zinātnes 

Jurists 
Jurists 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LR Biznesa Augstskola „Turība” 2006 Starptautiskās tiesības maăistra 0847 

Darba pieredze 

LR IeM VP Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.NodaĜas inspektors no 
2003. gada - . 
Latvijas Biznesa Koledža – vieslektore no 2006.gada 

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

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Valsts Administratīvās skolas sertifikāts Nr.921 - Korupcijas novēršana  
Valsts Administratīvās skolas sertifikāts Nr.719 - Iekšējā kontrole  

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  +    +    +   

Lietuviešu valoda   +       +  

 
18.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Baiba  Ozola 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1948. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

LLU, PTF ėīmijas katedra, docente 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa Nr.  3005662    

Fakss:    
E-pasts: bozola@inbox.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts Universitāte 1966.-1971. ėīmiėis (analītiskā 
ėīmija) 

ėīmiėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Sečenova v.n.evolucionārās 
fizioloăijas un bioėīmijas institūts, 
Krievija (PSRS) 

    1984.        bioėīmija    Dr.biol.    000085 

Darba pieredze 

1987.-2007.- docente LLU PTF ėīmijas katedrā 
1974.-1987.- jaunākā zinātniskā līdzstrādniece ZA Polimēru mehānikas institūta Biomehānikas laboratorijā 
1971.-1974.- vecākā laborante LVU Ėīmijas fakultātē 

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

Cilvēka asinsvadu, kaulu, acs sklēras, barības vada un citu saistaudu bioėīmiskā un mehanoėīmiskā analīze; 
Antioksidantīvo īpašību pētīšana pārtikas produktos 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Neorganiskā ėīmija VMF 1.kursa studentiem 
Praktiskā ėīmija PTF ĒVU studiju programmas 1.kursa pilna un nepilna laika studentiem 
Analītiskā ėīmija PTF Pārtikas zinību akadēmiskās studiju programmas 1.kursa studentiem 
Toksikoloăija PTF Pārtikas zinību maăistrantūras studiju programmas 1.kursa studentiem 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ......24..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. B.Ozola, V.Vītola, U.KauliĦš. Dabisko antioksidantu aktivitāte kakao un kakaovellā.-LLU PTF zin.-
prakt.konferences tēzes, 2003., 107.-109.lpp. 

2. U.KauliĦš, B.Ozola, I.Melgalve. Peroksīdi un antioksidanti uzturā. Mācību līdzeklis, Jelgava, LLU, 
2003., 44.lpp. 

3. V.Vītola, B.Ozola, I.Melgalve, A.Strautnieks, U.KauliĦš. Tauku stabilitāte pārtikas produktos.-LLU 
PTF zin.-prakt.konferences tēzes, 2005.,181.-184.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa Akadēmiskās šėīrējtiesas priekšsēdētāja; 
Kopš 2003.gada IZM Izglītības un satura eksaminācijas centra Ėīmijas konsultatīvās padomes locekle 

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          

 
21.05.2007.  B.Ozola 
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Inta  Ozola 
Vārds  Uzvārds 

Krievija, Krasnojarskas nov.  1954. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sporta katedras lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Lielā iela 2 
  

Jelgava, LV-3001   
Latvija   

   
TālruĦa Nr.  3020416, 26248245    

Fakss:    
E-pasts: sports@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Maăistratūra, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1994-1997 Pedagoăija Maăistrs 

Pamat studijas, Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras 
institūts 

1972-1976 Pedagoăija Fiziskās 
audzināšanas 
pasniedzējs 

Pamatizglītība, Jelgavas 2. vidusskola 1961-1972 - Vidējā 
izglītība 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Kopš 1999.g. Jelgavas specializētā peldēšanas skolā trenere, 1988.g..-2007.g. LLU Sporta katedras lektore, 
1981.g.-1988.g. LLU Fiziskās audzināšanas asistente,  1976.g.-1981.g. Jelgavas 2. vidusskolas sporta skolotāja. 

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

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

No 2003.g. 26. sept. – 28. nov. Augstākās izglītības pakāpes pedagoga profesionālā pilnveide programmā 
„Augstskolu didaktika”. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Ūdens aerobikas loma veselības veicināšanā. 2002.g., Veselības mācība. 2002.g., Cilvēka dzīvības glābšana 
ūdenī-metodes un piederumi. 2003.g. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2007.g. 3.-4. marts meistarklases nodarbības aerobikā. 
2. 2007.g. 13. janvāris LFTIPB seminārs. 
3. 2006. g. 23.-24. novembris, Jelgava, Latvijas Treneru tālākizglītības centra rīkotajos sporta speciālistu-

treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 
4. 2006. g. 28.oktobris „A+S” fitnesa mācību centra un sporta klubu „Centrs” rīkotais praktiskais seminārs 
5. 2006. g. 27. jūnijs piešėirts B kategorijas sporta speciālista ar tiesībām strādāt sporta jomā par treneri 

aerobikā sertifikāts. 
6. 2006.g. 3. aprīlī piešėirts B kategorijas sporta speciālista ar tiesībām strādāt sporta jomā par treneri 

peldēšanā un ūdens aerobikā sertifikāts. 
7. 2005. g. 4. novembris, Jelgava, Latvijas Treneru tālākizglītības centra rīkotajos sporta speciālistu-

treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi saskaĦā ar A un B kategorijas sporta 
speciālistu profesionālās pilnveides programmu. 

8. 2005. g. 6. novembris, Rīga, „A+S” fitnesa Mācību centra un sporta kluba „Centrs” rīkotais aerobikas 
praktiskais un teorētiskais seminārs (Latvija, Igaunija). 

9. 2005. g. 24.-25. sept.., Rīga, „A+S’’ fitnesa mācību centra rīkotais praktiskais un teorētiskais seminārs 
Marko Kuukasjarvi (Somija). 

10. 2005. g. 29. maijs, Rīga, „A+S” fitnesa mācību centra rīkotais praktiskais un teorētiskais seminārs. 
11. 2005.g.21. aprīlis, rīga, Latvijas Treneru tālākizglītības centra rīkotajos sporta speciālistu-treneru un 

sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi saskaĦā ar A un B kategorijas sporta speciālistu 
profesionālās pilnveides programmu. 

12. 2005.g. 4.-5. marts Iegūta apliecība Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra rīkotajos sporta 
speciālistu – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursos-profesionālās pilnveides 
programma. 

13. 2005.g. 26.februārī iegūts sertifikāts „Aerobic’s master-classes’’ starptautiskajā seminārā. 
14. 2005.g. 20. februāris-iegūts sertifikāts piedaloties Krievijas-lielbritānijas rīkotajā seminārā „Work shop 

Pilates’’. 
15. 2005. g. 27. janvārī iegūta apliecība Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra rīkotajos sporta 

speciālistu – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursos-profesionālās pilnveides 
programma. 

16. 2004. g. 19. decembrī, Rīga „A+S” fitnesa mācību centra rīkotais praktiskais un teorētiskais seminārs. 
17. 2004. g. 30. oktobris iegūta apliecība Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra rīkotajos sporta 

speciālistu – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursos-profesionālās pilnveides 
programma. 

18. 2004. g. 26. septembrī „A+S” fitnesa mācību centra rīkotais praktiskais un teorētiskais seminārs. 
19. 2004. g. 1. augustā iegūts sertifikāts profesionālās izglītības mācību centra (A+S fitness) rīkotajā 

seminārā apgūstot teorētisko un praktisko kvalifikācijas celšanas kursu. 
20. 2004. g. 24. aprīlī iegūts sertifikāts latvijas veloaerodejas (bodybike) federācijas rīkotajā seminārā 

„Kadiorespiratorās sistēmas treniĦa pamati un metodes ‘’. 
21. 2004. g. 12.-13. martā iegūta apliecība Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra rīkotajos sporta 

speciālistu – treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursos-profesionālās pilnveides 
programma. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Fitnesa Treneru un instruktoru profesionālā biedrība (LFTIPB)  

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 X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda          

AngĜu valoda  X   X    X 

_____________ valoda          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
   
 
 



 194

LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Aleksandrs  Ozols 
Vārds  Uzvārds 

Limbaži  1971 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
LLU Veterinārmedicīnas  fakultāte, vieslektors 

AS Olainfarm medicīnas pārstāvju daĜa, veterinārārsts konsultants 
Darba vietas adrese:  K.HelmaĦa 8, Jelgava 

  Rūpnīcu 5, Olaine 
   
   
   

TālruĦa Nr.  37129334320    
Fakss:    

E-pasts: aleksandrs.ozols@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLU,Latvija 
 

1989-1996 
 

Veterinārmedicīna 
 

Veterinārārsts 
 

LLU, Latvija 1996-1998 Veterinārmedicīna Mag.med.vet 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1990.-1991. Limbažu rajona kolhozs’’Staicele’’, lopkopis nobarojamo buĜĜu fermā  
 1991.-1994. Jelgavas Republikāniskās Psihoneiroloăiskās slimnīcas sanitārs 
 1996.-2006. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Klīniskā institūta subasistents 
 1998.-1999. Veterinārā klīnika ‘’12 palīgi’’, R īga, veterinārārsts-konsultants 
 1999.-2004. SIA ‘’Sanariuss’’ Ziepniekkalna veterinārā klīnika, ėirurgs 
 1999.-2004. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Klīniskais institūts, asistents 
 2001.-2005. SIA ‘’Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs’’ veterinārās klīnikas 
veterinārārsts 
 2004.-2007. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Klīniskais institūts, lektors 
 2004.-2007. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Klīniskais institūts, Darba 
vadītājs darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem 
 2005.- AS OLAINFARM medicīnas pārstāvju daĜā – veterinārārsts konsultants 
               

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Veterinārā rentgenoloăija, veterinārā neiroloăija,  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .... 
Zinātniskos izdevumos -2; citos izdevumos -3; tēzes – 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs 
 Pasaules Mazo Dzīvnieku Veterinārārstu asociācijas Latvijas nodaĜas biedrs 
 2000.-2003. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa loceklis 
 2002.-2004. LVB veterinārās terminoloăijas komisijas loceklis 
 2004.-2007 LVB žurnāla redkolēăijā 
 

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          

 
14.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

MELITA  PAR ČINSKA 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1936 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU VALODU KATEDRA 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 1   
Jelgava LV-3001   

   
   

TālruĦa Nr.  3005650    
Fakss:    

E-pasts: lingua@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LR IZM Tālākizglītības depart. progr., Rīgas 
Katehētikas institūts 

1999 Vērtīborientējošās 
izglītības pamati 

ētikas 
pasniedzējs 

LLU Maăistrantūra 1992-1995 Pedagoăija un 
psiholoăija 

Ped. zin. 
maăistrs, 
Dipl.Nr. 
000922 

Vašingtonas Universitātes Intensīvās amerikāĦu 
valodas mācību centrs, Pulmana, ASV 

1994 AmerikāĦu valoda amerikāĦu 
valodas 

pasniedzējs 
LLU Informātikas institūts 1995 Datorzinību kurss  
SIA Saits, Rīgā 2002 Datorzinību kurss  
LLU Informātikas institūts 2007 Datorzinību kurss  
Minskas Valsts pedagoăiskais institūts, 
Kvalifik ācijas celšanas fakultāte 

1985.g. 1.sept.-
31.okt. 

Programmēšanas 
kurss (EVM tips EC-

1035) 

programmu 
modelētājs 

Latvijas Valsts universitāte, Rīgā 1973-1980 AngĜu valoda un 
literatūra 

filologs, angĜu 
valodas 

pasniedzējs 
Rīgas 2. medicīnas skola 1960-1962 Feldšeru laborantu med. feldšeris 

laborants 
Rīgas Republikāniskā neklātienes vidusskola 1955-1959 vidējās izgl. kurss vidusskolas 

absolvents 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 
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Darba pieredze 

• Kopš 1992  LLU Valodu katedra, angĜu valodas lektore 
• 1983 – 1992  LLA/LLU Valodu katedra, asistente 
• 1980 – 1983  LLA Valodu katedra, stundu pasniedzēja 
• 1976 – 1982  LLA Izdevniecības centrs, redaktore 
• 1965 – 1976  LLA VMF Patoloăiskās anatomijas un parazitoloăijas katedra, laborante 
• 1962 – 1963   Rīgas Medicīnas institūts, laborante 
• u.c.   

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

Zinātniskās darbības virzieni: Veterinārmedicīnas fakultātes studentu angĜu valodas apgūšanas motivācija, 
mācību metodes, saturs un leksika. Profesionālā svešvaloda un integrētā mācīšana un apguve. 
 
Maăistrantu vadīšana: vadījusi angĜu valodas kursu LLU pedagoăijas maăistrantiem 1996 – 1999;  
Maăistrantūras eksaminācijas komisijas locekle 1996 -1999. 
 
Zinātniskie projekti , granti, l īgumdarbi: Piedalījusies Latvijas Zinātnes padomes finansētajos projektos, LR 
Zemkopības ministrijas, Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta līgumdarbos/ grantos: 
LR ZM, pētnieks, 1996; LR ZM VVD, pētnieks, 1996; Pas. 98/14 izp. 11/98, pētnieks, 1998; grants 
96.007(9.10), pētnieks, 1997, 1998; LR ZM 2000/5, Zinātnes centrs SIGRA konf. mater. tulks, 2000; proj. 01 
0775, pētnieks, 2001; proj. 01.0771, pētnieks, 2002; proj. 01.0775, redaktors, tulks, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007; proj. 05.15.82, rerdaktors, tulks, 2005, 2006; 
 Phare projekti: Dānija – Latvija: pārtikas veterināri sanitārā ekspertīze, 1998, 1999;   Infekcijas slimību 
diagnostika, ārstēšana,  profilakse, Valsts Vet. diagn. centrs, 2000, 2001. 
Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas (EAEVE)  sadarbības projekts, 1999, 2001. 
FAO projekts: Trihinelozes situācija Baltijas valstīs, 2000,  2001. 
Latvijas – Nīderlandes projekts PSOO/LV/91: Pāķtikas un veterinārais dienests, redaktors, tulks, 2002; 
Somijas EELV un Latvijas PVD , VVDC: ES likumdošanas normu ieviešana, redaktors, tulks, 2003. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• M .Parčinska. A comparative study of students` needs analysis to upgrade the teaching-learning techniques 
of English at the Faculty of Veterinary Medicine. International Scientific Conference New Dimentions in 
the Development of Society , 15-16 June, 2006, Jelgava. 

• O.Parčinskis, P.Keidāns, M .Parčinska. Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes izaugsme 85 
gados (1919-2004). Latvijas Universitātes ZinātĦu vēstures un muzejniecības sekcija, 2006. g. 10. nov., 
Rīgā. 

• O.Parčinskis, M.Parčinska. Pētera LeimaĦa ieguldījums veterinārmedicīniskās ėirurăijas un mākslīgās 
apsēklošanas attīstībā. Starptautiskā zinātniskā konference Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. 2006.g. 
10. nov., Jelgava. 

• M.Parčinska. Profesionālā tematika angĜu valodas studijās Veterinārmedicīnas fakultātē vēsturiskā 
aspektā. Stenda referāts. Starptautiskā zinātniskā konference Dzīvnieki. Veselība, Pārtikas higiēna. 
2006.g.10. nov., Jelgava. 

• M.Parčinska. GaĜas higiēnas un inspekcijas terminu apguve angĜu valodas studijās. Stenda referāts. 
Starptautiska zinātniska konference, 2004. g. 15. okt., VMF, Jelgava. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Profesionālā svešvalodas (angĜu valoda) kurss Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem, 1., 2. kurss, 8 KP. 
• AngĜu valoda pedagoăijas maăistrantiem, 1996-1999.  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :         32,   t.sk. 
18 zinātniskie raksti, 1 mācību līdzeklis, 13 konferenču  tēzes...... 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• M.Parčinska. A comparative study of students` needs analysis to upgrade the teaching-learning techniques 
of English at the Faculty of Veterinary medicine.- Proceedings of the International Scientific Conference 
New Dimentions in the Development of Society. 15-16 June, 2006. Jelgava. ISBN 9984-784-10-X. 

• M.Parčinska. Profesionālā tematika angĜu valodas studijās Veterinārmedicīnas fakultātē vēsturiskā 
aspektā.Starptautiskās zinātniskā konferences Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. 2006.g.10. nov. Raksti. 
ISSN 1407-1754.-239.-244. lpp. 

• M.Parčinska. Faculty of Veterinary Medicine Latvian University of Agriculture/ Mācību līdzeklis 
Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem.- Jelgava, 2000. 28 lpp. 

 
• Profesionālās angĜu valodas leksikas apguves veicināšanas veidi Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem 

Starpt. Zin konf. Raksti Social Integration in the Expanding Europe. 2004. Jelgava, 230-234 lpp. 
• Grāmata: Veterinārmenicīnas augstākā izglītība Latvijā 1919-2004. Valodas redaktore M.Parčinska. ISN 

9984-596-74-5. LLU, 2004, 511 lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Seminārs – Somijas Nacionālās veterinārmedicīnas un pārtikas institūta EELA un Latvijas PVD Valts Veterinārā 
diagnostikas centra seminārs par mikrobioloăisko metožu validāciju un nonoteiktības aprēėināšanu 2003. un 
2004 .g. janv. Rīgā. 12 h. 
Seminārs – ES likumdošanas normu ieviešana gaĜas sektorā Latvijas PVD Dānojas speciālistu vadībā.2004.g. 
17.-21. febr., Rīgā, 40 h. 
Seminārs – Riska analīze un kritiskie kontroles punkti un to lietošanas vadlīnijas. GaĜas inspekciojas kurss, 2. 
līmenis. 2004.g. 17., 21 martā, Rīgā, 16h. 
Seminārs – ES veterinārmedicīnas augstskolu novērtēšana sistēmas un pēcdiploma specializācijas iespējas. Vada 
ES eksperts K.J.Minderhound, Nīderlande. 2005.g. 18. martā, Jelgavā. 
Seminārs – Profesionālās izglītības un prakses pamatnostādnes paplašinātajā Eiropā. Vada Hans H.Dietz, Dānija, 
2005.g.19. martā, Jelgava. 
Seminārs – Latvijas _ Zviedrijas ūdeĜu audzētāju seminārs – Kažokzvēru ēdināšana un barības sasatāvs 
Zviedrijas ūdeĜaudzētavās. 2005.g.11. okt. 11 h. 
Seminārs – Projektu rakstīšanas metodika.Vada J.Hobrough, Surrey Univ.Prof.,Lielbritānija, Jelgavā 2005.g. 5 h. 
Seminārs – Zinātniskās publik\acijas sagatavošana. Vada J.Hobrough, Surrey Univ. Prof., Lielbritānija, Jelgavā, 
2005.g. 4 h. 
Seminārs – Vispārīgā un lietišėā valodniecība. LU Rīgā, 2005.g. 4. febr., 7 h. 
Seminārs – Svešvalodu pasniegšanas metodika. LU Moderno valodu fak., Rīgā, 2005.g. 18. febr. 7 h. 
Seminārs – The role of the teacher in the classroom of adult students. Longman teriary level Education. Great 
Britain. Rīgā, LU, 2006.g. 21. apr. 6 h. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas AngĜu valodas skolotāju asociācijas locekle, kopš 1991.g. 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodbiedrības locekle. 
LLU Senāta sēžu protokolu redakcijas kolēăijas locekle. 2001. 
LLU Validu katedras Mājas lapas redakcijas locekle, 2002. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Atzinības raksts par mūža ieguldījumu augstskolas labā, 1999.g. 
LLA Goda raksts 1990.g. 
MedaĜa Darba veterāns, 1989.g. 

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

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X   X  

Vācu valoda  X    X   X 

AngĜu valoda X   X   X   

_____________ valoda          

 
   

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

OěĂERTS  PARČINSKIS 
Vārds  Uzvārds 

VILNIUS  1928 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU VMF P ārtikas un vides higiēnas institūts, docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
K.HelmaĦa 8   

Jelgava, Latvija   
LV-3004   

   
TālruĦa Nr.  30 24663 / 26789574    

Fakss: + 371 3027344   
E-pasts: Olgerts.Parcinskis@llu.lv   

    
Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Veterinārijas 
fakultāte 

1947-1952 Veterinārija Veterinārārsts 

LLU Aspirantūra, LPSR 1957-1960 Patoloăiskā 
anatomija/morfoloăija 

Aspirants 

ěeĦingradas Veterinārais institūts, Kvalifikācijas 
celšanas fakultāte, PSRS 

1971 Patoloăiskā 
anatomija/morfoloăija 

 

Maskavas Veterinārā akadēmija, Kvalifikācijas 
celšanas fakultāte, PSRS  

1979 Patoloăiskā 
anatomija/morfoloăija 

 

Lietuvas Veterinārā akadēmija, katedras vadītāju 
kursi, PSRS 

1984   

Rīgas Romas katoĜu katehetikas institūts, ētikas 
pasniedzēju kvalifikācijas kursi, LR 

1999 Ētika Sertifikāts Ētikas 
pasniedzējs 

Stažējies patoloăijas morfoloăijā ěeĦingradas Veterinārajā institūtā, Maskavas Veterinārajā akadēmijā. 
Iepazinies ar mācību un zinātniskās pētniecības norisi un nolasījis referātus KauĦas (Lietuva), Tartu (Igaunija), 
Maskavas, ěeĦingradas, VoroĦežas, Novočerkaskas (Krievija), KazaĦas (Tatārija), ěvovas (Ukraina), Tbilisi 
(Gruzija), Štetinas, Olštinas, Varšavas (Polija), Upsalas (Zviedrija) Veterinārmedicīnas augstskolās. 

Akadēmiskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Akadēmiskais 

grāds Diploma Nr. 

VMF Padome, LR 1990 Veterinārmedicīna Docents   
LLA Padome, LR 1992 Veterinārmedicīna Maăistrs 000054 
LLU Senāts, LR 1994 Veterinārmedicīna Docents 

emeritus 
7/2 Nr.3 

Darba pieredze 

1950-1952 LLA Veterinārijas fakultāte Sanitārs(1950), laborants(1951), 
vec.laborants, ārsts/ordinators (1952) 

1952-1957 LM Rēzeknes/Maltas zooveterinārais 
tehnikums 

Speciālo priekšmetu pasniedzējs  

Kopš 1960 LLA/LLU 
Veterinārijas/Veterinārmedicīnas 
fakultāte 

Asistents (1960), pasniedzējs (1962), 
vec.pasniedzējs (1962),docents (1990.), 
docents emeritus (1994.) 

1988-2000 LLA/LLU Patoloăiskās anatomijas un 
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Veterinārijas/Veterinārmedicīnas 
fakultāte 

parazitoloăijas katedras vadītājs 

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

Pētījumu virzieni : 
• Govju limfātiskās leikozes epizootioloăija, klīniski hematoloăiskā un morfoloăiskā diagnostika (1960-

1990). 
• Cūku kardiopātijas un sirds morfometrija (1966-1999). 
• Dzīvnieku patoloăiju morfoloăija (kopš 1964). 
• Jaunsintezēto ārstēšanas preparātu, barības piedevu un konservantu ietekme uz dzīvnieku 

morfoloăiskām struktūrām (1969-1991). 
• Mācību metodika, veterinārmedicīnas vēsture, profesionālā ētika, gaĜas higiēna un inspekcija (kopš 

1960). 
Pētījis līgumdarba ietvaros cūku nobeigšanās cēloĦus (1972-1979). Atbildīgais izpildītājs līgumdarbos atr ZA 
Organiskās sintēzes institūtu (1984,1985,1987), KaĜiĦingradas zivju bāzi, LLA Ēdināšanas katedru (1982, 1985, 
1987, 1988, 1990), Ėīmijas katedru (1990), Lietuvas Lauksaimniecības akadēmiju (1987,1988), Jaunpils LIS 
(1989,1990), R/A Druva (1989), LR Vides aizsardzības komiteju (1991), kuros pētījis ārstēšanas preparātu, 
barības piedevu, konservantu, kaitīgo vielu ietekmi uz dzīvnieku morfoloăiskām struktūrām.  
Kopš 1994.g., saskaĦā ar LR ZM pasūtījumu, ar līdzautoriem izstrādājis projektus Noteikumiem par dažādu sugu 
dzīvnieku kautproduktu veterināri sanitāro inspekciju un izvērtēšanu Latvijā. 
 
Vadījis 5 diplomdarbus un maăistra darbus VMF studentiem. 1 diplomdarbs apbalvots ar pirmās pakāpes 
prēmiju (1979) LPSR Izglītības ministrijas un PSRS Augstākās un vidējās izglītības ministrijas skatē. 
 
Izveidota ar līdzautoriem (1972) filma, kura LPSR augstskolu mācību filmu skatē ieguva 1.vietu. Piešėirta 
naudas prēmija un Augstskolu un vidējās mācību ministrijas Goda raksts (1973). 
 
SaskaĦā ar LR Iekšlietu un Tieslietu ministriju institūciju lēmumiem doti tiesu veterinārmedicīniskās ekspertīzes 
atzinumi 96 krimināllietās (2001.g. – 8; 2002.g. – 24; 2003.g. – 18; 2004.g. – 12; 2005.g. – 7; 2006.g. – 28). 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

5 referāti starptautiskajās konferencēs. 
3 referāti LU Vēstures un muzejniecības sekcijā. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Speciālā patoloăija un sekcijas. VMF 3.,4.,5.kursā. 8,5 KP + 1,5 KP (kursa darbs) 
• Tiesu veterinārmedicīna. VMF 6.kursā. 1,0 KP 
• Profesionālā ētika. VMF 5.kursā. 1,0 KP 
• Putnu slimības. VMF 5.kursā. 1,0 KP 
• Tiesu veterinārmedicīna + patologanatomiskās sekcijas. PVD veterināro inspektoru kvalifikācijas 

celšanas kursi (2005,2006). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .220. 

Vairāk nekā 220 publikācijas – govju leikozes jautājumos (54), cūku kardiopātijā (18), dzīvnieku patoloăijas morfoloăijā (68), jaunsintezēto 
vielu izpētē (39), mācību metodikā (29), veterinārmedicīnas vēsturē (60), profesionālajā ētikā (13), gaĜas higiēnā un inspekcijā (7), t.sk. 3 
grāmatas un 12 brošūras. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloăiskās diagnostikas pamati. – R.: Zvaigzne, 1984.-162 lpp. 
• Lauksaimniecības dzīvnieku patoloăiskā histoloăija -R.: Zvaigzne, 1969.-180 lpp. 
• Govju leikoze.-Jelgava: LLA, 1987.-36 lpp. 
• 1030 zirgu gastrointestinālo koliku noteicošās patoloăijas morfoloăija.-Veterinārmedicīnas raksti 2002.-

205.-212.lpp. 
• Latvijā sekcēto astoĦu ziloĦu (Elephas maximus, Loxodonta africana) patoloăijas morfoloăija.-

Veterinārmedicīnas raksti 2004.-227.-233.lpp. 
• Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā 1919.-2004.-Sastādītāji, l īdzautori un atb.redaktori 
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P.Keidāns, O.Parčinskis: LLU, 2004.-510 lpp. – 1.vieta 2004.gada mācību grāmatu konkursā. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Piedalīšanās LVB rīkotajās ikgadējās konferencēs, 
• „Erasmus-Socrates” sadarbības projekta lekcijās, 
• Iegādātas, izmantotas un uzdāvinātas VMF PVHI 3 grāmatas patoloăijā angĜu valodā par Ls 50,-. 
• Ekskursijas uz ārzemēm profesionālā redzes loka paplašināšanai. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

• LLU M ācību metodiskās kontroles inspekcijas vadītājs (1973-1988); 
• LLU Zinātniskās un tehniskās biedrības valdes loceklis (1972-1988); 
• LLU konventa loceklis (1991-2000); 
• LR veterinārārstu biedrības (LVB) licenzēšanas komisijas loceklis (1992-2000); 
• LVB Goda un šėīrējtiesas/ētikas komisijas loceklis un vadītājs (1992-2006); 
• „Veterinārais žurnāls” (ISSN 1407-0065) redkolēăijas loceklis (no 1992); 
• LVB VMF nodaĜas vadītājs (1991-1998). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

• MedaĜa „Par izcilu darbu” (1970) 
• Nopelniem bagātais tautas izglītības darbinieks (1989) 
• MedaĜa „Darba veterāns” (1985) 
• „25 gadi LPSR Lauksaimniecības izglītības laukā” (1989) 
• „LPSR Lauksaimniecības teicamnieks” (1978) 
• LPSR Ministru padomes un Arodbiedrību padomes Goda raksts (1978) 
• LPSR Lauksaimniecības ministrijas 2 Goda raksti (1957,1979) 
• PSRS Augstākās un Speciālās izglītības ministrijas 3 Goda rakti (1970,1974,1978) un 2 zelta medaĜas 
• Latvijas Veterinārārstu biedrības Goda biedrs (1995) 
• LR Zemkopības ministrijas Sudraba medaĜa „Par centību” (1998) 
• LVB Goda raksts (1998) 
• LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts un balva (2000) 
• SIA Latvijas Zoovetapgāde Atzinība, nosaukums „LR 2004.gada labākais veterinārārsts” un naudas 

balva (2005) 
• LR Vides ministra pateicība, iegravējums piemiĦas plāksnē un beztermiĦa ieejas karte Dabas muzejā 

par īpašiem nopelniem ekspozīcijas tapšanā (2006). 

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  X  

___POěU_______ valoda X    X  X   

 
14.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Ilze  Pētersone 
vārds  uzvārds 

   
Rīga  1972.g. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte vieslektore 
Darba vietas adrese: 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte  

Veterinārmedicīnas fakultāte 
HelmaĦa iela 8, Jelgava LV3004 

 
TālruĦa Nr.  +371 3021918 
Fax:  
E-mail: Ilze.petersone@llu.lv 
  

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija 09.1990-
06.1996. 

Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija 09.1996-
06.1999. 

Veterinārmedicīna Veterinārme
dicīnas 

maăistrs. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Valsts Veterinārmedicīnas Diagnostikas centrs 08.1998.-07.1999.; no 1996 – pašreiz Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte vieslektors; no 01.10.1998.-
pašreiz Veterinārmedicīnas Izglītības centrs veterinārārste. 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Doktora darba  tēze cukura diabēts mazajiem dzīvniekiem 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības IV– V kurss; Klīniskā diagnostika – hematoloăija III 
kurss; Bioėīmija V kurss 

Publikāciju skaits - : t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 1. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
„NORĀDĪJUMI BIOMATERI ĀLA NOĥEMŠANAI UN ANAL ĪŽU NORMĀLIE RĀDĪTĀJI”  MĀCĪBU 
MATERI ĀLS VMF STUDENTIEM JELGAVA 2006. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

46 Britu mazo dzīvnieku veterinārārstu kongress 02 – 07. 04.2003. Birmingena 
Eiropas tālākizglītības skolas pēcdiploma veterinārās izglītības kursi (European School for 
Advanced veterinary studies) Oftalmoloăijā  28.08.06.-08.06.2006. Londona 
Seminārs „Vēdera dobuma ėirurăija un brūču kopšana” lektors Jolle Kirpensteijn 
(Nīderlande) DVM, PhD ACVS, 04.06.2006, Rīga 
Seminārs Mazo Dzīvnieku vēdera dobuma ultrasonogrāfija lektors Lennarts Nilsfors, 
(Zviedrija), DVM  20. novembris 2006. Jelgava 
Seminārs Eksotisko zīdītāju terapija un ėirurăija lektors William Lewis (Anglija) BVSc Cert 
Zoo Med MRCVS, Jelgava 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas veterinārārstu biedrība, Latvijas Mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālā sekcija 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas 

 
 
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          

 
02.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Gunārs  Pētersons 
Vārds  Uzvārds 

Rīga, Latvija  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, dekāns, docents  

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte   

K. HelmaĦa ielā 8   
LV-3004 Jelgava   

   
TālruĦa Nr.  3024662    

Fakss: 3027344   
E-pasts: Gunars.Petersons@llu.lv   

    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitāte 1977-1982 Bioloăija Biologs, 
bioloăijas un 
ėīmijas 

skolotājs 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitātes Promocijas 
padome 

2005 Zooloăija Dr. biol. D Nr. 0067 

Darba pieredze 

1981-1983 Latvijas Dabas muzejs, ekskursiju vadītājs 
1983-1990 Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Patoloăijas un parazitoloăijas, vēlāk 

Anatomijas katedras asistents 
1990-2000 Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Anatomijas katedras lektors 
2000  Anatomijas katedras vadītāja vietas izpildītājs 
2000-2004 Anatomijas katedras docenta v.i. 
2004-2006 Veterinārmedicīnas fakultātes dekāna v.i., docents 
2006  Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns 

 

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

Zinātniskie projekti (pēdējo trīs gadu laikā): 
1. SikspārĦu sugu eksperts UNDP/GEF projektā „Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana ZiemeĜvidzemes 

Biosfēras rezervātā”. L īgums Nr. SSA/2005-0146-01, parakstīts 2005. gada 3. novembrī 
2. Nacionālā ziĦojuma sagatavošana iesniegšanai Konvencijas par migrējošo savvaĜas sugu aizsardzību  

sekretariātam sadaĜām par sikspārĦiem. Darbs izpildīts līguma Nr. 2005/1 ietvaros, kas noslēgts starp 
Vides ministriju un SIA Biota 2005. gada 8. augustā. 

3. Vadītājs projektam „SikspārĦu sugu monitorings”. Finansētājs Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas aăentūra. Līgums Nr. LVĂMA2005/11 (2005-2006). 
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4. Eksperts INTERREG III B projektā “Cross-border cooperation on integrated nature and water resource 
management between Bauska and Biržai districts”. Līguma izpildes laiks 2006. gada 24. jūlijs – 31 
augusts. 

5. Eksperts Latvijas Dabas fonda projektā „Natura 2000 datu bāzes papildināšana”. Projekta realizācijas 
laiks no 2006. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.  

6. Vadītājs Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansētam projektam Nr. 1-08/87/2006 
„Platausainā sikspārĦa Barbastella barbastellus barošanās biotopu un ziemošanas vietu izpēte un 
aizsardzības priekšlikumu izstrāde” (2006). 

Doktoranta darba vadīšana: 
Latvijas Universitātes doktoranta Viestura VintuĜa darba „ Dīėu naktssikspārĦa Myotis dasycneme Boie 
1825 biotopu un mītĦu izvēle Latvijā” vadītājs kopš 2006. gada. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. G. Pētersons, V. Vintulis, A. Pupila „Dīėu naktssikspārĦa Myotis dasycneme koloniju mītĦu 
inventarizācija 2003. gadā” LU konference 2004. gada 6.februārī. 

2. Petersons G. „Results of bat banding in Latvia in 1930-2004”. 6. Baltijas Terioloăijas konference 2005. 
gada 11.-12. novembrī Ėempēnos Latvijā 

3. G. Pētersons, V. Vintulis, J. Šuba „Vai plēsonība ir būtisks sikspārĦu populācijas ietekmējošs faktors?” 
LU konference 2006. gada 9. februārī 

4. J. Šuba, V. Vintulis, G. Pētersons, I. Čakare „SikspārĦu rudens aktivitātes pētījumi pie pazemes 
ziemošanas vietām: pirmie rezultāti”. LU konference 2006. gada 9. februārī 

5. V. Vintulis, J. Šuba, G. Pētersons „Dīėa naktssikspārĦa Myotis dasycneme sastopamība un fenoloăija 
pazemes mītnēs Latvijā” LU konference 2007. gada 9. februārī 

6. G. Pētersons, V. Vintulis „Pirmās ziĦas par platausainā sikspārĦa sastopamību Latvijā vasaras sezonā” 
LU konference 2007. gada 9. februārī 

 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Zooloăija 2. līmeĦa profesionālajai augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna” 
2. Zooloăija 2. līmeĦa profesionālajai augstākās izglītības studiju programmai „Lauksaimniecība” 
3. Sugu un biotopu aizsardzība 2. līmeĦa profesionālajai augstākās izglītības studiju programmai „Vides 

un ūdens saimniecība” 
4. Biotopu kartēšana 2. līmeĦa profesionālajai augstākās izglītības studiju programmai „Vides un ūdens 

saimniecība” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 28 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Pētersons G., Vintulis V. 1998. Distribution and status of bats in Latvia. Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Section B, 52, No. 1/2, 37-43. 

2. Rydell J., Petersons G. 1998. The diet of the Noctule bat Nyctalus noctula in Latvia. Z. Säugetierkunde. 
63, 79-83. 

3. Petersons G. 2003. Observations of Pipistrellus pygmaeus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Latvia and 
N Byelorussia. Acta Zoologica Lituanica, 13, 1, 82. 

4. Pētersons G. 2004. Seasonal migrations of north-eastern populations of Nathusius’ bat Pipistrellus 
nathusii (Chiroptera).- Myotis 40-41: 29-56. 

5. Petersons G., Kazubiernis J. 2005. National reports on the history and practice of bat banding. Latvia. 
In: Hutterer R., Meyer-Cords C., Ivanova T., Rodrigues L. Bat migrations in Europe. A review of 
banding data and literature, federal Agency for nature Conservation, Bonn: 47-49. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Conference on Veterinary Education „Free movement of veterinarians” 2005. gada 15.-16. novembris, 
Brisele. 

2. Conference on Veterinary Education in Europe. 2006. gada 29.-30 marts, Brisele. 
3. Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas Ăenerālajā asambleja un seminārs 2005. gada maijs, Varšava. 
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4. Eiropas Veterināro augstskolu asociācijas Ăenerālā asambleja un seminārs 2006. gada 31. maijs – 3. 
jūnijs, Ăente. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. Starptautiskās Sugu izdzīvošanas komisijas Chiroptera speciālistu grupas loceklis kopš 1997. gada. 
2. Latvijas Republikas pārstāvis konvencijas “Par sikspārĦu populāciju aizsardzību Eiropā” Ekspertu 

komitejā kopš 1995. gada. 
3. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns kopš 2006. gada. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas, SIA „Itera Latvija” un Latvijas Izglītības mērėprogrammas „Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai” piemiĦas medaĜa un stipendija par darbu „Latvijas sikspārĦu (Chiroptera) populāciju teritoriālais 
izvietojums un sezonālās migrācijas”. 

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          

 
2007. gada 27. marts   

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

L īga  Ramute 
Vārds  Uzvārds 

Jelgavas rajons, Eleja  1969 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra, vieslektors-docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2,    

Jelgava, LV-3001   
   
   

TālruĦa Nr.  3022037    
Fakss: 3023095   

E-pasts: liga.ramute@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLU Informācijas Tehnoloăiju fakultāte, 
doktorantūra 

1999-2002 pabeigts doktorantūras 
teorētiskais kurss 

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, 
maăistrantūra 

1993-1995 matemātikas maăistrs 

LU Fizikas un matemātikas fakultāte 1987-1992 matemātiėa, pasniedzēja 
kvalifikācija 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

  Organizācijas nosaukums Laika posms IeĦemamais amats 
LLU Informācijas Tehnoloăiju fakultāte 

Vadības sistēmu katedra 
2002 - 2007 docente 

LLU Informācijas Tehnoloăiju fakultāte 
Informātikas katedra 

1995 - 2002 lektore 

Rīgas 3. vidusskola 1991-1995 skolotāja 

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

Zinātniskās darbības virziens – matemātiskās statistikas metožu pielietojums ekonomikā un 
lauksaimniecībā. 
Piedalīšanās ESF projektos: 

1. No 2005. g. 10. oktobra – 2006. g. 31. augustam Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansēts projekts (sadarbības partneri LLU un Jelgavas Dome), - eksperts mācību 
materiālu sagatavošanā, granta līgums „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reăionā 
2003/004-979-06-03/2.2/0014. 
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2. No 2006. g. 1. jūlija piedalos Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā projektā „LLU 
akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana datu apstrādes tehnoloăijās” 
2006/0108/VPD1/ESF/PIAPAA/05/APK/3.2.5.2./0138/0067- eksperts 

Latvijas Zinātnes padomes dotorantūras grants: Doktoranta granta tēma “Latvijas 
administratīvi teritoriālā iedalījuma analīze un optimizācija” no 1999. g. 1. oktobra – 2001. g. 
31. decembrim. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Referēts 11 starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, 3 nacionālā līmeĦa konferencēs. 
Pēdējo 3 gadu laikā referēts 3 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Atbild īgais docētājs sekojošiem studiju priekšmetiem: 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (bakalaura studijās EF 2 KP), 
Matemātiskā statistika (bakalaura studijās EF 3 KP), 
Reăiona analīzes metodes (bakalaura studijās EF 1,5 KP, maăistra studijās EF 2 KP), 
Biometrijas pamati (bakalaura studijās VMF 3 KP), 
Matemātika (bakalaura studijās LF 5 KP), 
Statistisko datu analīzes sistēmas (maăistra studijās 3 KP). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...28....... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. L. Ramute An integrated assessment of rural communities in Latvia. // Information Technologies 
and Telecommunications for rural development. Proceeding of the International Scientific 
Conference. Jelgava, Latvia University of Agriculture, 6–7 May, 2004. 

2. L. Ramute. An assessment of Latvia administrative territorial division  with u – indicator // Ulf 
Olsson and Jaak Sikk (Editors): Fourth Nordic-Baltic Agrometrics 
Conference. Uppsala, Sweden, June 15-17, 2003. Conference proceedings. 
Uppsala, SLU, Department of Biometry and Informatics, Report 81, 2003 

3. P. Rivža, B. Rivža, L. Ramute. EXPERIENCE IN THE USE OF THE  ANALYTIC 
HIERARCHY PROCESS IN LATVIA. Humanities and Social Sciences. Latvian countryside 
today. 1 (30)/ 2001. University of Latvia. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
  

1. NOVA-BOVA kursi „Problem Based Learning (PBL) and Information Technology (ICT)” 
Igaunijā, TARTU, Estonian University of Life Sciences 2006. g.  
9. – 11. maijs. 

2. Piedalīšanās seminārā – diskusijā ar ASV vieslektoriem “Valsts un privātā partnerība”, LLU 
SZF, 2005. gada 6. aprīlī. 

3. Piedalīšanās seminārā “E-studiju seminārs augstskolu personālam” ar RTU vieslektoriem, 
2005. gada 23. maijā LLU, ITF. 

4. Kursi “Education of highly qualified IT specialists for Central and Eastern Europe countries in 
accordance to demands of the job market” Polijā, Varšavā, 2004. g. 15. - 28. februāris. 

5. Kursi “E-apmācība” Jelgava, LLU ITF. 2003. g. novembris. 
6. NOVA kursi “Utilization of Panel Data in Agriculture” SOMIJĀ, Helsinku Universitātē 2003. 

g. 3. – 12. jūnijs. 
7. Profesionālās pilnveides kursi “Augstskolas didaktika”, Jelgava, LLU, 2003. g. 31.janvāris – 

25. aprīlis. 
8. PHARE kursi “Bioinformātika” Jelgava, LLU ITF 2003. g. marts – maijs. 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Dalība NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) 

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 (ar vārdnīcu)          

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
1.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

GUNTIS  ROZĪTIS 
Vārds  Uzvārds 

Bauskas raj. Iecavas pag. „Stungas”  26.12.1948. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU LF Agrobiotehnolo ăijas asociētais profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Liel ā iela 2   

   
   
   

TālruĦa Nr.  3005661    
Fakss:    

E-pasts: egleg@llu.lv   
    

Izglītība 

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

LLA, Zootehnikas fakultāte 
 
LLA, aspirantūra 
 

1966-1971 
 

1981-1984.g. 
 

Zootehnika 
 

Īpatnējā lopkopība 

Diplomēts 
zootehniėis 

 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU, Lauksaimniecības zinātĦu 
maăistrs (Mg. agr.) 
 
 
Ievēlēts par asociēto profesoru 

1992.g. 
 
 
 
2002.g. 

Zootehnika 
 
 
 
L/s dzīvn. audzēšana 

Lauksaimnie-
cības zinātĦu 

maăistrs 
(Mg.agr.) 
 

Nr.000006 
 
 
 
Nr.A PR 
Nr.076 

Darba pieredze 

No 1971.g strādā par asistentu LLU fiziskās audzināšanas katedrā par treneri jātnieku sportā. Vada jātnieku   
sporta bāzi . No 1980. ir vecākais pasniedzējs fiziskās audzināšanas katedrā. No 1984. g ir vec. pasniedzējs 
Īpatnējās lopkopības katedrā.  No 1992.g.-lektors Dzīvnieku audzēšanas katedrā un no 1992. g. tika izveidots 
Zirgkopības mācību centrs „Mušėi”, vadītājs no 1992. gada. No 2002.g. asociētais profesors Dzīvnieku 
audzēšanas katedrā, vēlāk Agrobiotehnoloăijas institūta asociētais profesors. 
 

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

Vadītie maăistra darbi: Antra Grundmane, Ligija OzoliĦa, Ilze Miotla, Laine Orbidāne, 
Anna DevjatĦikova. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

OzoliĦa L., Rozītis G. Comparision of the genealogical lines and groups of Latvian horse by guality of 
progenies//Animal breeding in Baltic. Tartu, 2004.(referāts). 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Zirgkopība,Lopkopība, Lopkopības produktu ražošana un pārstrāde. 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....29...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.Rozītis G. Latvijas Republikas zirgu Valsts ciltsgrāmata, XXIV sēj. – Rīgā, 1993. 
2. Kiesnere I., Rozītis G., Developments of evulation of horses exterior in Latvia// Proceeding of 6th Baltic 
Breeding conference. Jelgava, 2000. 
3. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas ciltsdarba normatīvie dokumenti, 3. sēj. Latvijas zirgu šėirnes 
ciltsdarba programma. Rīga, 2002. 
4. Rozītis G., Nebare I. Evaluation of horses work ability in Latvia// Proceeding of the 8th Baltic Animal 
Breeding conference. Kaunas, 2002. 
5. OzoliĦa L., Rozītis G. Comparision of the genealogical lines and groups of Latvian horse by quality of 
progenies// Animal Breeding in Baltic. - Tartu, 2004. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Šėirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs. 
Deputāts Cenu pag. no 1990.g. līdz 2003. g., deputāts un Domes pr-tāja vietn. Ozolnieku novadā no 2003.-2005. 
g. un tālāk no 2005.g. līdz šodienai.  

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Apbalvots ar 1991.g. barikāžu dalībnieku PiemiĦas zīmi Nr. 17040. 
PiemiĦas medaĜa Zemessardzei – 15. gadi. 

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  

  

   
22.05.07. 

 
 (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ivars  Rūvalds 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1938. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Lauksaimniecības fakultāte  Agrobiotehnoloăijas indtit ūts. Docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:    
Lielā ielā 2. Jelgava   

   
   
   

TālruĦa Nr.  371 29391358    
Fakss: 3713781722   

E-pasts:              ruvalds@navigator.lv   
    

Izglītība 

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

LLU Zootehnikas Fakultāte    Latvija 1959 -1970 Zootehnika Diplomēts 
zootehniėis 

LLU Aspirantūra              Latvija !971-1974 Speciālā   lopkobība Lauksaimniec
ības zinātĦu 
kandidāts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Augstākā atestācijas komisija pie 
PSRS  ministru padomes 

1985.gada 4. 
septembrī Nr 
35y/14 

Lauksaimniecības 
dzīvnieku ēdināšana 

Docents DU Nr. 
083849 

Latvijas Lauksaimniecības  
universitātes habilitācijas un 
promocijas padome H3 Latvija 

1992.gada 
18.decembrī 
Lēmums 
Nr.6 

Lauksaimniecība Doktors G-D 
000166 

Darba pieredze 

Docents LLU Biotehnoloăijas institūtā 
LLU Vecauces mācību centra vadītājs 
AIA LLu mācību un pētījumu saimniecības ,, Vecauce” direktora vietnieks. 

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

nav 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

nav 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Praktiskā lauku saimniecība. 

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

43 t.sk. 12. ārzemju izdevumos.. Mācību programma priekšmetā ;; Praktiskā lauku saimniecība.” Un Prakses programma : ,, 
Lauksaimniecības pamati” Latvijas lauksaimniecības tehnikumu un profesionālo vidusskolu audzēkĦiem.......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Die Wirkung von Silizium auf die Produktivitāt der Masthūner. 5. Spurelemente Symposium. DDR 
Leipzig. Jena 1986. 1227-1232 

2. Litium in food- stuffs, rations and animal orgāns. DDR. Leipzig. 1983. 186-193. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

nav 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

nav 

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 x   x   x   

Krievu valoda  x    x  x 

Vācu valoda  x    x  x  

AngĜu valoda          

_____________ valoda          

 
2007. gada   21. maijā  I. Rūvalds 

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

SANTA  SKUJA 
Vārds  Uzvārds 

VALMIERA  15.04.1973 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU VMF Kl īniskais institūts    Lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Kr. HelmaĦa 8, Jelgava   

   
   
   

TālruĦa Nr.  26598928    
Fakss:    

E-pasts: santaskuja@yahoo.com    
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas LLU VMF  
Maăistratūra LLU VMF Klīniskais institūts 
Doktorantūra VMF Klīniskais institūts 

1993 -1998 
2004-2006 

2006 

Veterinārārste  
Veterinārārste 
Veterinārārste 

veterinārmedi
cīna 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

VMF no 2001. gada 

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

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

„AugĜa segu aiztures ārstēšanas metožu, asiĦu bioėīmisko, hematoloăisko un reprodukciju raksturojošo rādītāju 
salīdzinošs vērtējums govīm” Starptautiskās zinātniskās konference Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. 
Jelgava 2006. gada 10. novembris 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Mācību priekšmeta Lielo dzīvnieku ėirurăija vadīšana VMF 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ......1..... 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava, 2006.gada 10.novembrī  
Santa Skuja, Vita Antāne  „AugĜa segu aiztures ārstēšanas metožu, asiĦu bioėīmisko, hematoloăisko un 
reprodukciju raksturojošo rādītāju salīdzinošs vērtējums govīm” 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Studijas doktorantūrā no 2006.gada 
Studijas LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā, sertifikāts augstskolu didaktikas tālākizglītībā 
2003.gadā 
Apmeklēti kursi: 

1. 27.11.2006-01.12.2006 „ApaugĜošanās un implantācija” Reproduktīvās bioloăijas centrs, 
Veterinārmedicīnas fakultātē Upsalā, Zviedrija 

2. 09.05.2005-13.05.2006  „Govju un cūku reprodukcija” NOVA BOVA kursi Igaunijas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātĦu institūtā 

3. 10.05.2004-14.05.2004 „Mugurkaulnieku reproduktīvā endokrinoloăija” Reproduktīvās bioloăijas 
centrs, Veterinārmedicīnas fakultātē Upsalā, Zviedrija 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Veterinārārstu biedrībā 

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          

 
21.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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Curriculum vitae 
 

INTA  SLAVINSKA 
Vārds  Uzvārds 

JELGAVA  100548-10025 
Dzimšanas vieta  Personas kods 
10.05.1948  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  šėīrusies 
  Ăimenes stāvoklis 

SIA BA “Tur ība” Ekonomikas zinātĦu katedras lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

                     
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

Graudu iela 68, Rīga  “Zīlītes”, Jaunsvirlaukas pag., 
Jelgavas raj. LV - 3030 

   
   
   

TālruĦa Nr.  7618746  TālruĦa Nr. 9448083 
Fax: 7619152  E-mail:  
E-mail: Inta.Slavinska@turiba.lv   
    

Izglītība 

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

LLU Doktorantūra 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
Univeristāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte 

No 10.2004. 
 
 

1990.–1992. 
 
 

1970.–1974. 
 

Reăionālā 
ekonomika 

 
Ekonomikas zinātne 

 
Ekonomika un 
organizācija 

Mag.oec. 
 
 

Ekonomists - 
organizators 

 
 
 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte ZinātĦu daĜa 

1992 Ekonomika un 
organizācija 

Mag.oec. 000060 

Darba pieredze 

No 09.2005. – LLU Ekonomikas katedra -  vieslektore 
No 05.2002. – Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra - lektore 
 1994. – 2001. Jelgavas pilsētas dome, Attīstības nodaĜas vadītāja 
1982. – 1993. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte - lektore 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 
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Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits -  : 11 
• Latvijas pašvaldības loăistikas aspektā  LLU EF konferences materiālos, Ekonomikas 

zinātne lauku attīstībai 2007. 197 – 203. 
• Part of Logistics in Municipalities Work Improvement.  ŠauĜu LU zinātniskās 

konferences materiālos Social Research. 2006. Nr.2 (8). 119 - 125 
• Logistic`s Centers Formation – Business Diversification Opportunity for the Regions 

of Latvia ŠauĜu LU konferences materiālos Ekonomika un vadība: aktualitātes un 
problēmas. 

• Kvalitat īvas dzīves vides izveide- viens no Latvijas lauku attīstības virzieniem LLU EF 
konferences materiālos, Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005. 

• Pašvaldību pieejamība – veiksmīgs reăionālās reformas nosacījums konferences 
materiālos, Sabiedriskās attiecības, kvalitāte, ieguvumi un riski 2005. 

• Mācību grāmata UzĦēmējdarb ības plānošana un kontrole, Rīga, BA Turība, 2003., 161 
lpp.atkārtoti 2005.g. 

• Jelgavas pilsētas attīstības ekonomiskais pamatojums. Jelgavas teritorijas plānojums, 
izdevniecība AGB, Rīga 1999. 

• Metodiskais līdzeklis Kā mācīt, lai iemācītu. Jelgava, Druka, 1995., 116 lpp. 
• Darba grupu vadītāja Zemgales plānošanas reăiona attīstības stratēăija  1997/1998. 
• Jelgavas pilsētas ekonomikas attīstības koncepcija un stratēăija, 1997.  
• Jelgavas rūpniecības attīstības zona – projekts ekonomiski atbalstāmās teritorijas statusa 

iegūšanai, izskatīts un akceptēts Saeima Tautsaimniecības komisijā, 1997. 

Uzstāšanās konferencēs: 

• Piedalīšanās ŠauĜu Universitātes zinātniskajā konferencē 2005. un 2006.gg. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005.,2006. 

un 2007.gg. 
• Piedalīšanās BAT starptautiskajā konferencē Sabiedriskās attiecības, kvalitāte, ieguvumi un 

riski 2005. 

Pedagoăiskā darbība BAT: 

Vadītie maăistra darbi: 
Novadīti 16 maăistra darbi par dažādu uzĦēmumu attīstības iespēju izpēti. 
A.Eglītis “Automašīnu tirgus Latvijā problēmas un risinājumi” 
V. Gržibovskis “Darbinieku kompetenču izvērtēšanas modelis kā pamats uzĦēmuma 
personāla kvalitātes un darba rezultātu novērtēšanai” 
M. Tidriėis “Būvgružu un lielgabarīta atkritumu sistēmas uzlabošanas iespējas uz  SIA 
“TBTK”darbības bāzes” 
S. Krievāne “Valsts ieĦēmumu dienesta stratēăiskās attīstības procesi un tendences” un citi. 
Vadītie bakalaura darbi: 
Novadīti 18 bakalaura darbi. 
Raksturīgākās tēmas:  
L. Paikena “Loăistikas ėēdes darbības analīze SIA “Baldis”” 
E. Kaldavs “SIA “MULTIPAK” kā loăistikas ėēdes elements” 
I. Barkova “SIA “ABC” saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas” 
R. Zīle “Saimnieciskās darbības analīze uzĦēmumā “RIMI Latvija” un efektivitātes 
paaugstināšanas iespējas” u.c. darbi par līdzīgām tēmām. 
Vadītie diplomdarbi: 
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Novadīti 59 diplomdarbi. 
Raksturīgākās tēmas:  
E. Arbidāne “Mēdiju grupas “TOPS” SIA attīstības perspektīvas konkurences apstākĜos 
preses tirgū” 
A.Ābols “SIA Viater 1” sniegto preču un pakalpojumu loma Latvijas auto ceĜu infrastruktūras 
uzturēšanā ziemas apstākĜos” 
J. Hofmane “SIA “TES” darbības vides analīze un uzlabošanas iespējas” 
M. Leimanis “Ražošanas izmaksu pazemināšanas iespējas PAS “CATA”” 
A.Kuzmane “Ēku inženiertīklu rekonstrukcijas projekta ekonomiskais vērtējums SIA 
“Jūrmalas namsaimnieks”” 
J. Cine “Loăistikas plūsmas izpēte un analīze uzĦēmumā SIA “PERNAD RICARD 
LATVIA”” 
A.Rudzīte “SIA “DATA PRO” vieta un loma Latvijas informācijas tīklu sistēmā” 
A.Lipskis “Rapša ražošanas attīstība un izmantošanas perspektīvas Latvijā A/S “Baltic 
Holding Company” ietvaros” 
I. Lukjanska “Risku faktoru novērtēšana A/S “Latvijas finieris” un pasākumi to mazināšanai” 
u.c. darbi par līdzīgām tēmām. 
 

Studiju priekšmeti:  
Lekciju un semināru vadība, kā arī programmu izstrāde šādos studiju priekšmetos:  
UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole - 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā  “UzĦēmējdarbības vadība”) 
Loăistika – 2 KP (Izvēles priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika” un Maăistrantūras programmā „UzĦēmējdarbības 
vadība „ ) 
Reăionālā ekonomika – 2KP Maăistrantūras programmā „UzĦēmējdarbības vadība „ 
Kvantitatīvās metodes uzĦēmējdarbībā – 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības vadība”) 
Ekonomisko procesu plānošana – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 
Reăionālā ekonomika – 2 KP ( Izvēles priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 
Vērtspapīru un valūtas tirgus – 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “UzĦēmējdarbības ekonomika”) 
Mārketings – 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība”) 
Mikroekonomika - 3 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Viesnīcu vadība”) 
Makroekonomika - 3 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Viesnīcu vadība”) 
Finanšu vadība – 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Sabiedriskās attiecības”)  
Finanšu analīze – 2 KP (Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju  programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
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Mācību grāmatu un mācību līdzekĜu sagatavošana un publicēšana: 
Mācību līdzekĜi: 

• Mācību grāmatas sagatavošana UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole, Rīga, BA 
Turība, 2003., 161 lpp. 

 
• Metodiskais līdzeklis Kā mācīt, lai iemācītu. Jelgava, Druka, 1995., 116 lpp. 

 

Kvalifik ācijas celšana: 
 

• LLU Sertifik āts par kursu “Augstskolu didaktika”, 2005.g. 
• PHARE un Ekonomikas ministrija, Biznesa konsultantu kursi, 1998.g. 

 

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

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

AngĜu valoda  X    X  X  

_______ valoda          

 

 

 

   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

                      Jāzeps Sprūžs 
Vārds Uzvārds 

 

Dzimšanas vieta: Ludzas apr. Pildas pag. 
 

Personas kods: 101237 – 10504…………. 

 
  Datums, mēnesis, gads:     10.12.37                     

Darba vieta un ieĦemamais 
amats: 

LLU LF Agrobiotehnolo ăijas institūta profesors 

 
Darba vietas adrese: Mājas adrese: 

Jelgava, Lielā iela 2, LLU 
LV-3001 

Rīga, Kurzemes pr. 12 – 36 
LV – 1067  

Tālru Ħa Nr.: 3005661 
Fax  + 371 - 30 – 27238 
E-mail: rector@inka es LV-LV 

Tālru Ħa Nr.: 67412726 

 

Izglītība: augstākā 
Pamatstudijas, maăistratūra, 
Doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

 
Studiju laiks 

 
Specialitāte 

 
Kvalifik ācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

Daugavpils pedagoăiskais institūts 

Latvijas lopkopības un veterinārijas 
zin.pētn.institūts (asp.) 

 

1956.- 1961 

1963.- 1965. 

1967.- 1970. 

Zootehnika 

Bioloăija 

Lopkopības 
tehnoloăija, 
Dzīvnieku 
ēdināšana 

mācīts zootehniėis 

bioloăijas skolotājs 

tehnologs 

 
Zinātniskā kvalifik ācija: 

Zinātniskā padome, 
Iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
 grāds 

Diploma Nr. 

Igaunijas Lauks.akad.,ZP 

Maskavas VAK 

Maskavas VAK 

ěeĦingradas Lauks.inst. 

ZinātĦu padome 

Maskavas VAK 

Rīga Latvijas ZP 

1970 

1974 

1983 

1987 

 

1989 

1992 

Lauks.dzīvn.ēdin. 

Bioėīmija 

Lauks.dzīvn.audz. 

Lauks.dzīvn.audz. 

 

Lauks.dzīvn.audz. 

Lauks.dzīvn.audz. 
un produktivitāte 

Lauks.zin.k. 

Vec.zin.līdzs. 

Docents 

Lauks.zin.dokt. 

 

Profesors 

Dr.habil.agr. 

 

MCX 009108 

MCHO 79466 

DC 068638 

CX 00798 

 

MP 003585 

Adh 0000127 
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Zinātniskā un pedagoăiskā darbība: 
Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
lekciju kursi, maăistratūras un doktorantūras (aspirantūras) vadīšana 
LLU strādā no 1982.gada, sākumā par doc., bet no 1989.g. par profesoru un Dzīvnieku 
audzēšanas kat. vadītāju no 12.12.89. līdz 31.08.2001.  Lauksaimniecības dzīvnieku audz. un 
selekcija, bioloăiski aktīvās piedevas, komb. spēkbarības izmantošana. Vadīja un izpildīja 
VNPP Nr. 96.9.13.5. Vadīja ZP grantu Nr. 93724, Nr. 01.772. Vadīja un izpildīja divus TOP–
03-67 un TOP-05-41. Vadīja un izpildīja 5 ZM tēmas. Vada LLU LF doktorantūras studiju 
programmu  lopkopībā. Lasa lekcijas un vada praktiskos darbus Lauksaimniecības un 
Veterinārmedicīnas fakultāšu studentiem lopkopībā, putnkopība un zivkopībā. 
 

Publikāciju skaits 385 t.sk. mācību grāmatas 3,  publikācijas  starptautiskos  izdevumos 115,   
pārējās 270 
Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Grīslis Z., Garkāvijs F.,Sprūžs J. Lopkopība. – R: Zvaigzne, 1991 – 356 lpp. 
2. Grīslis Z., Garkāvijs F.,Sprūžs J. Lopkopības pamati 1. un 2.daĜas Lekciju konspekts 

lauksaimniecības mācību iestādēm LR ZM Mācību metodiskais centrs RTU tipogrāfija, 
1993. – 351 lpp. 

3. Sprūžs J. Saldūdens zivju audzēšana. Dīėu ierīkošana, SIA BZI Rīga : Modris – 144 lpp. 
4. Sprūžs J. Latvijā audzējamo kazu piena ėīmiskais sastāvs.- Jaunais gadsimts un pārtika. – 

Jelgava: - LLU, 1999. – 75 – 78 lpp. 
 
Patentu, autora apliecību, licenču skaits – 25, t.sk. 15  patenti, 10 autorapliecības 
 
1. Способ получения корма для сельскохозяйственных животных и птиц. Авт. свид. 

№ 1713541. От 09.03.88. Зарегистртрован 22. октября 1991. года. 
2. Способ кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Авт. свит.№ 1739952 

от 25.09.89. Зарегистрирован 15 февраля 1992 года. 
3.  Patents Nr. 11847. Mājputnu un mājlopu barības piedeva un tās iegūšanas paĦēmiens. 
4. Patents LT Nr. 4655 B (Lietuvas rep.) 2002.05.05. Sirvidis V., Sprūžs J., Jukna C. 

Fermentu preparāta MEK-CGAP izmantošana lopkopībā. 
 
 

Svešvalodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami, Labi, Vidēji teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji 

Krievu valoda x - - x - - x - - 
Vācu valoda - - x - - x - - x 
AngĜu valoda - - - - - - - - - 

 
 

14.04.2007.        ___________ 
(Datums)            (Paraksts) 



 223

LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Inga  Straupe 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava, Latvija  1961 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Vieslektore docenta amatā, Mežkopības katedra, Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela 11   

Jelgava, LV 3001, Latvija   
   
   

TālruĦa Nr.  3020031, 29442520    
Fakss: 3021619   

E-pasts: inga.straupe@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitāte, Bioloăijas fakultāte 
 1979-1984 Bioloăija Biologs, 

bioloăijas un 
ėīmijas 
pasniedzējs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  
Meža fakultāte 

1992  Lauksaimniecības 
zinātĦu maăistra 
grāds  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Doktorantūra (pilna laika) 

2004 – līdz šim 
laikam 

Mežzinātne 
Meža ekoloăija 
un mežkopība 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais grāds 

Diploma Nr. 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1992  Lauksaimniecības 
zinātĦu maăistra 
grāds  

000082 

Darba pieredze 

1984.-1986.g.janv. – LLA Augu un kukaiĦu vīrusslimību problēmu laboratorija, vec. inženiere; 
no1986.g.janv. – 2000.g.aug. - LLU Meža fakultāte, Mežkopības katedras lektore; 
no 2000.g. sept. – līdz šim laikam - Mežkopības katedras vieslektore docenta amatā  
no 1999.gada 15.janv. – līdz šim laikam – Meža fakultātes prodekāne mācību darbā 

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

Bioloăiski vērtīgo biotopu (meži un pĜavas) novērtēšana un uzturēšana Latvijā. 
Dabiskie meža biotopi.  
Sugu un biotopu aizsardzība. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas aizsardzības plāni. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Referāts '' The silviculture and ecology of Unevenaged Mixed Forests'' (Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu 
mežkopība un ekoloăija''), autore: I.Straupe. Starptautiska konference starptautiskās maăistrantūras programmas 
EUROFORESTER izstrādes ietvaros ''Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu mežkopība un ekoloăija'' (Working 
Group '' Ecology and Silviculture of Unevenaged Mixed Forests'') Ruciane - Nida, Polijā, 2004.gada 20. - 
24.oktobris.  
2. Referāts ''Priežu mežu sabiedrības dabas parkā ''Tērvete'', autori: I.Straupe, V.Kreile, I.Namniece 
LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference ZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI; 
Jelgava, LLU Meža fakultāte, Meža ekoloăijas sekcija, 2004.gada 3.novembrī.  
3. Referāts ''Elaboration and approbation of the monitoring of Woodland Key habitat management efficiency'', 
autori: J.Donis, B.Bambe, A.Barševskis, D.Meiere, D.Pilāte, A.Piterāns, I.Straupe 
Starptautiska konference ''Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region'' Daugavpils 
Universitātē, Daugavpilī, 2005.gada 20.-22. aprīlis. 
4. Referāts ''The characteristic of birch natural woodland habitats in Latvia'' (Bērzu dabisko meža biotopu 
novērtējums Latvijā), autore: I.Straupe 
LLU starptautiskā zinātniskā konference ''Zinātne lauku attīstībai 2005'', Jelgavā, LLU, 2005.gada 18.- 21. maijs. 
5. Referāts ''The evaluation of the restricted nature reserve ''Lielupe flood-plain meadows'' (Dabas lieguma 
''Lielupes palieĦu pĜavas'' novērtējums), autori: I.Straupe, A.Adamovičs un D.Romānova LU. 
Starptautiska zinātniski praktiska konference ''Vide. Tehnoloăija. Resursi'' Rēzeknes augstskolā, Rēzeknē, 
2005.gada 16. - 18.jūnijs. 
6. Posterreferāts '' Woodland Key habitats of Latvia as important areas for rare and threatened bryophytes and 
lichens'', autori: I.Straupe, LLU, B.Bambe LVMZI ''Silava''. Starptautiskā zinātniskā konference ''Conservation 
Ecology of Cryptogams'' Zviedrijā, Sundsvall, 2005.gada 21. - 27.novembris.  
7. Referāts “Priežu dabisko meža biotopu lihenoindikatīvais raksturojums”, autori I.Straupe, LLU, J.Donis, 
LVMZI ''Silava''. LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskā konference ''Zinātne un prakse nozares attīstībai'' , 
2006.gada 15. marts, Jelgava, Meža fakultāte. 
8. Referāts ''The lichenoindicative evaluation of pine natural woodland habitats'', autori I.Straupe, LLU, J.Donis, 
LVMZI ''Silava''. LLU 12. starptautiskā zinātniskā konference ''Zinātne lauku attīstībai 2006''. 2006.gada 15. 
maijs, Jelgava, LLU. 
9. Referāts ''The woodland key habitats in Latvia”, autore: I.Straupe. Starptautiska zinātniska NEISS 2006 
(Northern European International Summit) konference, 2006.gada 19. septembris, Jelgava. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Botānika un farmakognozija (Veterinārmedicīnas studiju programma); 
• Meža botānika (Meža fakultātes MežzinātĦu akadēmiskās studiju programma); 
• Sugu un biotopu aizsardzība (Vides un ūdenssaimniecības, Ainavu arhitektūras un plānošanas, MežzinātĦu un 
Mežinženieru studiju programma, 1.līmeĦa studiju programma ‘’Mežsaimniecība’’, maăistrantūras studiju 
programmām); 

• Biotopu kartēšana (Vides un ūdenssaimniecības studiju programma); 
• Vides aizsardzības politika Latvijā (maăistrantūras studiju programmām); 
• Bioloăiski vērtīgo ekosistēmu kritēriji un menedžments (maăistrantūras studiju programmām).. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....21...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Straupe I., Donis J. ''The lichenoindicative evaluation of pine natural woodland habitats'' (2006) LLU 
starptautiskās zinātniskās konferences ''Zinātne lauku attīstībai 2006'' materiālos (International scientific 
conference proceedings), 276-283 lpp. 
Straupe I. ''The characteristic of birch natural woodland habitats in Latvia'' (2005) 
LLU starptautiskās zinātniskās konferences ''Zinātne lauku attīstībai 2005'' materiālos (International scientific 
conference proceedings), 221-226 lpp. 
Bambe B., I.Straupe I. '' Woodland Key habitats of Latvia as important areas for rare and threatened bryophytes 
and lichens'' (2005) Starptautiskas zinātniskas konferences ''Conservation Ecology of Cryptogams'' materiālos 
Zviedrijā, Sundsvall, p.13.  
Straupe I., Adamovičs A. LLU, Romānova D.LU (2005) ''The evaluation of the restricted nature reserve ''Lielupe 
flood-plain meadows'' Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 5th International Scientific and 
Practical Conference June 16-18, 2005; p. 164-171 
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Straupe I., Adamovics A. Diversity of grassland flora in Tervete Nature Park and possibilities of conservation 
(2004). ISSN 1648 - 116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. NR.64 (17) BIOMEDICINOS MOKSLAI, p. 83 - 88 
Straupe I., Adamovics A. (2004) The botanical composition of grasslands in the Tervete Nature Park as a basis 
of management recommendations. Acta Biol. Univ. Daugavpil., 4 (1): 1 - 9. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas Ostra Gotaland Meža pārvaldes - VMD un VAS "Latvijas valsts meži" kopprojekta ''Dabisko meža 
biotopu apsaimniekošana" mācības. Latvija, Talsu rajons, Rojas pagasts, 2004.g.maijs 
2. Studiju programmas Dažādvecuma platlapju/ jaukto mežu mežkopība un ekoloăija izstrāde starptautiskās 
maăistrantūras programmas EUROFORESTER ietvaros, LLU Meža fakultātes pārstāve darba grupā (2004. - 
2007.) 
3. Dalība starptautiskos NOVA doktorantu kursos ''Communication aspects in Urban Forestry & Urban 
Greenings Activities'' (SLU/ KVL) Kopenhāgenā, Dānijā, 2005.gada 25.- 30.aprīlis. 
4. Bioloăiski vērtīgo zālāju inventarizācija Latvijā (Latvijas Dabas fonda eksperts - konsultants 2005.gads) 
5. Dalība starptautiskā Baltijas valstu meža darbinieku biedrību konferencē ''Aizsargājamo teritoriju mežu 
apsaimniekošanas problēmas'' 2005.gada 8.- 10. septembris Lietuva, Palanga. 
6. Tālākizglītības semināru cikls ''Projektu vadība" LLU Nr. LV2002/000-638/SPF/0018/7; 2005.g. 3.novembris-
28.decembris. 
7. BioSoil Biodiversity Field Training seminārs.  
Metodikas izstrāde un piemērošana Latvijas apstākĜiem bioloăiskās daudzveidības novērtēšanai 1.līmeĦa 
monitoringa parauglaukumos mežā. Vaskulāro augu eksperts. 2006.gada 18. - 22. aprīlis Slovēnija, Radovljica 
8. Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju kalibrācija un ekspertu apmācību seminārs. 2006. gada 6. - 9. jūnijs 
Latvija, Madonas rajons. 
9. Starptautisks seminārs “Favourable Conservation Status of Boreal Forests – Experience Exchange among 
Baltic and Nordic Experts” ''Boreālo mežu labvēlīgas aizsardzības statuss - pieredzes apmaiĦa starp Baltijas un 
ZiemeĜu ekspertiem'' 2006.gada 15. -16.jūnijs Roosta, Igaunijā  
10. Apmācību seminārs VMD inženieriem - ekologiem ''BioSoil bioloăiskās daudzveidības novērtējums 
1.līmeĦa monitoringa parauglaukumos mežā''. Semināra organizatore, metodikas izstrāde, vaskulāro augu 
eksperte un pasniedzēja. 2006.gada 17. - 20. jūlijs Tērvete, Latvija.  
11. Dalība starptautiskā Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) Meža fakultāšu starptautiskā konferencē 
''Challenges of globalization and changing paradigms in higher forestry education of new European Union 
countries''. 2006.gada 28. - 30.septembris, KauĦa, Lietuva. 
12. Starptautisks seminārs “Monitoring and conservation status assessment of boreal forest habitat types” 
''Boreālo mežu biotopu monitoringa un aizsardzības statusa novērtējums ''. 2006.gada 22. -24.jūnijs Kabli, 
Igaunijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Nozaru eksperts, kurš tiesīgs sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu (saskaĦā ar MK noteikumiem 
Nr.45 ''Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi'' - sadaĜas: 1.5. Ziedaugi un 
paparžaugi; 2. Biotopi) 
Latvijas Botāniėu biedrība 
Latvijas Meža darbinieku biedrība, valdes locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

- 

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

Latviešu valoda +   +   +   
Krievu valoda +    +  +   
Vācu valoda          
AngĜu valoda  +   +   +  
_____________ valoda          

 
02.01.2007 

  

(Datums)  (I.Straupe) 
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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 
1. Vārds, uzvārds ELITA ŠEěEGOVSKA    
 
2. Dzīves dati: Sila iela 14, Jelgava, LV 3008 
 
3. Izglītība: Mgr.agr. 
  

Mācību iestāde 
 

Studiju laiks Specialitāte Iegūtā 
kvalifikācija  

 
 
SIA Rotors 

 
2005. 

 
Darba aizsardzība  

Darba 
aizsardzības 
pamatlīmeĦa 
speciālists 

LLU 1998.-2002. Doktorantūra 
Lopkopība 

 

Bishop Burton College 
(Anglija) 
 

1998. 
(1 mēn.) 

Maă. progr. 
sagatavošana 

- 

LLU 1995.-1998. Lopkopība 
 

Mgr. agr. 

Kanādas Starptautiskā 
lauks. dzīvnieku audzēšanas 
skola 

1992. 
(3 mēn.) 

Liellopu audzēšana - 

LLA 1985.-1990. Zootehnikas 
 

Dipl. 
zooinženieris 

 
4. Darba vietas. (Iestāde, amats, periods – sākot ar pašreizējo un turpinot ar iepriekšējiem). 
 
LLU LF Agrobiotehnoloăijas institūts lektore 2005. - 
Žurnāls “Saimnieks” konsultants 2004. – 2006. 
LLU LF Dzīvnieku zinātĦu katedra lektore 1999. – 2005. 
SO “Vides kvalitāte” Auditors 2002. -  
LLKC Jelgavas LKB  lopkopības speciāliste 2002.-2004. 
LLU LF  dekāna vietniece 1999. – 2002. 
LLU LF  sekretāre 1996. – 1999. 
LLU VMF  vec. laborante 1992. – 1995. 
Jelgavas raj. Paju sab. “Svēte” galv. zootehniėe 1990. – 1992. 
 
 
Zinātniskais darbs. Īss zinātniskā darba raksturojums, sevišėi pēdējos 5 gados. 

 Zinātniskā darbība pamatā saistīta ar kazu audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas 
pētījumiem bioloăiskajā lauksaimniecībā. Izmēăinājumi notiek kazu audzēšanas saimniecībās 
visā Latvijā.  

 
 

Darbība starptautiskos projektos: 
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• Starptautiska Eiropas Savienības finansēta 6. ietvara programmas projekta 
“Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic farming” (SAFO) dalībnieks. 
Projekta darbības laiks – 2003.g. – 2006. gads.  

• Starptautiska ZiemeĜvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Development of 
control measures on Animal Welfare in organic farming” dalībnieks. Projekta 
darbības laiks 2004. – 2005. gads.  

• Leonardo da Vinči projekta “Transfer of Competencies for Vocational Training in 
Ecological Agrarian Sector of Baltic States (TracoEcoBalt)” dalībnieks. Projekta 
darbības laiks 2005. – 2006. g.  

• Starptautiska projekta ENOAT dalībnieks, kopš 2006.g. 
 

Dalība Latvijas zinātĦu padomes un Zemkopības ministrijas projektos: 
Granta tēma Nr. 04.1059 “Audzēšanas un ēdināšanas faktoru ietekme uz kazu 
labturību, veselību un piena kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā lauksaimniecībā” 
2004. – 2006.g. 
 
Ārzemju pieredzes studijas, kursi. Studijas, stažēšanās, kursu apmeklējums (precizēt vietu, 
datumu, laiku, iegūtos diplomus). 
 

• Lielbritānija, Bišopa Bērtona koledža Beverlijā, 1998. Ilgtspējīgas lauksaimniecības 
attīstība (Sertifikāts); 

• Lietuva, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte Dotnuvā, 1998. Zinātnisko darbu 
rakstīšana (Sertifikāts); 

• Latvija, Valsts administrācijas skola, 1999. Cilvēkresursu vadīšana (Sertifikāts); 
• Vācija, Veienštefanas praktisko zinātĦu universitāte Trīsdorfā, 1999. 

UzĦēmējdarbības plānošana un ekonomika (Sertifikāts); 
• Latvija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2000., 2001. Ilgtspējīgas lopkopības 

produkcijas ražošana un vadīšana (Sertifikāti); 
• Latvija, Zemkopības ministrija, 2000. Organiskās lauksaimniecības inspektoru 

apmācība (Sertifikāts); 
• Latvija, LLU, 2000. UzĦēmējdarbības plānošana un analīze lauksaimniecībā 

(Sertifikāts); 
• Grieėija, AristoteĜa Universitāte Thessalonikos, 2001. Izglītības informācijas 

tehnoloăijas (Sertifikāts). 
• Dānija, Lungbijas Lauksaimniecības skola, 2001. Starptautiski doktorantu kursi 

“Dzīvnieku ēdināšana un apkārtējā vide” (Sertifikāts); 
• Lietuva, KauĦa, NOVABA kursi, 2001. Ekoloăiskā lauksaimniecība” (Sertifikāts). 
• Latvija, LLU, 2003. Kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšana. Iekšējais audits. 

(Apliecība). 
• Lietuva, KauĦa, 2003. Dzīvnieku un putnu ēdināšanas problēmas integrējoties ES. 

(Sertifikāts). 
• Latvija, LLU, 2003. Latvijas aitkopības perspektīvas ES. (Sertifikāts). 
• Latvija, LLU, 2005. Bioloăiskā lauksaimniecība Latvijā – problēmas un risinājumi. 

(Sertifikāts). 
• Latvija, LLU, 2006. Agro-Ecology in the Baltic States today (Sertifikāts). 
• Latvija, PSI, 2006. Audita metodoloăija un uzĦēmuma darbības risku izvērtēšanas 

principi (Sertifikāts). 
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• Latvija, LLU, 2006. Akvakultūras bioloăiskajā un konvencionālajā saimniecībā 
(Sertifikāts). 

 
Publikācijas. 

  

Monogrāfijas - 
Grāmatas un brošūras 2 
Mācību metodiskie līdzekĜi 1 
Raksti ZP atzītos izdevumos 6 
Raksti citos zinātniskos izdevumos 3 
Konferenču materiāli 3 
Periodika 10 
KOPĀ 23 

 
Uzstāšanās zinātniskajās konferencēs. 

 Kopā 

Starptautiskās 9 
Latvijā 6 
KOPĀ 13 

 
Galveno publikāciju saraksts pēdējos 5 gados.  

• Sprūžs J., ŠeĜegovska E. (2003). Ēdināšanas ietekme uz kazu produktivitāti un 
piena kvalitātes rādītājiem bioloăiskajā lauksaimniecībā. – Jelgava, LLU, 
Agronomijas Vēstis, Nr. 5, 241. – 147. lpp. 

• E. ŠeĜegovska, J. Sprūžs. (2004) Kazu produktivitāte un piena kvalitāte 
bioloăiskajā saimniecībā. – Jelgava, LLU, Agronomijas vēstis, Nr.6, 221. – 226. 
lpp. 

• J. Spruzs, E. Selegovska (2004). Feeding of goats under conditions of organic 
farming. – Kaunas, J. of. Veterinary medicine and Zootechnics, No. 27 (49), p 
101 – 105.  

• D.Kreišmane, I.Žola, E.ŠeĜegovska, M.Vaivare. (2004) Preču zīmes “Latvijas 
ekoprodukts” standartu izpildes nosacījumi. Rokasgrāmata bioloăiskajā 
lauksaimniecībā. – Rīga, SIA Jumi, - 189 lpp. 

• Spruzs J., Selegovska E. (2005). Effect of nutrition on the composition and 
quality og organic goat milk. – Palanga, Proceeding of the 11th Baltic Animal 
breeding and genetics conference, p. 185 – 189.  

• Selegovska E.. Problems with health and welfare in inspection of organic animal 
in Latvia. – Proceedings of 5th SAFO workshop, Odense, Danmark. 2006, 5 pp. 

• Spruzs J., Selegovska E., Remeza I., Vasiljeva S. The comparative estimation of 
production, composition and immunological properties of milk in Latvian local 
goats and German white goats. Proceeding of the 12th Baltic Animal breeding 
and genetic conference, 2006, Jurmala, 128 – 134. 

• Spruzs J., Selegovska E., Remeza I., Vasiljeva S. Importance of feed additives 
and assessment of goat welfare in organi farming. Proceeding of the 12th Baltic 
Animal breeding and genetic conference, 2006, Jurmala, 169 – 177. 

• Spruzs J., Selegovska E., Remeza I., Vasiljeva S. Effects of additional feedstuffs 
for organic goat production on milk quality and animal health – J. of. Veterinary 
medicine and Zootechnics, Kaunas, 2006. 
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• J. Sprūžs, E. ŠeĜegovska (2007) Kazu labturība un produkcijas ražošana 
bioloăiskajās un konvencionālajās saimniecībās. – Jelgava, LLU, Agronomijas 
vēstis, Nr.9.  

• J. Sprūžs, E. ŠeĜegovska, I. Remeza, S. VasiĜjeva. (2007) Vācu balto dižciltīgo un 
Alpu kazu piena kvalitātes rādītāji. – Jelgava, LLU, Agronomijas vēstis, Nr.9.  

 
 
Valodu prasmes. Valodas, runāt un rakstīt prasmes līmenis. 
 
Svešvalodu 
zināšanas: 

Lasītprasme  Rakstītprasme  Runātprasme 

 teic.  labi  vid.  teic.  labi  vid.  teic.  labi  vid. 

                  

Krievu valoda   X      X      X   

                  

AngĜu valoda   X      X      X   

 
 
 
Paraksts: 
 
Vārds, uzvārds: Elita ŠeĜegovska 
 
2007. gada 18. maijs 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Margarita  Terentjeva 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava, Latvija  1981. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Pārtikas un vides higiēnas institūts, vieslektore-asistente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, K. HelmaĦa 

iela 8, Jelgava, LV 3004 
  

   
   
   

TālruĦa Nr.  63024663    
Fakss: 63027344   

E-pasts: Margarita.Terentjeva@llu.lv   
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija; 
Pārtikas un vides higiēnas departaments, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Helsinku 
universitāte, Somija 
Doktorantūra 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Veterinārmedicīnas fakultāte, Latvija 

 
1999.-2005. 

 
01.2005.-
04.2005. 

 
 

02.2006- 

 
Veterinārārsts 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

2005.septembris – 2006. augusts LLU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūts, asistente-stažiere 
2006. aprīlis -  LLU VMF ārējo sakaru koordinators, Erasmus studentu apmaiĦas koordinators 
2006. septembris-  LLU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūts, vislektote-asistente 

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

Pārtikas higiēna 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš “Occurrence of Yersinia species in slaughtered pigs’ tonsils of Latvian 
origin”, Animals.Health. Food hygiene,Jelgava, 10th November, 2006  
Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš. A pilot study on occurrence of Yersinia enterocolitica and Yersinia 
pseudotuberculosis in slaughtered pig tonsils of Latvian origin. SAFEPORK 2007 7th International symposium 
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on the epidemiology and control of foodborne pathogens in pork proceedings, Verona, Italy, 9th-11th May, 2007 
– poster presentation, session Epidemiology 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pārtikas infekcijas – 2KP 
Pārtikas higiēna un inspekcija – 4KP +1,5KP (kursa darbs) 
Mācību prakse „Pārtikas higiēnā un inspekcijā” -4KP 

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

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš E., 2006. Occurrence of Yersinia species in slaughtered pigs’ tonsils of 
Latvian origin.Animals. Health. Food Hygiene International Scientific Conference proceedings, p. 289- 293  
 
Terentjeva M., BērziĦš A., LiepiĦš. A pilot study on occurrence of Yersinia enterocolitica and Yersinia 
pseudotuberculosis in slaughtered pig tonsils of Latvian origin. 2007. SAFEPORK 2007 7th International 
symposium on the epidemiology and control of foodborne pathogens in pork proceedings, Verona, Italy, 163-
165 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

„Academic writing and presentation in English”, oktobris, 2005., Igaunija, Tartu 
„Biology”, maijs, 2006, Lietuva, KauĦa     
„Microbial contaminants and contamination routes in food industry”, janvāris, 2007, Somija, Espoo 

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          

 
   

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

Roberts  Trubka 
Vārds  Uzvārds 

Latvija  1939 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, asociētais 

profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa ielā 8, Jelgavā, LV-3004   
   
   
   

TālruĦa Nr.  +371 3028432    
Fakss:    

E-pasts: trobs@llu.lv   
    
Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Veterinārmedicīnas fakultāte 
 
Latvijas Lopkopības un veterinārijas 
zinātniskās pētniecības institūts, aspirantūra 

1957-1964 
 
 

1965-1968 
 

Veterinārija 
 
 

Cilvēka un dzīvnieku 
fizioloăija 

Veterinārārsts 
 

Bioloăisko zinātĦu 
kandidāts 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Ėīmisko un bioloăisko zinātĦu 
nodaĜas padome, ZinātĦu 
Akadēmija, Latvijas PSR 
 
LLU Veterinārmedicīnas  nozares 
Habilitācijas un Promocijas 
padome 

1969 
 
 
 
1993 

Cilvēka un dzīvnieku 
fizioloăija 
 
 
Veterinārmedicīna 

Bioloăisko 
zinātĦu 
kandidāts 
 
Latvijas 
Republikas 
doktors 
(Dr.med.vet) 

009878 
 
 
 
G-D  000263 
 

Darba pieredze 

1962-1964 Praktizējošs veterinārārsts 
1969-1986 Jaunākais, vecākais un vadošais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Lopkopības un veterinārijas ZPI 
1987-1991 NodaĜas vadītājs Latvijas Lopkopības un veterinārijas ZPI 
1992-1997 Docents LLU VMF Infekcijas slimību katedrā 
Kopš1998.g.    Asociētais profesors LLU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūtā 

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

Mājdzīvnieku infekcijas slimības, imunoloăija; 
10 maăistranti, t.sk aizstāvējušies 8 (I.Rodze, G.Kapeniece, M.Valdovskis, R.ZaĜkalne, J.Indrāne, G.Rubins, 
E.RiekstiĦš, I.Kupča)   
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Indrāne J., Trubka R., LiepiĦš E.  ŪdeĜu aleuta slimības kontrole inficētā ganāmpulkā. Dzīvnieki.Veselība. 
Pārtikas higiēna. Starptautiska zinātniska konference, Jelgava, 2004.g.15.oktobrī. 

2. Olševskis E., LiepiĦš E., Trubka R. Trakumsērgas orālās vakcinācijas efektivitāte savvaĜas lapsām. 
Dzīvnieki.Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiska zinātniska konference, Jelgava, 2004.g.15.oktobrī. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

11..  IInnffeekkccii jjaass  ssll iimmīībbaass  ((VVMMFF  44..,,55..  uunn  66..  kkuurrssss))  66,,55++11,,55  KKPP;;    
22..  SSīīkkddzzīīvvnniieekkuu  ssll iimmīībbaass  ((VVMMFF  55..  uunn  66..  kkuurrssss))  55,,55  KKPP;;  

VVeetteerriinnāārrii jjaass  ppaammaattii   ((LLFF  44..  kkuurrssss))  22  KKPP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 78 (t.sk., 
grāmatas 3, zinātniski un zinātniski populāri raksti 21)  

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības  1. daĜa, Jelgava, 2000, 111 lpp. 
2.  Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības   2. daĜa, Jelgava, 2001, 214 lpp  
3. Indrāne J., Trubka R., LiepiĦš E. (2004) ŪdeĜu aleuta slimības kontrole inficētā ganāmpulkā. Health. Food 

quality- International scientific conference Proceedings, Jelgava, p.71-76 
4. OĜševskis E., LiepiĦš E., Trubka R.(2004). Trakumsērgas orālās vakcinācijas efektivitāte savvaĜas lapsām. -

Animals.Health. Food quality- International scientific conference Proceedings, Jelgava, p.217-220 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Veterinārārstu biedrība 
Veterināro zāĜu reăistrācijas komisijas loceklis un eksperts ZāĜu Valsts aăentūrā 

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          

 
11.05.2007  R.Trubka 
(Datums)  (Paraksts) 

   



 235

LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anda  Valdovska 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1964 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Veterin ārmedicīnas fakultāte, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
K.HelmaĦa 8, Jelgava, LV-3004   

   
TālruĦa Nr.  30-21946    

Fakss: 30-27344   
E-pasts: Anda.Valdovska@llu.lv   

    

Izglītība 

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

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, 
doktorantūra, LR 

2004. – veterinārmedicīna  

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, 
maăistrantūra, LR 

2000. – 2003. veterinārmedicīna Mag.med. 
vet. 

LLA Veterinārijas fakultāte, LR 1984. - 1989. veterinārija Veterinār-
ārste 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU, maăistra eksāmenu 
komisija, LR 

2003. Veterinārmedicīna Mag.med. 
vet. 

002262 

Darba pieredze 

2003. -  LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas institūts, lektore 
2002. – 2006. Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās 

robežinspekcijas Riska vadības daĜas vadītāja vietniece; 
1997. - 2002. Sanitārās robežinspekcijas Kontroles punkta “Lidosta „Rīga”” priekšniece; 
1992. - 1997. VVD Valsts robežu veterinārās kontroles pārvaldes KP “Lidosta ”Rīga”” 

vecākā inspektore; 
1989. - 1992. Rīgas rajona zvērsaimniecība “Jugla”, veterinārārste; 
1983. - 1984. Tukuma rajona veterinārā laboratorija, laborante 

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

Zinātniskās darbības virzieni – piesārĦojums pārtikā un tās nekaitīgums; mikoloăija; aknu 
morfopatoloăija. 
Projekti :  
LLU zinātniskais projekts Nr. xxxx „Jaunāko imūnhistoėīmisko metožu pielietošana 
dzīvnieku orgānu un kaulu morfofunkcionālā statusa izpētei” (2007), galvenais izpildītājs. 
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LLU zinātniskais projekts Nr. 06.35-xp42 „Mūsdienīgo imūnhistoėīmisko metožu 
pielietošana dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiski prognostisko kritēriju izstrādē” (2006), 
galvenais izpildītājs. 
ZM projekts 050706/S356 „Labas higiēnas prakses vadlīnijas zvejas produktu ražošanai 
mājas apstākĜos” (2006), galvenais izpildītājs. 
ZM subsīdiju projekts 260506/S176 „Pelējuma sēĦu un to toksīnu sastopamība lopbarībā 
bioloăiskajās un konvencionālajās saimniecībās un to ietekme uz dzīvnieka veselību” 
(2006), izpildītājs. 
ZM subsīdiju projekts PLE – 2006-0209-B „Liellopu gaĜas nozares izaugsmes 
priekšnosacījumu un iespēju novērtējums” (2006), izpildītājs. 
Maăistrantu darbu vadīšana: 
Zinātniskā vadītāja Astrīdas Šahtas maăistra darbam „Benzo(a)pirēns mājas apstākĜos 
kūpinātās zivīs” (darbs aizstāvēts 10.01.2007.) (novērtēts kā izcils) 
Zinātniskā vadītāja Lidijas Kazakēvičas maăistra darbam „Kadmijs zvejas produktos” (darbs 
aizstāvēts 09.01.2007.) 
Zinātniskā vadītāja Andas Svilānes maăistra darbam „Svins miežos un to produktos” (darbs 
aizstāvēts 09.01.2007.) 
Zinātniskā vadītāja Anitas Šolinas maăistra darbam „Flavonoīdi ziedputekšĦos” (darbs 
aizstāvēts 10.01.2007.) (novērtēts kā izcils) 
Zinātniskā vadītāja Ivetas Eglijas maăistra darbam „Dzīvsudraba piesārĦojuma līmenis 
Latvijas iekšējo ūdeĦu plēsīgajās zivīs” (darbs aizstāvēts 12.01.2006.) (novērtēts kā izcils) 
Zinātniskā vadītāja Daces Lazdānes maăistra darbam „Nitrāti augu izcelsmes produktos – to 
iespējamais risks uz patērētāju veselību” (darbs aizstāvēts 12.01.2006.) (novērtēts kā izcils) 
Zinātniskā vadītāja Mārītes Dzalbes maăistra darbam „Aflatoksīnu un ohratoksīna A 
piesārĦojums žāvētos augĜos un riekstos” (darbs aizstāvēts 06.01.2006.) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2007) Mikroskopisko sēĦu izraisīta iekaisuma 
ietekme uz ūdeĜu aknu bazālo membrānu. RSU Zinātniskā konference, Rīga, 29. – 30.marts. 

Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2006) Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) and Nerve Growth Factor receptor (NGFR) in the mink liver. 10th National Congress 
of Anatomy. Bodrum, Turkey, 6 – 10 September. 

Valdovska A., Jemeljanovs A., Pilmane M. (2006) Fungi in the mink feed and organs. 12 
International scientific conferece „Research for rural development 2006”, Jelgava, 17 – 20 
May. 
Valdovska A., Jemeljanovs A., Pilmane M. (2006) Fungi in mink feed and morphopathology 
of the liver. 2nd Annual General Meeting, Malta, 3 – 6 May. 
Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2006) Mycological contamination of mink feed 
and it’s influence on the morphopathology of internal organs. Anatomische Gesellschaft – 
101st Annual Meeting, Freiburg, 7 – 10 April. 

Valdovska A., Pilmane M., JemeĜjanovs A. (2005) ŪdeĜu barības līdzekĜu patogēno sēĦu 
ietekme uz ūdeĜu morfopatoloăiju. Latvijas Ārstu kongress, Rīga, 2005. gada 16-18.jūnijs. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pārtikas toksikoloăija (pamatstudijas, maăistranti, 1.līmenis) 
Pārtikas tirgzinības (pamatstudijas, maăistranti, 1.līmenis) 
Toksikoloăija (pamatstudijas) 
Pārtikas infekcijas (1.līmenis) 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ......9. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2006) Matrices metaloproteināzes MMP-2 un 
MMP-9 ūdeĜu aknās. Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna.” Raksti, Jelgava, 2006.gada 10.novembrī., 299 – 302 lpp. 

Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2006) Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) and Nerve Growth Factor receptor (NGFR) in the mink liver. Neuroanatomy, vol.5, 
34 pp. 
Valdovska A., Pilmane M., Jemeljanovs A. (2006) Mycological contamination of mink feed 
and it’s influence on the morphopathology of internal organs. Anatomische Gesellschaft – 
101st Annual Meeting, Abstracts, Freiburg, 191 -192. 

Valdovska A., Pilmane M., JemeĜjanovs A. (2006) ŪdeĜu barības mikroskopiskās sēnes un to 
ietekme uz ūdeĜu morfopatoloăiju. LLU Raksti, 16 (311), 40 – 49 lpp. 

Valdovska A., LiepiĦš E. (2002) Pētījumi par enterobaktēriju vairošanos un audzēšanu in 
vitro fruktooligosaharīdu ietekmē. Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. 
Veselība. Pārtikas higiēna.” Raksti, Jelgava, 2002.gada 14.novembrī. Veterinārmedicīnas 
raksti, Jelgava, 292 – 296 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Konkursa „Sējējs 2006” laureāte autoru kolektīvā par darbu „Aktuālākās problēmas barības 
kvalitātes nodrošināšanā un to saistība ar dzīvnieku organisma fizioloăiskām norisēm un 
veselību”. 

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          

 
   

(Datums)  (Paraksts) 
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Curriculum vitae 
 

Ingr īda  Vazne 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  04.08.1960. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valodu katedra, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese: 

Lielā ielā 2 
Jelgava 
LV-3001 

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

Izglītība 

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

Latvijas Valsts universitāte 1978-1983 Vācu valoda un 
literatūra 

Filologs, 
pasniedzējs, 

tulks 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

Pedagoăijas zinātĦu maăistra grāds 1995   000925 

Darba pieredze 

Kopš 1987. g.  Valodu katedras pasniedzēja 

Lekciju kursi 

Profesionālā vācu valoda mežzinibās, kokapstrādē un ekonomikā 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Textarbeit im berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht Konferences tēzes 1996 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Sertifikāti: 
„Modernizācijas tehnikas un multiplikatoru darbības principi”.  
Pedagogu izglītības atbalsts centrs. Apliecība Nr. – 01-14-22, izsniegta 15.06.2001.  
Apliecība par piedalīšanos juridiskās tālākizglītības kursā „ Einführung in die deutsche Rechtssprache” Nr. 
K5/02-05, izsniegta 21.03.2002.  
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Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

_______ valoda          

 
 
 

  

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

NataĜja   Vronska 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  12.08.1979 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloăiju fakult āte,  

LLU ITF Vad ības sistēmu katedras vieslektore-asistente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese: 
LV-3001 Jelgava 

Lielā iela 2 
 
 

TālruĦa Nr.  3022037 
Fakss: 3023095 

E-pasts: Natalja.Vronska@llu.lv 
  

 

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija (pamatstudijas, bakalaura studijas) 

1997-2002 

Mājtur ības, mājsaimniecības 
skolotājs ar tiesībām studēt 

maăistrantūrā 
zinātniski-pētnieciskais darbs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija (Maăistrantūra) 

2002-2004 Pedagoăijas maăistrs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija (Doktorantūra) 

2004-2008 Dr. paed. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

-     

Darba pieredze 

Darba vieta Laika periods Darba amats 

Jelgavas 5.vidusskola 2001-2002 mājturības skolotāja  
Jelgavas 1.ăimnāzija 2002-2003 informātikas skolotāja 
LLU ITF Vadības sistēmu katedra 2002- š.l.5555 vieslektore-asistente 

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

No 1.septembra 2005.gada ir piešėirts LZP grants. 
Darbības virzieni: Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas un darbs ar tām; IKT 
izmantošana izglītībā; mājturība un mājsaimniecība. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Studentu zinātniskā konference, Jelgava, LLU, aprīlis-maijs 2004. 
• 8. starptautiskā vasaras skola-seminārs „Modern Information Technologies” Baltkrievijā, 

Braslavā, 02.-09.jūlijs 2005. 
• International Scientific Conference “Rural Environment. Education. Personality”, Jelgava, 

LUA, April 27-28, 2006. 
• 5. zinātniski metodiskā starptautiskā konference „Современные технологии оценки 

качества образования: модульно – рейтинговая система” Krievija, Pleskava, 11.-
14.oktobrī 2006.gadā 

• International scientific conference “Information Technologies for Rural Development” 
Latvijā, Jelgavā, 19.-20.oktobrī 2006.gadā 

• Starptautiskā konference „Using Information & Communication Technologies” Lietuvā, 
ŠauĜos, 01.- 02. decembrī 2006.gadā 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Inform ātika I  (2KP) ieskaite – PTF pārtikas zinības, pārtikas produktu tehnoloăijas, 
ēdināšanas un viesnīcu uzĦēmējdarbības programmas; SZF organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloăijas, iestāžu un uzĦēmumu ārējo sakaru programmas. 

Inform ātika II  (2KP) eksāmens – PTF pārtikas zinības, pārtikas produktu tehnoloăijas, 
ēdināšanas un viesnīcu uzĦēmējdarbības programmas; SZF organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloăijas, iestāžu un uzĦēmumu ārējo sakaru programmas. 

Inform ātika  (2KP) ieskaite ar atzīmi – EF ekonomikas akadēmiskā studiju programma. 

Biometrijas pamati (3KP) ieskaite ar atzīmi – VMF otrā līmeĦa profesionālā augstākās 
izglītības studiju programma. 

IT izgl ītībā (2KP) ieskaite ar atzīmi – TF mājas vide un informātika izglītībā studiju 
programma. 

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

7 raksti, 11 zinātnisko darbu atskaites, 2 granta atskaites, metodiskais materiāls priekšmetā 

„IT izgl ītībā”. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Наталья Вронская (2005) Информационные технологии на занятиях 
домоводства // журнал „Известия Белорусской инженерной академии” №1 
(19)/2 - Белорусия: 100-104с. 

• NataĜja Vronska (2006) Household (handicrafts) learning in the context of reform in 
content of elementary education // Journal of Science Education Vol.7– Jelgava, LLU: 
14.-17.lpp. 

• Наталья Вронская (2006) Использование компьютерных технологий при оценке 
качества работы студентов // Современные технологии оценки качества 
образования: модульно – рейтинговая система – Псков, ПГПУ: 165 – 167с. 

• NataĜja Vronska (2006) Information Technologies in Household and Home Economics 
Lessons // Information Technologies for Rural Development – Jelgava, LLU: 100.-
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103.lpp. 
• Наталья Вронская (2006) Применение информационно-коммуникационных 

технологий в процессе образования // Information&Communication Technology in 
Natural Science Education - 2006 – ŠauĜi, ŠU: 110-112.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• 24.02.2006. ir saĦemts diploms (Nr. 0206063) par datorprogrammas Adobe Photoshop 
kursu pabeigšanu Rīgā. 

• NOVA-BOVA kursi modernajā pedagoăijā “Problem Based Learning (PBL) and 
Information Technology (ICT) in Teaching” Igaunijas universitātē, Tartu, 9-11 maijā 
2006.gadā.  

• Piedalīšanās starptautiskajā konferencē un stendu prezentācijās „Informācijas un 
komunikāciju tehnoloăijas nākotnes mācību procesā” Aucē, LatSte, 26.oktobrī 
2006.gadā. 

• Piedalīšanās 5. starptautiski zinātniskajā konferencē „Teacher Training in the 21st 
Century: Changes and Perspectives” Lietuvā, ŠauĜu universitātē. 

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          

AngĜu valoda          

 
   

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

AGRIS  ZIRN ĪTIS 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils  1977 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides 

higiēnas institūts, vieslektors - lektors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

K.HelmaĦa iela 8, Jelgava, LV-3004   
   
   
   

TālruĦa Nr.  +371 26359229    
Fakss:    

E-pasts: Agris.Zirnitis@llu.lv    
    

Izglītība 

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

Pamatstudijas – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1996-2001 Veterinārmedicīna Veterinārārsts 

Maăistrantūra – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2001-2006 Veterinārmedicīna Veterinārmedi
cīnas maăistrs 

Doktorantūra – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

2006 - ... Veterinārmedicīna  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Maăistru eksaminācijas 
komisija, LR 

2006 Veterinārmedicīna Mg.med.vet. Sērija PD C 
Nr.0032 

Darba pieredze 

4. Pārtikas un vides higiēnas institūta vieslektors-lektors, kopš 2006.g. 
5. Pārtikas un vides higiēnas institūta asistents, 2001. - 2006.g. 

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

Mikobakteriožu izplatība dzīvniekiem Latvijā 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Zirnītis A., Jansone I., LiepiĦš E., Baumanis V. Characterization of Mycobacterium avium isolated from 
veterinary sources in Latvia. Starptautiskais Mikobakteriologu kongress, Londona, 2006.g. jūlijs. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

11..  MMiikkrroobbiioollooăăii jjaa  ((VVMMFF  22..  kkuurrssss))  44,,55++11,,55  KKPP;;    
22..  VViirruussoollooăăii jjaa  ((VVMMFF  33..  kkuurrssss))  33,,55  KKPP;;  
33..  MMāāccīībbuu  pprraakkssee  llaabboorraattoorriisskkaajjāā  ddiiaaggnnoossttiikkāā  ((VVMMFF  55..  kkuurrssss))  22  KKPP;;  
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 4 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. A.Zirnītis, E.LiepiĦš, G.Cicers, I.Jansone Cūku mezenteriālajos limfmezglos no kazeozās nekrozes 
procesiem izolētās mikobaktēriju sugas. Starptautiskā zinātniskā konference “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna”. Jelgava, 2004 

2. E.LiepiĦš, P.Keidāns, A.Zirnītis. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. 5. nodaĜa: Dzīvnieku 
veselības un dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitātes riski. Galv. redaktors P. Rivža. – Jelgava: LLU, RTU, 
2005 

3. Zirnītis A., Jansone I., LiepiĦš E., Baumanis V. Characterization of Mycobacterium avium isolated from 
veterinary sources in Latvia. Starptautiskais Mikobakteriologu kongress, Londona, 2006 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Molekulārās bioloăijas kurss (Biology,Nordic-Baltic-Russian Academic Network in Bioinformatics) KauĦā, 
Lietuvā 2006 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

ZāĜu Valsts aăentūras Veterināro zāĜu reăistrācijas komisijas priekšsēdētājs 

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 x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda   x   x   x 

AngĜu valoda  x   x   x  

Lietuviešu valoda  x   x   x  

 
14.05.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

Ligita  Zorgevica-Pockeviča 
vārds  uzvārds 

   
Saldus  1978.g. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte vieslektore 
Darba vietas adrese: 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte  

Veterinārmedicīnas fakultāte 
HelmaĦa iela 8, Jelgava LV3004 

 
TālruĦa Nr.  +371 3021918 
Fax:  
E-mail: ligitazorg@inbox.lv 
  

Izglītība 

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

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1997-2002. Veterinārmedicīna Veterinārārsts 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 09.2002-

23.12.2003. 
Veterinārmedicīna Veterinārme

dicīnas 
maăistrs. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 01.04.2004.- Veterinārmedicīna Studijas 
turpinās 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

Veterinārmedicīnas Izglītības centrs veterinārārste no 06.2002.-līdz šim brīdim. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte vieslektors; no 01.09.2003.-
pašreiz. 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, 
maăistrantu un doktorantu (aspirantu) vadīšana 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004. gada 15. oktobrī Starptautiskā zinātniskā konference” Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna” 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Vispārīgā un speciālā patoloăiskā anatomija  

Publikāciju skaits - : t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

2004. gada 15. oktobrī Starptautiskās zinātniskās konferences raksti Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna.L.Zorgevica, A.JemeĜjanovs, M.Pilmane.  
„ SuĦu priekšdziedzeru patofizioloăiskie un morfoloăiskie raksturojumi saistībā ar vecumu un svaru” 
2006.gada 10.novembrī Starptautiskās zinātniskās konferences raksti Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. 
A.Auzāns, V.Kanceviča, O.Kozinda, L. Zorgevica. 
„No kompozītā šėiedru materiāla poliuretāna-poliestera austo protēžu izmantošanakraniālās krusteniskās saites 
plīsuma gadījumā suĦiem”. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 22-23.01.2003. Mini simpozijs „Produktīvo dzīvnieku reprodukcija” Jelgava, Latvija. 
 17-19.04.2003. 11 Maskavas starptautiskais veterinārārstu kongress, Maskava, Krievija. 
 12-16.05.2003. NOVA-BOVA  MSc kursi „Govju reprodukcija” Tartu, Igaunija. 
 7.09.2003.WSAVA  Continuing Educations Course „Nefroloăija /Uroloăija, Rīga, Latvija.  
 20.11.2003. Konference „Veterinārmedicīna 2003”, mazo dzīvnieku sekcija (mazo dzīvnieku kardioloăijas 
pamati),Tartu, Igaunija. 
 10.04.2004. Seminārs „tetraplēăija/tetraparēze” „veterinārā deontoloăija” Rīga, Latvija. 
 7-8.05.2004. FECAVA/ESAVA  seminārs „mazo dzīvnieku onkoloăijā. Tallina, Igaunija. 
 22.05.2004. Centrālās un Austrumeiropas lekcija tūrē par suĦu un kaėu dermatoloăiju, Latvija. 
 31.05-04.06.2004.NOVA-BOVA  and INTERROBO MSc and PhD kursi „Acquisition and Processing of 
Animal Physiological and Helth Data” Tartu, Igaunija. 
 6-10.09.2004.NOVA  kursi „Androloăiskā izmeklēšana, diagnostika” Upsala, Zviedrija. 
 14-15.10.2004. Starptautiskā veterinārmedicīnas zinātniskā konference „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas 
higiēna.” Jelgava, Latvija. 
 16.11.2004. Hill’s European Speaker Tour 2004 „SuĦu un kaėu nieru slimības” Tartu, Igaunija. 
 06.02.2005. LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālā sekcija „Kaėu slimības.”Jelgava, Latvija. 
9-13.05.2005.NOVA-BOVA  MSc and PhD kursi „Govju un cūku reprodukcija”Tartu, Igaunija. 
15.05.2005. FECAVA CE „SuĦu uzvedības problēmas ” Jelgava, Latvija. 
04-05.06.2005. FECAVA/ ESAVA seminārs „Mazo dzīvnieku reprodukcija un mazo dzīvnieku elpošanas ceĜu 
endoskopija” Tallina, Igaunija. 
 13-14.05.2006. FECAVA /ESAVA seminārs „Mazo dzīvnieku trahejas un bronhu slimības” Tallina, Igaunija. 
18.09.2006. WSAVA  Continuing Educations Course „Mazo dzīvnieku reprodukcijā” Rīga, Latvija. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas veterinārārstu biedrība, Latvijas Mazo dzīvnieku veterinārārstu profesionālā sekcija 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits -  
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas 
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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  

Lietuviešu valoda X   X     X 

 
25.05.2007.   
(Datums)  (Paraksts) 
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LIETIŠ ĖĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Anda  Zvīgule 
Vārds  Uzvārds 

Tukums  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Izgl ītības 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: andazv@llu.lv   

    
Izglītība 

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

Tartu universitāte  
 
Latvijas universitāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 
 
Latvijas Sporta medicīnas asociācija 
 
Latvijas Katastrofu medicīnas asociācija 

1976-1982 
 

1990-1994 
 

1999-2002 
maăistrantūra 

 
1994 

 
1996 

Medicīnas 
 

Pedagoăija un 
psiholoăija 
Pedagoăijas 

maăistrantūra 
 

Sporta medicīna 
 

Katastrofu medicīna 

Sporta ārste 
 

Psiholoăijas 
skolaotāja 

Pedagoăijas 
maăistrs 

 
Sertificēta 
ārste 

Pirmās 
medicīniskās 

palīdzības 
pasniedzēja 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte 
Zinātniskais 

grāds Diploma Nr. 

LLU Maăistrantūra 2002 Pedagoăija, mācību 
metodika 

Pedagoăijas 
maăistrs 

001938 

Darba pieredze 

1994.g.līdz š.d. – LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts, asistente, vēlāk lektore 
1990.g.līdz š.d. – Jelgavas BJSS, sporta ārste 
1996.g. līdz š.d. – Rīgas Samariešu apvienība, Pirmās palīdzības pasniedzēja  
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Starptautiskie projekti 
2005.-2007.g. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts „Karjeras konsultants” 2005.- 
2005. – 2007.g. Eiropas Savienības struktūrfondu Jelgavas rajona padomes īstenotais projekts „Motivācijas 
programma nestrādājošiem vecākiem Jelgavas rajonā” 
2001.- 2004. Norvēăijas, Islandes un Latvijas kopprojekts „Bērnu ar speciālām vajadzībām sagatavošana darbam 
speciālās izglītības iestādēs un integrēšana profesionālās izglītības sistēmā” 
2004. – 2005. Latvijas un Norvēăijas kopprojekts ”Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām iekĜaušana 
Sabiles vidusskolā un pozitīvas attieksmes veidošana sabiedrībā” 
Vadīti 11 maăistru darbi pedagoăijā. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

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

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Psiholoăija 
Lietišėā psiholoăija 
RobežstāvokĜu psiholoăija 
Saskarsmes psiholoăija 
Speciālā pedagoăija 
Pedagoăija un psiholoăija 

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 
IekĜaijošās izglītības aktualitāte LLU studijās - Starptautiskā konference „ Lauku vide Izglītība Personība, 
Jelgava, 2003 
Studentu motivēšana kvalitatīvam darbam 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. 
Socrates/Erasmus programma Vācija, Fuldas augstskola – 1 nedēĜa 2003. g. 
Socrates/Erasmus programma Ausrija, Vīnes agrārpedagoăiskā augsrskola – 1 nedēĜa 2004. g. 
Socrates/Erasmus programma Somija, Laurea politehnikums, Helsinki – 1 nedēĜa 2005.g. 
Socrates/Erasmus programma islande, Reikjavikas universitāte – 1 nedēĜa 2006.g. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Rīgas Samariešu apvieĦība, valdes locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 

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



 250

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 

IgauĦu valoda X   X   X   

31.01.2007   
(Datums)  (Paraksts) 
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CURRICULUM VITAE 
 

INGOLFS JĀNIS  ŽUKOVSKIS 
Name  Surname 
Rīga  1938 

Place of birth  Year of birth 

Latvia University of Agriculture, Faculty of Forestry, Department of Labour 
Environment, professor 
Work place and position 

 
Work address:   

Akadēmijas 11   
Jelgava   
Latvia   

Phone: 3026059    
Fax: 3021619   

E-mail:    

Education 

Higher education, Master’s studies, doctoral 
studies. Educational Establishment, country 

Study 
period 

Speciality Qualification 

Latvia Academia of Medical  1958-1962 Medical Physician 

Research degrees 

Institution awarding 
degree 

Year Speciality Degree Diploma No. 

Institute of Medical 
Radiology (Moscow) 

1978 Oncology 
Transfusiology 

Dr.hab.med. A-Dh000224 

Employment 

At 1997 – LUA, faculty of Forestry, Department of Labour Environment, professor 

Scientific research interests  

1986 –Medical of sports.1998.- Ergonomics. 1999.- Medical of health. 2000. Medical of 
accident. 

Contributions at conferences (last three years) 

2005.06.06.- International medical congress in Riga, Latvia. 
2005.06.10.- Conference of family doc in Baltia. 
2006.11.08. – International scientificy conference. 

Courses delivered 

People protection. 
People in emergences. 
Health of reproduction workers. 

Number of publications: …85…. 
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Publications 

1. Possibilities  of general practicioners  in health promotion. Proceeding of  first 
conference of family doc  in Baltia. Tartu, 1989.- p.p.32-35.  

2. Problems  basketballs  of psihology. Proceeding conference in association of medical 
sport in Latvia. Rīga 2006.-p.p.24. 

3.  Dymanic of  foot patalogy in  juniors of basketball. Proceeding  conference  in 
association of sport medical in Baltia.Rīga, 2006-p.p.12. 

Continuing education, in-service training (last three years) 

 

Academic and social societies (membership) 

 

Awards 

2006.13.06.  scientificy Emeritus. 

Number of patents, inventions etc. 

 
 
Languages: Reading skills  Writing skills  Speaking skills 
 excellent  good  average       excellent  good  average    excellent  good  
average 

Latvian X   X   X   

Russian X   X   X      

German          

English  X   X   X  

________________          

 
 
                      

11.11.2006      …………………  
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7. Akadēmiskā personāla līdzdalība zinātniskajos projektos 
 
 

Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku nozīmīgākie pētniecības projekti   
no 2001. – 2007. gadam 

 
1. Starptautisks projekts TCP/RER/0065 (A) ”Uzlabota gaĜas produkcija Baltijas 

reăionā, balstoties uz trihinellozes – parazitārās zoonozes epidemioloăisko kontroli” 
(Igaunija, Latvija un Lietuva), (2000-2001). Atbildīgais izpildītājs Latvijā – profesors 
P.Keidāns. 

1. 01.0771 „Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teĜiem pārejas periodā no 
preruminācijas uz rumināciju” (2001-2004), vadītāja profesore E.Birăele; 

2. 01.0775 „Humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru nozīme tesmeĦa aizsardzībā un 
mastītu etiopatoăenēzē” (2001-2004), vadītāja asoc. profesore V.Antāne; 

3. 01.0770 „Produktīvo dzīvnieku un pārtikas infekciju epidemioloăija un kontrole 
Latvijas Republikā” (2001-2005), vadītājs asoc. profesors E.LiepiĦš; 

4. 06.0039.4.1 „Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku ontoăenēzes 
periodos un to projekcija uz iegūstamo produkciju” (2004-2006), vadītāja profesore 
E.Birăele (sadarbības projekta ietvaros); 

5. 05.1578 „Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teĜu gremošanas sistēmas 
morfofunkcionālo stāvokli, organisma metabolisma rādītājiem un gaĜas kvalitāti” 
(2005-2008), vadītāja profesore E.Birăele; 

6. 05.1582 „Humorālās imunitātes aktivitātes un tās regulācijas iespējas tesmeĦa 
patoloăijā govīm” (2005-2008), vadītāja asoc. profesore V.Antāne; 

7.  „Farm animal reproduction-reducing infections diseases and conserving local genetic 
resources” (2002-2005). Latvijas – Zviedrijas kopprojekts – koordinatore Latvijā 
asoc. profesore V.Antāne; 

8. 02.0016.5.1 „Dzīvnieku veselības riska faktoru noteikšana” (2002-2006), vadītājs 
asoc. profesors E.LiepiĦš (sadarbības projekta ietvaros); 

9. 06.9-xi16. „Kazu parazitocenožu ietekme uz kuĦăa funkcionālo stāvokli un iegūtā 
piena kvalitāti”(2006-2007), vadītāja profesore E.Birăele (IZM Zinātniskās darbības 
attīstības projekts LLU ietvaros) ; 

10. 06.21xp28 „Atgremotājdzīvnieku kokcidiožu epidemioloăija un kontrole Latvijā” 
(2006-2007), vadītājs profesors P.Keidāns (IZM Zinātniskās darbības attīstības 
projekts LLU ietvaros) ; 

11. 06.22-xp29 „Zirgu mutes dobuma patoloăijas un to ietekme uz vispārējo veselības 
stāvokli” (2006), vadītājs asoc. profesors A.Mugurēvičs (IZM Zinātniskās darbības 
attīstības projekts LLU ietvaros). 

12. Valsts pētījumu programma „Inovatīvās tehnoloăijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu 
pārtikas produktu ieguvei no ăenētiski, fizioloăiski un bioėīmiski daudzveidīgu augu 
un dzīvnieku izejmateriāla”, piedalās asoc. profesors A.Mugurēvičs. 

  
Nav pieskaitīti LLU Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas Zinātniskā institūta „Sigra” 
direktora, VMF profesora A.JemeĜjanova izpildītie zinātniskie projekti. 
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8. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un 
sagatavotā mācību literatūra 

  
 

VMF mācībspēku un doktorantu nozīmīgākās publikācijas recenzējamos zinātniskos 
izdevumos laikā no 2001. līdz 2006.gadam. 

 
2001. gads 

 
1. J.Rimeicāns, Z.Brūveris, P.Apetjonoka (2001) – Role of biochemical, histochemical and 

electronmicroscopical examinations of diagnostics of hepatosis in dairy cattle // The 5th  
Baltic- Nordic Workshop in Veterinary Anatomy: Proceedings.-Tartu.- 42-46; 

2. Z.Brūveris, J.Rimeicāns (2001) 
Elektronmikroskopiskie pētījumi Latvijā // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress : 
Proceedings, Rīga, - 2-3; 

3. A. Ilgaža (2001) 
 Neirālās un humorālās ietekmes kuĦăa skābes sekrēcijas regulācijā teĜiem postnatālajā 

ontoăenēzē // Zinātne lauku attīstībai: starptautiskās zinātniskās konferences referāti. 
Jelgava, 156 – 162; 

4. D.Keidāne (2001)  
 Biomicīna, sulfadimetoksīna un amprolsola ārstnieciskā efektivitāte eimēriju 

maišinvāzijas gadījumā kazām // Zinātne lauku attīstībai: Starptautiskās Zinātniskās 
konferences referāti. Jelgava 152- 155. 

5.  Jemeljanovs A., Miculis J. Minerals content in Latvia Gauja National Park deers’ 
feedstuffs // 1 st International FESTEM Congress on Trace Elements and Minerals in 
Medicine and Biology. May 16-19, 2001, Venice, Italy. Book of abstracts. – pp.96 
(P.1.17).  

6. Jemeljanovs A., Miculis J. Minerals and trace element content investigations in different 
feedstuffs produced in Latvia // 1 st International FESTEM Congress on Trace Elements 
and Minerals in Medicine and Biology. May 16-19, 2001, Venice, Italy. Book of 
abstracts. – pp.97 (P.1.18). 

7. Trupa A., Jemeljanovs A., Latvietis J. Influence of mineral additives on the reproductive 
abilities of cows // 1 st International FESTEM Congress on Trace Elements and Minerals 
in Medicine and Biology. May 16-19, 2001, Venice, Italy. Book of abstracts. – pp.152 
(P.2.32).  

8. Jemeljanovs A., Miculis J. and Ramane I. The processes fermentation optimization 
influence on big bales silage intake, cows’ productivity and organism biochemical 
parameters // Book of Abstracts of the 52 nd Annual Meeting of European Association for 
Animal Production. Budapest, Hungary, 26-29 August 2001. – Wageningen: Wageningen 
Pers, 2001. – pp.128 (Paper N.6.7). 

9. Jemeljanovs A., Bluzmanis J., Konosonoka I., Eiduka L. and Drabe D. Somatic cells 
count and bacterial pollution characterisation in raw milk // Book of Abstracts of the 52 
nd Annual Meeting of European Association for Animal Production. Budapest, Hungary, 
26-29 August 2001. – Wageningen: Wageningen Pers, 2001. – pp.150 (Poster 
MNCSP3.13). 

10. Dulbinskis J. and Jemeljanovs A. Cows’ reproductive system reaction on applying 
oxytocin preparations // Book of Abstracts of the 52 nd Annual Meeting of European 
Association for Animal Production. Budapest, Hungary, 26-29 August 2001. – 
Wageningen: Wageningen Pers, 2001. – pp.196 (Poster PhNC2.17). 



 255

11. Jemeljanovs A., Miculis J., Dulbinskis J., Tamane R. Content of heavy metals in animal 
products // Organic Meat and Milk from Ruminants: Book of Abstarcts of the 
International Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants Athens, Greece, 4 – 
6 October 2001. – [Athens, 2001]. – p.54. 

12. Jemeljanovs A., Miculis J. Boichemical indices of deers (Cervus Elaphus L.) blood in 
Latvia Gauja national Park // Organic Meat and Milk from Ruminants: Book of Abstarcts 
of the International Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants Athens, 
Greece, 4 – 6 October 2001. – [Athens, 2001]. – p.62. 

13. Trūpa A., Latvietis J., Antāne V. Influence of mineral additives on the reproductive 
abilities of cows // LLU raksti 4, 2001; p.66-69 (0,3 a.l.) 

14. KociĦa I., Antāne V.How the welfare conditions affect milk quality to Latvian brown 
cows // Animal Husbandry Scientific articles 2001, 38 appendix. – Baisogala, 2001. – 
P.19-26 (0,5 a.l.)  

15. Tamane R., Pilmane M., Jemeljanovs A. Morphofunctional characterisation of bovine 
corpus luteum (CL) graviditationis // Book of Abstracts of the 52 nd Annual Meeting of 
European Association for Animal Production. Budapest, Hungary, 26-29 August 2001. – 
Wageningen: Wageningen Pers, 2001. – pp.202 (Poster Ph4.12).  

16. Tamane R., Jemeljanovs A., Pilmane M. Morphofunctional characterisation of bovine 
Corpus luteum (CL) graviditationis // 52 nd Annual Meeting of European Association for 
Animal Production. – Budapest – Hungary, August 26-29, 2001. – 6  

17. Tamane R., Pilmane M., Jemeljanovs A. Expression of progesterone receptors and 
mRNA in bovine Corpus Luteum during estrous cycle // Biotechnology, Agronomy 
Society and Environment: 4th International Conference on Farm Animal Endocrinology, 
Salsomaggiore – Parma, Italy 7-10 October 2001. – 2001. – Vol. 5. – p.92-93.  

18. Ozols A., Kadišs A., Ozolanta I., Ozols A., Kancēviča V., PuriĦa B., Feldmane I., 
Kasjanovs V. Maza diametrs asinsvada protēze ar garendeformatīvām un 
šėērsdeformatīvām īpašībām // Rīga, AML/RSU, 2001., 66.-69.lpp. 

 
 

2002. gads 
 

1. G. Avdoško, E. Birăele. Sirdsdarbības frekvences dinamika suĦiem dažu intravenozo 
narkozes līdzekĜu ietekmē. Veterinārmedicīnas raksti 2002 (ISSN 1407 – 1754). 
Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”. Raksti. Jelgava, 
2002; 16.-21. lpp.; 

2. A. BērziĦš, E. Birăele. Temperatūras faktora un uzglabāšanas ilguma ietekme uz 
mikroorganismu sastāvu maltā cūkgaĜā. Veterinārmedicīnas raksti 2002 (ISSN 1407 – 
1754). Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”. Raksti. 
Jelgava, 2002; 27.-32. lpp.; 

3. A. Ilgaža, E. Birăele. Skābes sekrēcijas regulācijas mehānisma ietekme uz glumenieka 
funkcionālo stāvokli dažāda vecuma teĜiem. Veterinārmedicīnas raksti 2002 (ISSN 1407 
– 1754). Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”. Raksti. 
Jelgava, 2002; 59.-64. lpp.; 

4. I. Kokina, E. Birăele. Blood Glucose Concentration Dynamic in Alloxan Induced 
Diabetes in the Rabbit. Veterinārmedicīnas raksti 2002 (ISSN 1407 – 1754). 
Starptautiskās zinātn. konfer. “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”. Raksti. Jelgava, 
2002; 116.-121. lpp.; 

5. D. Upeniece, E. Birăele. Elektrokardiogrammas atsevišėo intervālu raksturojums suĦiem. 
Veterinārmedicīnas raksti 2002 (ISSN 1407 – 1754). Starptautiskās zinātn. konfer. 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas kvalitāte”. Raksti. Jelgava, 2002; 282.-286.  lpp; 
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6. G. Avdoško, E. Birăele.  Atropīna sulfāta un acepromazīna maleāta ietekme uz sirds 
fizioloăiskiem rādītājiem. LLU Raksti, Jelgava,  2002, Nr 6 (301), 15.-21. lpp.; 

7. D. Upeniece, E. Birăele, I. Arhipova. Dažādu faktoru ietekmes analīze uz sirdsdarbību 
suĦiem. LLU Raksti, Jelgava,  2002, Nr 6 (301), 22.-28. lpp.;   

8. D. Upeniece, E. Birăele. Elektrokardiogrammas QRS kompleksa atsevišėo parametru 
raksturojums dažādu šėirĦu un vecuma suĦiem. LLU Raksti, Jelgava,  2002, Nr 7 (302), 
30.-39. lpp.; 

9. G. Avdoško, E. Birăele.  Narkozes līdzekĜu ketamīna hidrohlorīda un diazepāma ietekme 
uz sirds funkcionālo stāvokli. LLU Raksti, Jelgava,  2002, Nr 7 (302), 40.- 47. lpp.; 

10. Jemeljanovs A. & Miculis J. Establishing the nutritional status of deer in Latvia // 
Organic meat and milk from ruminants: Proceedings of a joint international conference 
organised by the Hellenic Society of Animal Production and the British Society of 
Animal Science. EAAP publication No.106. – The Netherlands: Wageningen Academic 
Publishers, 2002. – P.229.-231. 

11. JemeĜjanovs A. Agroekoloăisko, bioloăisko un ėīmisko riska faktoru savstarpējā saistība 
un to ietekme uz dzīvnieku valsts produkcijas kvalitāti un tirgus vērtību // LLU raksti. – 
Jelgava, 2002. – Nr. 6 (301). – 1.-14. lpp. 

12. Jemeljanovs A. Scientific motivation of animal food production in organic farming and 
its development in relation to public expectations // Scientific aspects of organic farming: 
Proceedings of the conference held in Jelgava, Latvia March 21-22, 2002. – Jelgava, 
2002. – p.17-20. 

13. JemeĜjanovs A., Blūzmanis J., Konošonoka I.H., DuĜbinskis J. Imunizācija – tesmeĦa 
iekaisumu profilkses efektīvākais pasākums // Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” raksti. – Jelgava, 2002. – 64.-69.lpp. 

14. JemeĜjanovs A., VītiĦa Ī., KrastiĦa V. Taukskābju un holesterīna saturs putnu gaĜā un olās 
saistībā ar ēdināšanu // Starptautiskās zinātniskās konferences “Dzīvnieki. Veselība. 
Pārtikas higiēna.” raksti. – Jelgava, 2002. – 69.-75.lpp. 

15. Lusis I., Jemeljanovs A. Individuality of the lactose dynamic in the cows with high 
somatic cell count in milk // International Conference “Animals. Health. Food Quality.” 
Proceedings. – Jelgava, 2002. – pp.129-131. 

16. Lūsis I., JemeĜjanovs A., Antāne V. Kalifornijas mastītu testa pielietojums regulārām 
tesmeĦa veselības pārbaudēm lielos govju ganāmpulkos // Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” raksti. – Jelgava, 2002. – 132.-
136.lpp. 

17. Pilmane M., JemeĜjanovs A., Zītare I. Liellopu gremošanas trakta morfofunkcionālās un 
histoėīmiskās pārmaiĦas aktuālāko vielu maiĦas slimību patoăenēzē // Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna.” raksti. – Jelgava, 2002. – 
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K. Drevinska „Modificētu poliēstera trūču ielāpu eksperimentāla aprobācija trušiem”; 
I. Dūrītis „Āfrikas strausa (Struthio camelus) gremošanas aparāta 

morfofunkcionālais raksturojums ontoăenēzē”; 
L. KovaĜčuka „Acs funkcionālā stāvokĜa izmaiĦas narkozes līdzekĜu ietekmē suĦiem”; 
I. PigiĦka „Limfmezglu reaktivitāte cūkām ar cirkovīrusu”; 
S. Skuja „AugĜa segu aiztures ārstēšanas metožu un turpmāko reprodukcijas 

rādītāju salīdzinošs vērtējums govīm”; 
M. Terentjeva „Patogēno Yersinia spp. epidemioloăija gaĜas industrijā”; 
J. TolpežĦikovs „Zirgu mutes dobuma patoloăijas un to ietekme uz vispārējo veselības 

stāvokli”; 
A. Zirnītis „Dažādu genotipu mikobaktēriju epidemioloăiskā nozīme patoloăijā”; 
 
2007. gads 
S. VidiĦeviča „SuĦu reproduktīvās sistēmas rādītāji saistībā ar apaugĜošanās procesu un 

auglību”.  
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10. Studējošo, absolventu un mācībspēku anketēšanas rezultāti 
 
 
 

Studējošo, absolventu un mācībspēku aptaujas anketu formas. Aptaujas veiktas 2007. gada 
februārī - martā Veterinārmedicīnas fakultātes stratēăijas (2007.-2013.) izstrādes ietvaros 

 
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studentu apmierinātības aptauja 

 
SIA „AC Konsultācijas” veic Veterinārmedicīnas fakultātes stratēăijas izstrādi. Viens no darba posmiem ir uzzināt 
klientu – fakultātes studentu apmierinātību ar mācību procesu un plānoto profesionālo darbību. Aptauja ir 
anonīma un iegūtās respondentu atbildes tiks izmantotas analīzē tikai apkopotā veidā. Jau iepriekš pateicamies 
par atsaucību un ieguldījumu Veterinārmedicīnas fakultātes stratēăijas izstrādē! 
Kontaktpersonas SIA „AC Konsultācijas” ir Artūrs Caune un Anita Zorgenfreija, tālrunis 7873810, fakss 7873811. 

 
A - studentu apmierinātība ar studiju procesu 
 
1. Kā kopumā esat apmierināts ar studiju kvalitāti izraudzītajā specialitātē? 
� apmierināts 
� drīzāk apmierināts 
� drīzāk neapmierināts 
� neapmierināts 
� nezinu 
 

2. Lūdzu novērtējiet studiju procesu un saturu pēc sekojošiem kritērijiem (Iespējamais vērtējums ir no 5 – 
1, kur 5 ir vispozitīvākais novērtējums, bet 1 – visnegatīvākais. Ja Jūs nevarat novērtēt, vai arī jums nav sava 
viedokĜa, lūdzu, ierakstiet – N) 

 
3. Vai studiju laikā esat strādājis algotu darbu? 
� jā 
� nē 
 
Ja atbildējāt „jā”, lūdzu, raksturojiet šīs darba attiecības: 
� strādāju ar izvēlēto specialitāti saistītu darbu, lūdzu, norādiet amatu: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
� strādāju ar izvelēto specialitāti nesaistītu darbu 
 
Ja atbildējāt „jā”, lūdzu, novērtējiet darba ietekmi uz studiju procesu: 
� primārais bija darbs, studijas otrajā plānā 

 Kritērijs 
 

Vērtējums    

1 Studiju programmas saturs     

2 Nodarbību saraksts un organizācija     

3 Auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums      

4 Moderno informācijas tehnoloăiju izmantošana 
studiju procesā 

    

5 Administrācijas, docētāju un citu darbinieku 
attieksme pret studentiem 

    

6 Attiecības ar kursa biedriem     

7 Ārpus studiju pasākumi     
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� primārās bija studijas, darbs otrajā plānā 
� studijas ir / bija viegli savienot ar darbu 
� studijas ir / bija grūti savienot ar darbu 
 

4. Kas, jūsuprāt, jāuzlabo LLU VMF darbībā? 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .    .   .   .   .   .    
 
 
B – mācībspēku novērtējums 
 
Lūdzu, novērtējiet savu mācību spēku profesionalitāti un iegūto zināšanu novērtēšanas principus, kā arī mācību 
priekšmetu saturu. Iespējamais mācību spēku vērtējums ir no 5 – 1, kur 5 ir vispozitīvākais novērtējums, bet 1 – 
visnegatīvākais. Ja Jūs nevarat novērtēt pasniedzēju (neatceraties, nepazīstat, vai arī jums nav sava viedokĜa, 
lūdzu, ierakstiet – N. 
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 Mācībspēka vārds uzvārds  
(pasniegtie mācību priekšmeti) 
 

Kurss Mācībspēka 
profesionalitā

te 

Pieejamība 
konsultācijām 

Mācību 
priekšmeta 

saturs 
1 Antāne Vita 

Dzemdniecība un ginekoloăija. 
 

    

2 Apetjonoka Pārsla 
Mājdzīvnieku anatomija. 
Citoloăija, histoloăija, embrioloăija. 

    

3 Auzāns Alberts 
Radioloăija. 
 

    

4 Avdoško Guntars 
Vispārīgā patoloăija. 
 

    

5 BērziĦa Dace 
Speciālā patoloăija, sekcijas. 
 

    

6 BērziĦš Aivars 
Pārtikas higiēna un inspekcija.  
Pārtikas infekcijas. 

    

7 Birăele Edīte 
Fizioloăija. 
 

    

8 Drevinska Kristīne 
Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības. 
 

    

9 Dūrītis Ilmārs 
Mājdzīvnieku anatomija. Klīniskā diagnostika.  
Iekšėīgās slimības, ganāmpulka  veselība. 

    

11 GraudiĦa Raimonda 
Mājdzīvnieku anatomija. 
Dzemdniecība un ginekoloăija. 

    

12 Ilgaža Aija 
Fizioloăija. 
 

    

13 Ilgažs Agris 
Operatīvā ėirurăija. 
Veterinārā stomatoloăija. 

    

14 Jakovskis Arvils 
Farmakoloăija. 
Klīniskā farmakoterapija. 

    

16 JemeĜjanovs Aleksandrs 
Androloăija un mākslīgā apsēklošana. 
 

    

17 JemeĜjanovs ěevs 
Klīniskā un laboratoriskā diagnostika.  
Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība. 

    

18 Keidāne Dace 
Etoloăija. 
 

    

19 Keidāne Irēna 
Dzīvnieku, vides higiēna. 
 

    

20 Keidāns Pēteris 
Parazitoloăija un invāzijas slimības. Ievads specialitātē. 
Kazu slimības. Medījamo dzīvnieku slimības. 

    

21 Keišs Oskars 
Zooloăija. 
 

    

22 Kozinda Oskars 
Mazo dzīvnieku ėirurăija. 
 

   . 

23 Krūklīte Anna 
Parazitoloăija, invāzijas slimības. 
Sīkdzīvnieku slimības (bišu slimības). 

    

24 Liepa Laima 
Iekšėīgās slimības, ganāmpulka veselība.  
Klīniskā un laboratoriskā diagnostika. 

    

25 LiepiĦš Edgars 
Mikrobioloăija. 
Veterinārā darba organizācija. 

   . 

26 Lūsis Ivars     
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C - plānotā karjera pēc studiju pabeigšanas 
 
1. Kādā jomā plānojat savu profesionālo karjeru pēc studiju pabeigšanas? 
� valsts pārvaldē (piemēram, Zemkopības ministrija) 
� pārtikas aprites uzraudzībā (piemēram, PVD) 
� veterinārajā uzraudzībā (piemēram, PVD) 
� akadēmiskajā, zinātniskajā jomā (piemēram, LLU, zinātniskajos institūtos) 
� lielo dzīvnieku veterinārajā praksē 
� mazo dzīvnieku veterinārajā praksē 
� pārtikas ražošanas uzĦēmumā 
� veterinārās farmācijas jomā 
� citur, lūdzu, norādiet, kur: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
 

3. Vai, jūsuprāt, veterinārārsta profesija ir prestiža? 
� jā, lūdzu norādiet, kāpēc .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
� nē, lūdzu norādiet, kāpēc .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
� nezinu, neesmu domājis 
 

3. Kur jūs plānojat veidot savu profesionālo karjeru 
� Latvijā 
� Ārzemēs 
� nezinu, neesmu domājis 

 
4. Ja jums būtu jāizvēlas, strādāt Latvijā, vai braukt uz ārzemēm, kas jūs motivētu izšėirties par labu 
darbam ārzemēs: 
� lielāks atalgojums 
� labāki darba apstākĜi un tehniskais nodrošinājums 
� īpašnieku attieksme pret mani kā darba Ħēmēju 
� sakārtotāka vide 
� cits, lūdzu, norādiet, kas .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     
� nezinu, neesmu domājis 

 
D – statistiskā informācija 
 
Jūsu dzimums: 
� vīrietis 
� sieviete 

 
Jūsu vecums: 
� ... gadi 

 
Jūsu studiju virziens: 
� 2. līmeĦa profesionālā studiju programma Veterinārmedicīna 
� 1. līmeĦa studiju programma Pārtikas higiēna 
� Profesionālā maăistra studiju programma Veterinārmedicīna 
� Profesionālā maăistra studiju programma Pārtikas higiēna 

 
Jūsu kurss:  
� 1. kurss 
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� 2. kurss 
� 3. kurss 
� 4. kurss 
� 5. kurss 
� 6. kurss 
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" LLU VMF attīstības stratēăijas un rīcības plāna dokumentu 
izstrāde" 

 

 

 

 

STUDENTU APSEKOJUMS 
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Aptaujas tehniskā informācija 

 

Ăenerālā kopa: visi LLU VMF studenti 

Aptaujas veikšanas metode: studentu anketēšana LLU VMF telpās 

Aptaujas veikšanas laiks: 2007.gada 1.februāris- 15. aprīlis 

Aptaujas mērėis: noskaidrot studentu apmierinātību ar mācību procesu un plānoto profesionālo darbību  

LLU VMF studentu aptaujas ietvaros tika aptaujāti  44 pirmā, 21 otrā, 18 trešā, 25 ceturtā, 19 piektā un 29 sestā 
kursa studenti – kopā 156, no kuriem 135 ir sievietes un tikai 20 vīrieši. 

LLU VMF studējošo vidējais vecums ir 21,8 gadi. Jaunākajam ir 18, bet vecākajam 29 gadi. 
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Studentu apmierinātība ar studiju kvalitāti 

Vairāk kā 90% no studentiem ir apmierināti vai gandrīz apmierināti ar studiju kvalitāti. Mazāk apmierinātie (5,1%) 
ir studenti vecumā no 19-22 gadiem. Tātad ar gadiem studenti kĜūst iecietīgāki un apmierinātāki. 

 

LLU VMF studentu apmierinātība ar studiju kvalitāti

94

48

8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

drīzāk neapmierināti drīzāk apmierināti apmierināti

 

Studiju procesu un saturu vērtējums 

Lai novērtētu studiju procesu, studentiem tika lūgts novērtēt ballēs studiju programmas saturu, nodarbību 
sarakstu un organizāciju, praktiskās klīniskās apmācības kvalitāti, auditoriju tehnisko stāvokli un iekārtojumu, 
moderno informācijas tehnoloăiju izmantošanu studiju procesā, administrācijas, docētāju un darbinieku attieksmi, 
attiecības ar kursa biedriem un ārpusstudiju pasākumus. Iespējamais vērtējums bija no 5-1, kur 5 ir 
vispozitīvākais, bet 1 – visnegatīvākais. 

No visām izdalītajām studiju procesa komponentēm vispozitīvāk tika novērtētas attiecības ar kursa biedriem 
(vidējais vērtējums – 4,17). Auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums ir novērtēts vidēji ar 3,9 ballēm, 
administrācijas, docētāju un darbinieku attieksme ar 3,79, studiju programmas saturs ar 3,64. 

Viszemāk novērtēti ir moderno informācijas tehnoloăiju izmantošana studiju procesā (ar 3,34) un nodarbību 
organizācija – 3,17. 

Praktiskās klīniskās apmācības kvalitāti novērtēja vismazākais studentu skaits, jo pirmo kursu studentiem ir bijusi 
maza saskare ar šo apmācību jomu. Vidējais vērtējums ir 3,6 balles. 
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Vai studiju laikā ir strādāts algots darbs? 

40% no aptaujātajiem respondentiem paralēli studijām strādā algotu darbu. Apskatot šos datus kursu griezumā – 
strādā 12% pirmā kursa studentu, 19% - otrā kursa studentu, 33% - trešā kursa, 60% - ceturtā kursa, 68% - 
piektā un 68% sestā kursa studentu. 

Studiju LLU VMF apvienošana ar darbu 
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Kopumā 66% no 62 studiju laikā strādājošajiem studentiem veic ar profesiju saistītu darbu. Vislielākais profesijā 
nodarbināto studentu īpatsvars ir 5., 4. un 3.kursā, attiecīgi – 85%, 80% un 63%. Vismazākais – 3. un 1.kursā 
(33% un 40%). Vienāds skaits 2.kursa studentu strādā ar profesiju saistītā un nesaistītā darbā. 

Darba saistība ar specialitāti
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45% no strādājošajiem studentiem uzskata, ka primāras ir studijas, 29% - ka studijas un darbu ir grūti apvienot, 
īpaši izteikti tas parādās 4.kursa studentu atbildēs. 
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Studentu plānotās profesionālās karjeras 

Studentiem vissaistošāk šėiet darboties mazo dzīvnieku un lielo/mazo dzīvnieku jauktajā veterinārmedicīnā – šīs 
jomas ir izvēlējušies 76% studentu. 18,6% vēlas strādāt pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības jomā, 11,5% 
- zirgu medicīnā un gandrīz 11% - lielo dzīvnieku veterinārajā praksē. Pārējās jomās strādāt vēlas mazāk par 
10% studentu. Puiši salīdzinoši vairāk kā meitenes izvēlas lielo dzīvnieku veterinārmedicīnu, bet 16 no 18 
studentiem, kas vēlas strādāt ar zirgiem,  ir meitenes. 

LLU VMF studentu plānotā profesionālās karjeras joma
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78% studentu uzskata veterinārārsta profesiju par prestižu un 65% ir noskaĦoti strādāt Latvijā, uz ārzemēm 
plāno doties 14 studenti (9%). 
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LLU VMF studentu nākotnes darba plāni
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 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes personāla aptauja 
 

SIA „AC Konsultācijas” veic Veterinārmedicīnas fakultātes attīstības stratēăijas izstrādi. Viens no darba posmiem 
ir uzzināt personāla redzējumu par VMF attīstību nākotnē. Aptauja ir anonīma un iegūtās respondentu atbildes 
tiks analizētas tikai apkopotā veidā.  
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un ieguldījumu Veterinārmedicīnas fakultātes attīstības stratēăijas 
izstrādē! 
Kontaktpersonas SIA „AC Konsultācijas” ir Artūrs Caune un Indra Ruperte, tālrunis 7873810, fakss 7873811. 

 
1. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/ -a Jūs esat ar darbu Veterinārmedicīnas fakultātē? (Iespējamais 

vērtējums ir no 5 – 1, kur 5 ir vispozitīvākais novērtējums, bet 1 – visnegatīvākais. Ja Jūs nevarat novērtēt, vai arī jums 
nav sava viedokĜa, lūdzu, ierakstiet – N) 

 

 Kritērijs 
 

Vērtējums 

1 Vai Jūs zināt, ko no Jums darbā gaida? 
 

 

2 Vai Jums ir materiāli un aprīkojums, kas 
nepieciešams pilnvērtīgai darba 
pienākumu izpildei? 

 

3 Vai darbā Jums ir iespēja katru dienu 
darīt to, ko es protu vislabāk? 

 

4 Vai darbavietā ir kāds, kas Jūs mudina 
uz izaugsmi? 

 

5 Vai darbā ar Jūsu domām rēėinās? 
 

 

6 Vai VMF misija un mērėi liek Jums 
apzināties, ka Jūsu darbs ir svarīgs? 

 

7 Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu kolēăi darbu 
veic kvalitatīvi? 

 

 
 
 
 
 

 Kritērijs 
 

Vērtējums 

8 Vai pēdējo sešu mēnešu laikā kāds ir 
runājis ar Jums par Jūsu izaugsmi? 

 

9 Vai darba vietā Jums ir bijusi iespēja 
pilnveidoties un attīstīties? 

 

10 Vai Jūsu angĜu valodas zināšanas ir 
pietiekamas uzticēto darba pienākumu 
veikšanai? 

 

11 Vai Jūsu vācu valodas zināšanas ir 
pietiekamas uzticēto darba pienākumu 
veikšanai? 

 

12 Vai Jūsu IT prasmes ir pietiekamas 
uzticēto darba pienākumu veikšanai? 

 

13 Vai Jūs esat gatavi mācīt studentus 
svešvalodā? 
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2. Lūdzu, novērtējiet, cik kopumā apmierināti ar studijām Veterinārmedicīnas fakultātē ir studenti? 
(Iespējamais vērtējums ir no 5 – 1, kur 5 ir vispozitīvākais novērtējums, bet 1 – visnegatīvākais. Ja Jūs nevarat 
novērtēt, vai arī jums nav sava viedokĜa, lūdzu, ierakstiet – N) 
    
 
3. Vai, jūsuprāt, veterinārārsta profesija ir prestiža? 
� jā  � nē  � nezinu / neesmu domājis 
 

4. Kādi ir lielākie trūkumi Veterinārmedicīnas fakultātes darbībā (gan attiecībā uz studiju procesu, zinātnisko 
darbību, projektiem, gan administratīvo un tehnisko nodrošinājumu)? Lūdzu nosauciet vismaz trīs svarīgākos! 
 
1)             
 
2)             
 
3)             
 
5. Kas jādara, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības pakalpojuma sniedzēja? 
 

1)             
 
2)             
 
3)             
 
6. Ko Jūs personīgi esat gatavs/ -a darīt, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības 
pakalpojuma sniedzēja? 
 

1)             
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" LLU VMF attīstības stratēăijas un rīcības plāna dokumentu 
izstrāde" 

 

 

 

 

LLU VMF MĀCĪBSPĒKU APSEKOJUMS 
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Ăenerālā kopa: LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēki. 

Aptaujas veikšanas metode: personāla anketēšana LLU Veterinārmedicīnas fakultātē. 

Aptaujas veikšanas laiks: 2007.gada 21.februāris. 

Aptaujas mērėis: noskaidrot mācībspēku subjektīvo vērtējumu attiecībā uz savu darba vietu fakultātē, 
problēmu un trūkumu izpēte un uzzināt mācībspēku redzējumu par VMF attīstību nākotnē. 

Aptaujas ietvaros kopumā tika aptaujāti 25 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēki. 

 

II Kopsavilkums un galvenie secinājumi 
 

Lai spētu novērtēt, cik apmierināti ir pasniedzēji kopumā ar darbu VMF, respondentus lūdza atbildēt uz 13 
jautājumiem. Iespējamais vērtējums ir no 5-1, kur 5 ir vispozitīvākais novērtējums, bet 1-visnegatīvākais. Ja 
respondents nevarēja novērtēt vai arī nebija sava viedokĜa attiecībā uz kādu no turpmākajiem jautājumiem, 
tad tika ierakstīts –N. 

Pasniedzēju apmierinātība ar darba vietu VMF. 

Kopumā pasniedzēji ir apmierināti ar savu darba vietu VMF. Salīdzinot atbilžu rezultātus, ir redzams, ka 
70% pasniedzēju labi zina, ko no viĦiem gaida darbā un, ka VMF misija un mērėi dod apziĦu, ka viĦu 
veicamais darbs ir svarīgs veterinārmedicīnas tālākai attīstībai. Uz jautājumu, vai pasniedzējiem ir materiāli 
un aprīkojums, kas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu izpildei, tika iegūts viszemākais 
novērtējums: 28% ir Ĝoti neapmierināti, 56% novērtē esošo aprīkojumu viduvēji un tikai 16% ir apmierināti. 
Neskatoties uz šo neapmierinātību ar aprīkojumu/ materiālu trūkumu, 56% pasniedzēju uzskata, ka viĦiem 
ir iespēja darīt to, ko viĦi vislabāk prot. Savukārt 8% uzskata, ka viĦiem nepastāv šī iespēja. Uz jautājumu, 
vai darba vietā ar pasniedzēju domām rēėinās, 35% atbildēja noliedzoši, uzskatot, ka nerēėinās un 52% 
atbildēja apstiprinoši. Gandrīz puse no aptaujātajiem pasniedzējiem uzskata, ka vadība mudina viĦu 
izaugsmi VMF, 20% trūkst vadības motivācijas turpmākai darba izpildei un 32% to novērtē kā vāju. Tomēr 
kopumā, tie ir 83%, pasniedzēji novērtē iespēju pilnveidoties savā darba vietā Ĝoti pozitīvi, tikai 16% 
atbildēja noliedzoši. Arī savu kolēău darbu VMF vairākums pasniedzēju uzskata par kvalitatīvu (64%), kā 
viduvēju darba izpildīšanas kvalitāti ir novērtējuši 32% no aptaujātajiem mācībspēkiem.  

 

Savu prasmju novērtēšana. 

Pasniedzēji tika lūgti novērtēt savas svešvalodu zināšanas un atbildes rāda, ka īpaši angĜu valodas 
zināšanas tika novērtētas pozitīvi. 64% uzskata tās par Ĝoti labām, 22% tās novērtēja kā viduvējas un tikai 
14% atzina, ka tādu nav. Pretēja situācija ir novērojama vācu valodas prasmēs. Tikai 23% novērtē tās kā 
labas. Visā aptaujā visaugstāk tika novērtētas IT prasmes. Gandrīz visi pasniedzēji, t.i. 78%, novērtēja tās 
kā Ĝoti labas un 22% kā viduvējas. No aptaujātajiem nebija neviena, kurš teiktu, ka IT prasmju pilnīgi nav. 
Diemžēl pasniedzēji neizrādīja īpašu atsaucību mācīt studentus svešvalodā, par ko liecina viĦu atbildes: 
39% negrib apmācīt studentus svešvalodā un 28% būtu gatavi to darīt. 

 

Cik apmierināti ar studijām VMF ir studenti? 

Par šo jautājumu 8 pasniedzēji neizteica savu viedokli. Tomēr 64% uzskata, ka kopumā studenti ir 
apmierināti ar piedāvāto studiju programmu un 4% ka nav.  
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Veterinārārsta profesija  

Līdzīgi kā iepriekš 72% pasniedzēju bija apstiprinājuši to, ka VMF misija un mērėi dod apziĦu, ka viĦu darbs 
ir svarīgs, tad arī kopumā 71% mācībspēku uzskata veterinārārsta profesiju par prestižu un 29% ir pilnīgi 
pretējās domās.   

 

Lielākie trūkumi VMF darbībā 

1 Novecojusi materiāli – tehniskā bāze un finanšu trūkums tās atjaunošanai (jaunu grāmatu, 
aparatūras iegādei, literatūras iegādei svešvalodās, projektiem, zinātniskiem darbiem, algām) (24) 

2 Profesionālo kadru trūkums (9) 

3 Trūkst pasniedzēju štatu vietas (5) 

4 Darbinieku motivācijas/ iniciatīvas trūkums vai arī nelabvēlīgā/ kritizējošā attieksme (4) 

5 Autoratīvs vadības stils (3) 

6 Telpu trūkums/ finanšu trūkums esošo telpu remontam (3) 

7 NesaskaĦota/ nepārdomāta vadība starp LLU institūtiem (2) 

8 Netiek veicināts izglītības un profesijas prestižs (2) 

9 Grūtības ar labturības noteikumiem dzīvniekiem zinātniskiem darbiem un pētījumiem (2) 

10 Trūkst finanses ārvalstu lektoru uzaicinājumiem (1) 

11 Zems studentu zināšanas līmenis iestājoties fakultātē (1) 

12 NeziĦa par fakultātes perspektīvu (1) 

13 Transports (1) 

14 Nepietiekamās svešvalodu zināšanas (1)  

Visi pasniedzēji tika lūgti nosaukt vismaz 3, pēc viĦu domām, lielākos trūkumus, ar kuriem viĦiem nākas 
saskarties strādājot VMF un gandrīz visi kā vienu no lielākajiem minējuši materiālu un aprīkojumu 
trūkumu. Esošā materiāli – tehniskā bāze ir novecojusi kvalitatīvai un efektīvai studiju programmu izpildei 
un finanšu trūkuma dēĜ nav iespējams to atjaunot. Profesionālu darbinieku trūkuma dēĜ, pasniedzēji 
sūdzas, ka esošās darba slodzes tiek sadalītas neobjektīvi un līdz ar to neatliek laika zinātniskajiem 
darbiem un pētījumiem. Tas neapšaubāmi nemotivē pasniedzējus, kas tika arī pieminēts kā viens no 
lieliem trūkumiem fakultātes darbībā. Arī nepārdomātā un nesaskaĦotā darbība starp dažādiem LLU 
institūtiem tika kritizēta un nosaukta kā trūkums.            

    

 Aptaujāto ierosinājumi darbības uzlabošanai 

1 Jāveicina pasniedzēju/ studentu starptautiskā apmaiĦa (iegūt ārzemju speciālistu pieredzi, 
rīkot vieslektoru lekcijas) (12) 

2 Jāatjauno/ jāuzlabo materiāli – tehniskā bāze (jāiegādājas jauna aparatūra, materiālu iegādei, 
telpu pilnveidošanai) (9) 

3 Jāpiesaista jauni, profesionāli kadri (7) 
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4 Jāpaaugstina esošo pasniedzēju profesionalitāte (4) 

5 Jāveicina zinātniski – pētnieciskā darbība (4) 

6 Jāpaaugstina algas (3) 

7 Jāpilnveido studiju programma, apjomīgāku/ dziĜāku priekšmetu pasniegšana (3) 

8 Jāizstrādā darbības stratēăija VMF (2) 

9 UzĦemt studētspējīgus studentus, jārada konkurss iestājeksāmeniem (2) 

10 Reklāma, veterinārārsta prestiža radīšanai/ uzlabošanai (2) 

11 Jāsamazina studiju ilgums (1) 

12 Jāsekmē studentu pastāvīgs darbs (1) 

13 Paaugstināt konkurenci mācību spēkiem (1) 

 

Uz jautājumu, kas jādara, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības pakalpojuma 
sniedzēja, pasniedzēji varēja minēt vairākus ierosinājumus un visbiežāk tika minēta starptautiskā apmaiĦa, 
kura ir nepieciešama pieredzes ieguvei un jaunu kontaktu dibināšanai. 9 pasniedzēji nosauca materiāli – 
tehniskās bāzes atjaunošanu un uzlabošanu kā svarīgu faktoru konkurētspējas veicināšanai Eiropas līmenī. 
Jaunu profesionālu kadru piesaiste, kas ir svarīga ne tikai turpmākai  veterinārzinātnes attīstības 
nodrošināšanai, bet arī konkurences radīšanai starp esošajiem darba spēkiem, tika 7 reizes pieminēta.    

 

Pasniedzēju personīgais ieguldījums 

Pasniedzēji tika lūgti izteikt priekšlikumus, ko viĦi ir personīgi gatavi darīt, lai VMF būtu efektīva un spēcīga 
Eiropas līmeĦa izglītības pakalpojuma sniedzēja. Kopumā sniegtās atbildes var iedalīt 2 grupās: 

1. grupa – pasniedzēji vēlas turpināt strādāt kā līdz šim, veikt savu darbu godīgi un centīgi, daloties 
savās zinībās ar studentiem. Taču konkrētus piedāvājumus vai kādas idejas nebija piedāvājuši vai 
arī būtu gatavi darīt kaut ko tikai tad, ja pirms tam no vadības puses būtu realizēti daži nosacījumi, 
piemēram, algu paaugstinājums vai „prātīgas” stratēăijas izveidošana. Četri pasniedzēji neatbildēja 
uz šo jautājumu. 

2. grupa – lielākā daĜa pasniedzēju būtu gatavi pilnveidot savu profesionālo izaugsmi, paaugstinot 
savas svešvalodu zināšanas un apgūstot jaunāko informāciju tehnoloăijā. Viens pasniedzējs būtu 
gatavs organizēt konferences un seminārus, kā arī internacionālus apmaiĦas pasākumus. Divi 
pasniedzēji varētu pasniegt savus kursus angĜu valodā.     
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LLU VMF mācībspēku padziĜinātās intervijas 

 

I Tehniskā informācija 

 

Interviju mērėis: noskaidrot situāciju LLU VMF stratēăisko risinājumu priekšlikumu izstrādei. 

Interviju vieta, datums: Jelgavas pilsēta VMF 6. un 8. marts. 

Intervijas sagatavoja un veica: eksperts profesionālās izglītība un mūžizglītības jautājumos Indra 
Ruperte. 

Izmantojamā metode: Individuālas intervijas, maksimāli 1 stunda katram intervējamajam.  
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II Interviju kopsavilkums 
 
1. Studiju process/kvalitāte 

 
1.1. Kvalitatīva studiju procesa izpratne 
SeptiĦi no aptaujātajiem ar studiju procesa kvalitāti saprot kvalitatīvu rezultātu – darbam un darba tirgus 
konkurencei sagatavotu speciālistu, kuram ir „pirmās dienas” iemaĦas, bet tika atzīmēts, ka šodien 
VMF tā nav un jaunie speciālisti nejūtas droši darbā. Kā galvenās problēmām tiek minētas 
specializācijas trūkums un nepietiekama praktiskā sagatavotība. 
Savukārt seši no aptaujātajiem kvalitāti saista ar pašu izglītības procesu, ar to saprotot nodrošinājumu 
ar nepieciešamo teorētisko informāciju, modernu klīnisko bāzi, kvalificētus pasniedzējus, atbilstošu 
studiju programmu. 
 
Secinājumi:  
LLU VMF lielāku uzmanību vajadzētu pievērst jauno speciālistu sagatavotībai darba tirgum un konkrēti 
praktisko iemaĦu pilnveidošanai. Neskatoties uz to, ka materiāli tehniskā bāze un kvalificēti pasniedzēji 
ir būtisks kvalitatīva studiju procesa nodrošinājuma faktori, vairāki mācību spēki studiju procesa kvalitāti 
saista ar to, ko pasniedzējs dod studentiem, līdz ar to ne visiem ir izpratne starp jēdzieniem „mācīt” un 
„mācīties”. 
 
 
1.2. Galvenie faktori, kas nodrošina studiju procesa kvalitāti 
 
Kā galvenie studiju procesa kvalitāti tika minēti: 
Faktors Minēšanas biežums 
Pasniedzēju kvalifikācija 11 reizes 
Materiāli tehniskais nodrošinājums, moderna 
aparatūra 

10 reizes 

Studentu motivācija 8 reizes 
Dzīvnieku pieejamība 2 reizes 
 
Tika atzīmēta arī modernas tehniskās bāzes un pasniedzēju kvalifikācijas saistība – ar modernu 
tehnoloăiju ir jāprot strādāt. Tika izteikta doma, ka personālam nepieciešama specializācija. 
 
 
Secinājumi: 
Kā galvenie studiju procesa kvalitātes faktori tika minēti pasniedzēju kvalifikācija un moderns materiāli-
tehniskais nodrošinājums, līdz ar to VMF attīstībā tieši šiem faktoriem jāpievērš vislielākā uzmanība. 
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1.3. Studiju procesa kvalitātes uzlabošana 
 
Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti, tik minēti dažādi faktori: 
Faktors Minēšanas biežums Komentāri 
Materiāli – tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

9 reizes Privātajās praksēs šobrīd ir 
labāks aprīkojums. 
Ar moderno aprīkojumu ir arī 
jāprot strādāt 

Mācību spēku kvalifikācijas 
paaugstināšana 

6 reizes Ne visi mācību spēki ir aktīvi 
un sniedz studentiem jaunāko 
informāciju 

Pasniedzēju apmaiĦa, 
vieslektoru ielūgšana 

3 reizes Problēmas saistītas ar 
pasniedzēju aizvietošanu un 
personīgo līdzekĜu 
ierobežotību. Jābūt 
universitātes atbalstam 

Prakšu jautājuma sakārtošana 2 reizes Vajag radikālāk ieviest 
rotācijas principu 

Štata vietu skaita palielināšana 2 reizes  
Studiju programmas sakārtošana 2 reizes  
Mācību grāmatu trūkums, 
bibliotēkas pieejamība 

2 reizes Nepieciešams atbilstošs 
bibliotēkas darba laiks 

Pasniedzējiem nevajadzētu 
strādāt vairākās darba vietās 

2 reizes Atalgojumam vajadzētu būt 
tādam, lai pasniedzēji pilnībā 
varētu sevi veltīt darbam 
fakultātē. 

Tehniskā personāla trūkums 1 reize  
 
Tika atzīmēts tas, ka pasniedzēji strādā vairākos darbos un bieži vien ir grūti sastopami, jo fakultātē ir 
vienu reizi nedēĜā. Kā neadekvāts tika novērtēts finansējums laboratorijas darbu realizēšanai. 
 
Secinājumi: 
Studiju procesa kvalitātes uzlabošanas iespējas aptaujātie saista ar tiem faktoriem, kurus aptaujātie 
minēja kā galvenos – materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un mācību spēku kvalifikācijas 
paaugstināšana. Taču, ne mazāk svarīgi jautājumi ir studiju programmas un prakšu sistēmas 
sakārtošana, jo tie ir tieši saistīti ar jauno speciālistu praktisko sagatavotību darbam. Faktu, ka 
pasniedzēji strādā vairākos darbos vai apvieno pasniegšanu ar profesionālo darbību, nevar uzskatīt par 
negatīvu faktoru, jo kā tika atzīmēts praksē ir pieejams jaunākais aprīkojums un informācija.  
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1.4. E-studiju izmantošana 
 
Praktiski visi intervētie mācību spēki un darbinieki kopumā pozitīvi izteicās par e-studiju elementu 
izmantošanu studiju procesā, atzīmējot, ka tās ir iespējas, kuras ir jāattīsta un par kurām nav bijušas 
diskusijas. Tika izteikts viedoklis, ka, samazinot kontaktstundu skaitu bez šiem elementiem nebūs 
iespējams iztikt.  
Intervējamie atzīmēja, ka šādām metodēm ir arī nepilnības un pielietošanas ierobežojumi: 

• Tās nedrīkst kĜūt par dominējošo; 
• Nav iespējams apgūt praktiskās iemaĦas; 
• Studenti vairāk iegūst no dzīvā kontakta ar pasniedzēju; 
• PowerPoint prezentācijas nogurdina; 

 
Secinājumi: 
Nepieciešamas diskusijas par e-studiju elementu izmantošanu VMF studiju procesa kvalitātes 
paaugstināšanā. 
 
 
1.5. Studentu „atbiruma iemesli” 
 
Kā galvenie studentu atbiruma iemesli tika minēti: 
Faktors Minēšanas biežums Komentāri 
Zems vidējās izglītības līmenis 8 reizes Ir zināšanu deficīts 

vispārizglītojošajos 
priekšmetos. 
Studenti neprot mācīties. 
Neprot domāt. 

Studentu motivācijas trūkums un 
attieksme 

7 reizes  

VMF specifika 5 reizes Reflektantiem ir nepareizs 
priekšstats par profesiju. 

To nosaka konkurss 4. reizes Konkursa praktiski nav. 
Grūtas studijas 2 reizes Īpaši smags ir pirmais studiju 

gads. 
Profesija nav populāra 2 reizes  
Parādi 2 reizes  
 
Secinājumi: 
Tā kā par visbūtiskāko faktoru tika atzīts zemais vispārējās vidējās izglītības līmenis, tad iespējams 
fakultātē nepieciešams organizēt sagatavošanas kursus, kuru apguves rezultātā reflektantiem ne tikai 
uzlabosies zināšanas, bet viĦi iegūs arī priekšstatu par pašu fakultāti un prasībām, kā arī tas palīdzēs 
sagatavoties centralizēto eksāmenu kārtošanai. 
Otrs svarīgais faktors ir profesijas popularizēšana. 
 
 
2. Zinātne un projektu darbs 
2.1. Fakultātes mācībspēku ieguldījums veterinārzinātnes attīstībā 
 
Mācībspēku ieguldījums veterinārzinātnes attīstībā tiek vērtēts Ĝoti atšėirīgi: 
Četri no aptaujātajiem vērtē šo ieguldījumu vairāk pozitīvi, bet ar piebildēm, ka tas ir Latvijas mērogā un 
trūkst pārskata par šiem procesiem. Šis ieguldījums nav Eiropas līmenī, bet iespēju robežās atbilstoši 
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materiāli-tehniskajam nodrošinājumam ieguldījums zinātnes attīstībā ir labs. Problēmas saistītas ar 
finansējuma un laika deficītu.  
AstoĦi no aptaujātajiem uzskata, ka ieguldījums ir mazs, bet viens, ka tāda nav. 
Pamatojumi: 

• Tā ir pseidozinātne, jo nekas netiek atklāts jauns un konkrētās tēmas Eiropā jau ir pagātne; 
• Atklāt kaut ko jaunu ar VMF iespējām šodien nav reāli; 
• Maz iespēju veikt specifiskus testus; 
• Trūkst aparatūras; 
• Nav sakārtotības; 
• Liela darba slodze; 
• Trūkst saiknes ar ārvalstu kolēăiem; 
• Savstarpējā nenovīdība. 

 
Secinājumi: 
VMF mācību spēku ieguldījums veterinārzinātnes attīstībā ir nepietekams. 
 
2.2.Kas būtu nepieciešams zinātniskās darbības pilnveidošanai 
 
Aptaujātie minēja dažādus zinātniskās darbības pilnveidošanas aspektus: 
Aspekts Minēšanas biežums Komentāri 
Nepieciešama aparatūra un 
tehniskais aprīkojums 

8 reizes Tas arī notiek caur projektiem, 
bet nepietiekami 

Jābūt cilvēkiem, kuri ir tendēti uz 
pētniecību 

4 reizes  

Projekti un granti 4 reizes Daži pētījumus finansē no 
personīgajiem līdzekĜiem 

Sadarbība ar ārvalstīm 3 reizes Paši uz vietas maz ko var 
izdarīt 

Sadarbība ar citām augstkolām 3 reizes Atsevišėos gadījumos šāda 
sadarbība jau notiek 

Adekvāta apmaksa 2 reizes  
Lojālāka pieeja doktorantiem 2 reizes  
Mazāka slodze darbā 2 reizes  
Motivācija 1 reize  
Mainīt attieksmi 1 reize Zinātni nevar taisīt zinātnes 

dēĜ. Tā domā daudzi, bet 
nerunā. 

Tuvināt pasaules aktualitātēm 1 reize  
Atbilstoša skaita palīgpersonāls 1 reize  
VMF institūtu sadarbība 1 reize  
 
Secinājumi: 
Galvenais, kas nepieciešams zinātniskās darbības pilnveidošanai ir materiāli – tehniskais 
nodrošinājums, uz pētniecību tendēti un motivēti cilvēki, kā arī atbilstošs finansējums. ĥemot vērā 
darba ieguldījumu, kas ir nepieciešams projektu pieteikumu izstrādē un projektu administrēšanā VMF 
vajadzētu izveidot projektu koordinātora štata vietu. 
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2.3.Starptautiskā sadarbība 
 
Visi aptaujātie atzina, ka starptautiskā sadarbība un dalība dažādos projektos ir nepieciešama. Tika 
izteikti arī dažādi pamatojumi, kāpēc tas ir nepieciešams: 
• Lai veicinātu zinātnes attīstību, jādibina kontakti par aktuālajām tēmām; 
• Fakultātei jāizvēlās prioritārie virzieni; 
• Pieredze, bez starptautiskas konsultēšanās nav iesspējama; 
• Tas paaugstinās mācību spēku kvalifikāciju; 
• Pasniedzēju apmaiĦai; 
• Sadarbībā jābūt abpusējam labumam, šobrīd viĦi var dot, bet mēs – nē; 

 
Intervijās izskanēja doma, ka fakultātē nav izprastas visas tās iespējas, kuras dod starptautiskā 
sadarbība un projekti, tas prasa iedziĜināšanaos un kā risinājums varētu būt štata vietas izveide 
projektu darba organizēšanai. 
Tika izteikta arī pretēja doma par to, vai ir veikti salīdzinājumi, cik izmaksā VMF uzturēšana un cik 
izmaksā nepieciešamā skaita speciālistu sagatavošana ārvalstīs. Fakultāti varētu arī likvidēt. 
 
Secinājumi: 
VMF starptautiskā sadarbība nav pietiekama un netiek izmantotas visas iespējas. Kā viens no 
pirmajiem soĜiem sadarbības pilnveidošanā vajadzētu būt projektu vadītāja štata vietas izveide. 
 
 
2.4. Starptautiskās sadarbības efektivitāte VMF 
 
Starptautiskā sadarbība VMF galvenokārt tiek vērtēta, kā zema un zemās efektivitātes iemesli tiek 
minēti dažādi: 
Vērtējums Minēšanas biežums Iemesli 
Zema efektivitāte 7 reizes Pasniedzējiem ir grūti 

aizbraukt uz ilgāku laiku. 
Valodas barjeras. 
Vecāko kolēău attieksme, 
nevēlēšanās. 

Nevar novērtēt 2 reizes Nav saistības ar starptautisko 
sadarbību, līdz ar to grūti 
novērtēt. 

Viduvēja 1 reizi  
Efektivitātes nav 1 reizi Atskaitot personīgo kontaktu 

veidošanos 
Efektīva ir studentu apmaiĦa 1 reizi  
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Studentu apmaiĦai ir problēmas, jo VMF nevar nodrošināt pilnvērtīgas studijas ārvalstu studentiem. 
Aptaujātie minēja vairākus pasākumus, kurus būtu nepieciešams realizēt, lai paaugstinātu 
starptautiskās sadarbības efektivitāti: 
Pasākums Minēšanas biežums 
Nepieciešams uzlabot svešvalodas zināšanas 3 reizes 
Pašu motivācija un iniciatīva 2 reizes 
Nepieciešama līdzvērtīga materiāli – tehniskā bāze 2 reizes 
Sagatavot lekcijas angĜu valodā 1 reizi 
Sagatavot jaunos zinātniekus ārvalstīs 1 reizi 
Ārvalstu speciālistu novadīti lekciju kursi, nevis 
atsevišėas lekcijas 

1 reizi 

Pieredzes apmaiĦa 1 reizi 
Nepieciešams darbinieks, kurš organizē starptautiskos 
pasākumus 

1 reize 

Universitātes atbalsts 1 reize 
Specializācija, noteikts zinātnes virziens 1 reize 
 
Secinājumi: 
Lai efektīvi piedalītos starptautiskās sadarbības projektos, VMF jākĜūst par pilnvērtīgu partneri 
starptautiskajās aktivitātēs, realizējot intervējamo minētos pasākumus. 
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2.5. Kāpēc zinātniskā un starptautiskā darbība šobrīd neieĦem nozīmīgu vietu fakultātes darbā? 
 
Intervējamie minēja dažādus faktorus, kuri kavē zinātnisko un starptautisko darbību fakultātē: 
Faktors Minēšanas biežums Komentāri 
Finanšu līdzekĜu nepietiekamība 6 reizes Finanšu līdzekĜi ir 

nepietiekami arī vieslektoru 
uzaicināšanai 

Lielas darba slodzes 3 reizes Zinātnei prestižs zemāks, 
nekā profesijai 

Atbilstoša atalgojuma trūkums 3 reizes  
Nepieciešams organizators un 
koordinators 

2 reizes  

VMF nav līdzvērtīgs partneris 2 reizes Ārvalstu kolēăiem neesam 
interesanti 

Valodas barjeras 2 reizes  
Nevar atbildēt 2 reizes  
Zinātne nav visiem 2 reizes  
Zinātniskais darbs netiek 
novērtēts 

1 reizi  

Nav konkurences uz docentu 
vietām 

1 reizi  

Nestrādā nopietni 1 reizi „Taisa zinātni, tāpēc, ka 
jātaisa” 

Domāšanas veids 1 reizi Saglabājies domāšanas veids, 
ka mēs paši visu varam. 

VMF neatbilst prasībām 1 reizi  
VMF materiāli – tehniskais 
nodrošinājums 

  

Zinātnē trūkst vidējā posma 1 reizi Ir profesori un „zaĜie” 
 
Secinājumi: 
Iemesli, kas kavē starptautiskā sadarbība un zinātnes attīstību, tika minēti Ĝoti dažādi, bet kopumā tie 
veido noteiktu sistēmu un ar viena faktora izmainīšanu problēma netiks atrisināta. 
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3. Tehniski administratīvā nodrošināšana 
3.1. VMF materiāli – tehniskā nodrošinājuma vērtējums: 
 
Vērtējums Minēšanas 

biežums 
Komentāri 

Nepietiekams 8 reizes Ar retiem izĦēmumiem, kas ir kā saliĦas uz 
vispārējā fona. 
Datortehnika novecojusi. 
Bibliotēkas darba stundas ir neatbilstošas. 
Laboratoriju iekārtojums ir trūcīgs. 
Klīnikā ārkārtīgs trūkums. 
Jaunās aparatūras neizmanto un tas ir 
atkarīgs no saimnieka. Ir lietas, kas stāv 
neizpakotas. 
Aparatūru vajag jaunāku, modernāku. 
Nepietiek mācību literatūras un tur būtu 
jāpiestrādā mācību spēkiem. 
Darbinieku telpas ir zem katras kritikas. 

Apmierinošs, viduvējs 5 reizes Ir labas lietas, bet kopējais vērtējums – 
viduvējs. 
Nav universitātes datoru, pasniedzēji lieto 
personīgos. 
Trūkst aparatūras. 
Pamazām uzlabojas, ir iespējas iegādāties 
aparatūru, bet starp institūtiem trūkst 
sadarbības aparatūras izmantošanā. 
Laboratoriju uzturēšanas finansēšana. 
Trūkst telpas, bet tiek uzturēts muzejs. 

Labs nodrošinājums ar mācību 
literatūru 

4 reizes  

Labs vērtējums telpām 1 reizi  
 
Secinājumi: 
Materiāli – tehniskais nodrošinājums tiek vērtēts kā nepietiekams vai viduvējs, taču pastāv arī 
starpinstitūtu sadarbības problēma aparatūras efektīvā izmantošanā. Attiecībā uz mācību literatūru 
vērtējumi ir atšėirīgi, ko var izskaidrot ar mācību priekšmetu dažādo nodrošinājumu. 
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3.2. Materiāli – tehniskā nodrošinājuma akūtākās problēmas 
 
Problēmas Minēšanas biežums Komentāri 
Klīnikas aprīkojums 5 reizes Klīnika ir apgādāta ar minimumu, kaut gan 

vajadzētu būt vietai, kur ir modernākās 
iekārtas. Klīnikai vajadzētu būt labākajai 
aparatūrai valstī. 
Trūkst līdzekĜu ikdienas sīkumiem. 
 

Ikdienas nodrošinājums 4 reizes Trūkst ziepes, adatas, vienreizējie dvieĜi. 
Mācību spēki dažkārt to iegādājas par 
saviem līdzekĜiem. 

Datoru un interneta pieejamība 
gan studentiem, gan 
pasniedzējiem 

3 reizes Problēma tiek atrisināta ar personīgajiem 
datoriem 

Tehnikas un aparatūras trūkums 2 reizes Moderna aparatūra prasa arī atbilstoši 
sagatavotu personālu. 

Kompleksas pieejas 
nepieciešamība 

2 reizes Ir nepieĦemama kombinācija: jauna 
aparatūra neizremontētās telpās. Vispirms 
nepieciešams remonts, tad aprīkojums. 

Literatūras trūkums 1reizi  
Institūtu laboratoriju 
nodrošinājums 

1 reizi Laboratorijās aprīkojumam trūkst pilnu 
komplektu 

 
Secinājumi: 
Intervējamie izteica dažādus materiāli – tehniskā nodrošinājuma problemātiskos aspektus, bet 
galvenokārt tas saistīts ar klīnikas aprīkojumu un ikdienas darba nodrošinājumu: 
 
3.3. VMF administrācijas darba vērtējums 
 
Administrācijas darbs kopumā tiek vērtēts pozitīvi, taču intervējamie minēja arī virkni problēmu. 
Seši no aptaujātajiem atzina, ka problēmas ir ar institūtu vadību, jo nenotiek paaudžu nomaiĦa un 
institūtu vadībā vajadzētu būt jaunākiem mācību spēkiem. Ir izteikta subordinācija. Tika atzīmēts, ka 
dekānam trūkst komandas. 
Informācija dažkārt tie paziĦota novēloti, dekanātā brīžiem haoss, lietvedība nav vajadzīgajā līmenī, 
jāsakārto jautājums par kārtību ar parādniekiem. 
 
Interviju laikā tika izteikti ieteikumi administrācijas darba pilnveidošanai: 
• Dekānam stingrāk jāiet uz mērėi; 
• Institūtu direktori varētu vairāk uzticēties padotajiem; 
• Vairāk sapratnes no vadības puses, jo lielu darba laika daĜu aizĦem tehniskie darbi; 
• Starp institūtiem nepieciešama lielāka sadarbība; 
• Jāpārskata laborantu noslodze. 

 
Secinājumi: 
Galvenās administrācijas problēmas saistītas ar institūtu vadību un paaudžu maiĦu. 
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4. Veterinārārsta profesijas nākotne 
4.1. Profesijas prestižs 
 
Intervējamo vērtējums attiecībā uz veterinārārsta profesijas prestižu ir atšėirīgs: 
Vērtējums Minēšanas biežums Komentāri 
Ir prestiža 7 reizes Taču veterinārārsti nedrīkst atpalikt no 

nozares attīstības, viĦam jābūt augstas 
klases speciālistam. Tas ir atkarīgs no 
paša ārsta. 
Ir arī pilnīgi pretēji viedokĜi – ne visi ārsti ir 
patiesi profesionāĜi.  
IerēdĦi – vetārsti rada negatīvu iespaidu. 
Prestižam ir tendence samazināties un par 
to liecina neaizpildītās budžeta vietas. 
 

Nav prestiža 6 reizes Pasaulē tā ir prestiža profesija, bet ne 
Latvijā. 
Jauniešiem ir stereotipi par lauku vetārstu. 
Prestižu sagrāva kolhozu laiks. 

 
Veterinārārsta profesijas prestiža paaugstināšanai tika minēti šādi pasākumi: 
• Jābūt lielākai reklāmai. 
• Atvēro durvju dienu organizēšana klīnikā. 
• Veterinārārstiem pašiem vajadzētu padomāt, kā paaugstināt prestižu, nedrīkst atpalikt savā 
attīstībā.  
• Pašiem jāparāda sevi: jāražo labāks produkts. Sliktais produkts grauj prestižu. 

 
Secinājumi: 
Kā galveno rādītāju veterinārārsta profesijas prestižam intervējamie norādīja konkursa trūkumu VMF. 
Nevar piekrist viedoklim, ka profesijas prestižu sagrāva kolhozu laiks, jo jaunieši vadās no šodienas 
situācijas. 
Veterinārārsta profesijas prestiža paaugstināšana ir uzdevums, kas jāveic kopīgi VMF un nozares 
pārstāvjiem. 
 
4.2. Veterinārārsta profesija nākotnē 
 
Skatījums uz veterinārārsta profesijas nākotni aptaujātajiem ir diezgan viennozīmīgs: 
Vērtējums Minēšanas biežums Komentāri 
PadziĜināsies specializācija 8 reizes Klīnika būtu ekspertu centrs. 

Saglabāsies arī universālais ārsts, līdzīgi 
kā humānajā medicīnā. 

Piedalīšanās tālākizglītībā 2 reizes  
Materiāli nodrošināts vetārsts 2 reizes  
Sakārtota sistēma un sadarbība 
veterinārmedicīnā 

1 reizi  

Konkurss fakultātē 1 reizi  
Izteikta konkurence 1 reizi  
Nodrošināts ar darbu 1 reizi  
Grūti atbildēt 1 reizi  
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Secinājumi: 
AstoĦi no aptaujātajiem profesijās nākotni saskata specializācijā, līdz ar to fakultātei jau šodien ir 
jādomā, kā šo nozares pieprasījumu nākotnē apmierināt. 
 
4.3. VMF sadarbība ar nozari. 
 
Sadarbības vērtējumi ir Ĝoti atšėirīgi: 
Vērtējums Minēšanas biežums Komentāri 
Sadarbība visumā ir 6 reizes Kursu organizēšana. 

Studentu prakšu organizēšana. 
Sadarbība ar Latvijas veterinārārstu 
biedrību ir pozitīva. 
Sadarbība ar Latvijas veterinārārstu 
biedrību varētu būt labāka (minēts 2 
reizes) 

Sadarbība ir nepilnīga 5 reizes Nejūt Latvijas veterinārārstu biedrības 
atbalstu. No PVD atbalstu var saĦemt, bet 
ikdienā sadarbības nav. 
Maz sadarbojas semināru un 
tālākizglītības organizēšanā. 
Sadarbība ir, bet tā nav optimāla. 
VMF ir neaktīva. 

Sadarbība ir laba 3 reizes Pasivitāte no fakultātes puses pret LVB. 
Biedrību būtu jāvada fakultātes 
aktīvākajiem docētājiem. 
Nozare nodrošina prakses vietas 
studentiem. 
Tiek uzturēti kontakti ar prakses vietām. 

 
Secinājumi: 
Sadarbības vērtējumi acīmredzot saistīti ar intervējamo līdzdalību šajā sadarbībā. Atšėirīgs ir vērtējums 
par sadarbības partneriem. 
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5. VMF kā organizācija: problēmas/izaicinājumi 
5.1.Galvenās problēmas, kuras kavē VMF attīstību. 
 
Problēmas Minēšanas biežums Komentāri 
Nepietiekams štata vietu skaits 6 reizes Zinātnes attīstībai vajag vairāk 

pasniedzēju un tehnisko darbinieku. 
Vairāk nepieciešams iesaistīt jaunos. 
Mazs vidējās paaudzes pasniedzēju 
īpatsvars. 

Nepietiekams finansējums 4 reizes Finansējums Ĝauj uzturēt, bet ne attīstīties. 
Nabadzība – ir idejas, bet nevar īstenot. 

Inertums 2 reizes Ir pasniedzēji, kas nevēlas neko mainīt. 
Daudzi mācību spēki atpalikuši no 
nozares. 

Veterinārmedicīnai nav atbalsta 
valsts līmenī 

2 reizes  

Valodas zināšanu problēmas 1 reizi  
Jauniem pasniedzējiem grūti 
iegūt doktora grādu 

1 reizi Vajadzētu būt iejūtīgākai attieksmei pret 
tiem, kas studē doktorantūrā 

Materiāli - tehniskā bāze 1 reizi  
Vairāk jāpievēršas zinātnei 1 reizi  
 
Secinājumi: 
Galvenās problēmas, kas kavē VMF attīstību ir savstarpēji saistītas.  
VMF problēmu uzskaitījumā parādījās problēma, kas saistīta ar pasniegšanas un praktizēšanas 
apvienošanu. No vienas puses atalgojums jaunajiem pasniedzējiem nav pietiekams un tas liek meklēt 
blakus darbu. No otras puses, ja nepraktizē, tad nevar mācīt citiem. Tas, protams, ir saistīts ar mācību 
spēka studiju kursu. Līdz ar to jaunajiem pasniedzējiem neatliek laika zinātnei. Valda uzskats, ka 
kvalitatīvi var darīt kaut ko vienu. 
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5.2. Pasākumi VMF attīstībai nākotnē 
 
Pasākums Minēšanas biežums Komentāri 
Palielināt štata vietu skaitu 3 reizes Nepieciešams palielināt gan pasniedzēju 

štata vietu skaitu, gan tehniskā personāla 
štata vietu skaitu. 

Vadībā iesaistīt jaunus 
ambiciozus cilvēkus 

3 reizes Jauni cilvēki vadībā virzītu attīstību. 

Finansējuma palielināšana 3 reizes  
Piesaistīt jaunus, perspektīvus 
pasniedzējus 

2 reizes Var piesaistīt fakultātes labākos 
absolventus. 

Tehniskais nodrošinājums 2 reizes  
Vairāk studentu 2 reizes Nepieciešams. Lai nodrošinātu valsti ar 

speciālistiem un radītu konkurenci. 
Apvienot VMF un Latvijas 
veterinārārstu biedrības spēkus 

1 reizi  

Profesijas reklāma 1 reizi  
Realizēt veterinārārstu 
tālākizglītību fakultātē 

1 reizi  

Turpināt projektus pasniedzēju 
apmaiĦai 

1 reizi  

Regulāra kvalifikācijas celšana 
mācību spēkiem (svešvalodas, 
datorapmācība) 

1 reizi  

 
Secinājumi: 
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka galvenie pasākumi intervējamo skatījumā saistīt ar cilvēku resursu 
attīstību. Finansējums un tehniskais nodrošinājums arī tiek uzskatīts par svarīgu, bet tomēr atrodas otrā 
plānā. 
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5.3. VMF nākotnes vīzija 
Vīzija Minēšanas biežums Komentāri 
Aktīva fakultāte, pilni kursi ar 
studentiem 

6 reizes  

Jāatrod vieta Baltijas mērogā 3 reizes Vietu Baltijas mērogā var atrast ar 
specializāciju, VMF jākĜūst par vietu, kur 
notiek pētniecība specializētā jomā ar 
augsta līmeĦa aparatūru, kāda nav 
Lietuvā un Igaunijā.  

No „nulles” uzbūvēta moderna 
fakultāte ar pietiekamu 
darbinieku skaitu 

2 reizes  

Jauna, aktīva, nevis vecišėa 
fakultāte 

2 reizes Citādi nākotnē fakultāte pārvērsies par 
„muzeju” 

Attīstīts klīnikas bloks 2 reizes  
Augsta līmeĦa diagnostikas 
centrs 

1 reizi Fakultāte ar to varētu pelnīt 

Centrs pēcdiploma apmācības 
realizēšanai 

1 reizi  
 

Centra ar labākajiem 
speciālistiem Latvijas mērogā 

1 reizi  

Pēc 20 gadiem sasniegts 
vidusmēra Eiropas valsts līmenis 

1 reizi  

Fakultāte ar aktīvu ārpusstudiju 
dzīvi 

1 reizi  

 
Secinājumi: 
Visi intervētie saskata fakultātes attīstības iespējas. Tikai divi izteica viedokli, ka vajadzētu salīdzināt 
fakultātes izmaksas un jauno speciālistu sagatavošanas izmaksām ārvalstīs ar nozares pieprasījumu 
Latvijā. 
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5.4. personīgais ieguldījums VMF attīstībā 
 
Intervējamie minēja konkrētus ieguldījumus VMF attīstībā: 
Ieguldījums Minēšanas biežums Komentāri 
Pabeigt doktora darbu 8 reizes  
Attīstīt konkrētu studiju kursu 4 reizes  
Sagatavot studiju kursu angĜu 
valodā 

2 reizes  

Attīstīt zinātni 2 reizes  
Piesaistīt projektu līdzekĜus 2 reizes  
Iesaistīties bloku sistēmas 
izveidē 

1 reizi  

Doktoru sagatavošana 1 reizi  
Izvēles kursu sagatavošana 1 reizi  
Mācību materiālu izstrāde 1 reizi  
Piedalīties kvalitatīvas, 
specializētas klīnikas izveidē 

1 reizi  

  
Secinājumi: 
Intervējamie ir gatavi aktīvi darboties VMF attīstībā. Atbildes norādīja uz problēmu doktora darbu 
izstrādē un aizstāvēšanā. 
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 Veterinārārstu aptauja 
 

Šobrīd LLU Veterinārmedicīnas fakultātes veic attīstības stratēăijas izstrādi. Bez tam tuvākajā laikā ir paredzēta 
izglītības programmu akreditācija. Lai uzlabotu darba kvalitāti, fakultātes vadībai ir svarīgs nozarē praktizējošo 
speciālistu un fakultātes absolventu viedoklis. Aptauja ir anonīma un iegūtās respondentu atbildes tiks analizētas 
tikai apkopotā veidā. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un ieguldījumu Veterinārmedicīnas fakultātes 
attīstības stratēăijas izstrādē! 

 
1. Kādā jomā Jūs veicat savu profesionālo darbību? 
� valsts pārvaldē (piemēram, Zemkopības ministrija) 
� pārtikas aprites un/vai veterinārajā uzraudzībā (piemēram, PVD) 
� akadēmiskajā, zinātniskajā jomā (piemēram, LLU, zinātniskajos institūtos) 
� medikamentu, medicīniskās aparatūras, dzīvnieku barības izplatīšanas jomā 
� lielo dzīvnieku veterinārajā praksē 
� mazo dzīvnieku veterinārajā praksē 
� lielo un mazo dzīvnieku jauktajā praksē 
� pārtikas ražošanas uzĦēmumā 
� zirgu medicīnā 
� citur _________________________________________________________ (lūdzu, norādiet kur) 

 
3. Kādu mācību iestādi esat absolvējis? 
� Latvijas Lauksaimniecības universitāti 
� Bebrenes profesionālo skolu (tehnikumu) 
� Smiltenes tehnikumu 
� Saldus tehnikumu 
� cita mācību iestāde ____________________________________________ (lūdzu, norādiet kāda) 
 

4. Kurā gadā Jūs ieguvāt augstāko izglītību? 
   
 

5. Vai studiju laikā strādājāt algotu darbu? 
� jā  � nē 
 
Ja atbildējāt „jā”, lūdzu, raksturojiet šīs darba attiecības: 
� strādāju ar izvēlēto specialitāti saistītu darbu, lūdzu, norādiet amatu: ________________________     
� strādāju ar izvelēto specialitāti nesaistītu darbu 
 

Ja atbildējāt „jā”, lūdzu, novērtējiet darba ietekmi uz studiju procesu: 
� primārais bija darbs, studijas otrajā plānā � studijas ir / bija viegli savienot ar darbu 
� primārās bija studijas, darbs otrajā plānā � studijas ir / bija grūti savienot ar darbu 
 

6. Vai Jūsuprāt iegūtā izglītība atbilst šodienas darba tirgus prasībām? 
� atbilst  � drīzāk atbilst  � drīzāk neatbilst  � neatbilst 

 
7. Kādā veidā pēc izglītības iegūšanas Jūs esat cēluši savu profesionālo kvalifikāciju? 
� apmeklēju kursus   � stažējos ārzemēs 
� regulāri iepazīstos ar jaunāko zinātnisko � praktizējos pie nozares autoritātēm  
    un profesionālo literatūru  
� cits _________________________________________________________ (lūdzu, norādiet kādā veidā) 

 
 

8. Vai, Jūsuprāt, veterinārārsta profesija ir prestiža? 
� jā  � nē  � nezinu / neesmu domājis 
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9. Kas, Jūsuprāt, jādara, lai celtu veterinārārsta profesijas prestižu? 
 
 
_________________________________________________________________________________________
__  
 
10. Ja Jūs saĦemtu labāku darba piedāvājumu, vai Jūs būtu gatavs pārcelties uz dzīvi? 
� citur Latvijā � Eiropas Savienībā � ASV  � citur pasaulē  � nezinu, neesmu domājis 

 
11. Vai, Jūsuprāt, šobrīd Latvijā ir pietiekams veterinārārstu skaits?  
� jā � nē � nezinu kāpēc  

___________________________________________ 
 

12. Kādi ir lielākie trūkumi Veterinārmedicīnas fakultātes darbībā (gan attiecībā uz studiju procesu, 
zinātnisko darbību, projektiem, gan administratīvo un tehnisko nodrošinājumu)? 
 
             
 
             
 
13. Kādas ir stiprās puses Veterinārmedicīnas fakultātes darbībā (gan attiecībā uz studiju procesu, 
zinātnisko darbību, projektiem, gan administratīvo un tehnisko nodrošinājumu)? 
 
             
 
             
 
14. Kādas jaunas prasmes un zināšanas, Jūsuprāt, būs nepieciešamas veterinārārstiem turpmākajos 10 
gados?  
 
             
 
             
 
             
 
 
15. Kas jādara, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības pakalpojuma sniedzēja? 
 

             
 
             
 
 
 
16. Ko Jūs personīgi esat gatavs/ -a darīt, lai VMF būtu efektīva un spēcīga Eiropas līmeĦa izglītības 
pakalpojuma sniedzēja? 
 

             
 
17. Jūsu vecums: 

 
_________  gadi 

 
PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 
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" LLU VMF attīstības stratēăijas un rīcības plāna dokumentu 
izstrāde" 
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Aptaujas tehniskā informācija 

 

Aptaujas veikšanas metode: veterinārārstu anketēšana veterinārārstu konferencē   

Aptaujas veikšanas laiks: 2007.gada 26. marts  

 Aptaujas mērėis: veterinārmedicīnas nozarē praktizējošo speciālistu un fakultātes absolventu viedoklis fakultātes 
darba kvalitātes celšanai 

Aptaujas ietvaros kopumā tika aptaujāti 35 respondenti. Vidējais respondentu vecums ir 48,8 gadi, vecākajam no 
respondentiem ir 76 gadi, bet jaunākajam – 25.  
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Kopumā profesionālās darbības jomu ir uzrādījuši 33 no 35 respondentiem, no kuriem deviĦi veterinārārsti 
darbojas divās jomās. Aptuveni 30% aptaujāto darbojas lielo dzīvnieku veterinārajā praksē, bet 20% - lielo un 
mazo dzīvnieku jauktajā praksē. SeptiĦi aptaujātie par savu darbības jomu norādījuši pārtikas aprites un/vai 
veterināro uzraudzību, savukārt, seši – mazo dzīvnieku veterināro praksi. 

Respondentu profesionālā darbības joma
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Absolvēto mācību iestādi ir norādījuši 33 respondenti, no kuriem 8 ir absolvējuši divas mācību iestādes. 85,7% 
aptaujāto veterinārārstu ir LLU absolventi. 3 no visiem respondentiem nav ieguvuši augstāko izglītību. 

Augstākā izglītība ir iegūta vidēji pirms 23 gadiem, t.i. ap 1984.gadu. No visiem aptaujātajiem veterinārārstiem 
tikai divi augstāko izglītību ir ieguvuši pēdējo piecu gadu laikā. 

No 32 atbildējušajiem respondentiem, puse (16) studiju laikā strādāja algotu darbu. Puse (8) no studiju laikā 
strādājušajiem veterinārārstiem ir strādājuši ar izvēlēto specialitāti saistītu darbu. Nevienam no šiem 
respondentiem, darba attiecības nebija primāras. Pie tam 6 aptaujātie atzīst, ka studijas bija viegli savienot ar 
darbu. 

Lielākā daĜa (48,6%) aptaujāto veterinārārstu uzskata, ka viĦu iegūtā izglītība drīzāk atbilst šodienas darba tirgus 
prasībām. Pilnīgi pārliecināti, ka atbilst, ir 17,1%. No visiem respondentiem tikai 2 uzskata, ka iegūtā izglītība 
neatbilst šodienas darba tirgus prasībām, bet par to, ka drīzāk neatbilst ir pārliecināti 7 aptaujātie veterinārārsti. 

Gandrīz visi respondenti un pārtikas aprites un dzīvnieku uzraudzības speciālisti regulāri paaugstina savu 
profesionālo kvalifikāciju (27 ir norādījuši 2 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas veidus, bet 9 – trīs). 
Populārākais kvalifikācijas celšanas veids ir dažādu kursu apmeklēšana (88,6% respondentu). Ar jaunāko 
zinātnisko literatūru regulāri iepazīstas 66%, savukārt 12% respondentu praktizējās pie nozares autoritātēm. 
Tikai 5 aptaujātie veterinārārsti ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju, stažējoties ārzemēs. 



 307

 

Profesijas prestižs
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23 respondenti no 33, kas bija atbildējuši uz jautājumu par profesijas prestižu, uzskata, ka veterinārārsta 
profesija ir prestiža. 8 respondenti veterinārārsta profesiju par prestižu neuzskata. Prestiža celšanai tika ieteikti 
sekojoši pasākumi: 

1. dažādos masu mēdijos informēt sabiedrību par veterinārmedicīnas problēmām un pozitīviem 
notikumiem; 

2. veikt veterinārārsta darbu godprātīgi, precīzi, atbildīgi un profesionāli, mainot attieksmi pret darbu; 

3. uzlabot izglītību jaunajai paaudzei; 

4. mainīt veterinārārstu attieksmi pret saimniekiem, veidojot individuālu pieeju klientam; 

5. reklamēt profesiju skolās; 

6. veicināt ārstu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi; 

7. piešėirt vairāk līdzekĜu zinātniskiem projektiem; 

8. pārveidojot padarīt interesantāku un aktuālāku nozares žurnālu. 

57% aptaujāto veterinārārstu uzskata, ka veterinārārstu skaits ir pietiekams, minot sekojošus argumentus: 

1. veterinārārstu skaits ir pietiekams, ja arī turpmāk absolvēs 25-30 veterinārārsti; 

2. skaitu regulē brīvais tirgus; 

3. uz esošo dzīvnieku skaitu rodas pat nevajadzīga konkurence. 

23% respondentu uzskata, ka veterinārārstu skaits nav pietiekams, minot sekojošus argumentus:  

1. veterinārārsti strādā citās profesijās; 

2. gados jauni veterinārārsti negrib strādāt laukos; 

3. darbs ir smags un netīrs, darba laiks – nenormēts; 

4. labāka atalgojuma dēĜ veterinārārsti brauc uz ārzemēm (Īrija). 
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Pie tam aptaujātie veterinārārsti norāda, ka veterinārārstu skaits ir pietiekams, bet nelīdzsvarots ir viĦu 
sadalījums starp laukiem, pilsētām un reăioniem. 

Veterinārārstu skaita pietiekamība
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Lielākā daĜa respondentu (14) nav apsvēruši domu pārcelties uz dzīvi citur labāka darba piedāvājuma 
saĦemšanas gadījumā. 6 aptaujātie veterinārārsti no šāda piedāvājuma atteiktos, bet 13 - pieĦemtu.   

 

Apsekošanas ietvaros respondentiem tika lūgts norādīt lielākos trūkumus Veterinārmedicīnas fakultātes darbībā. 
Vairums gadījumos kā lielākie trūkumi tika norādīti darba vietu trūkums studentu praksēm, prakses trūkums īpaši 
lielo dzīvnieku zinātnē, kā arī finanšu trūkums. Tika norādīti arī sekojoši trūkumi: 

1. Studentu nepietiekamais izglītības līmenis, piem. klīniskai diagnostikai un metodēm 

2. Pasniedzēju blakus nodarbošanās privātpraksēs, nav tendēti izglītot studentus, kuros redz savus 
nākamos konkurentus 

3. Gados jaunu pasniedzēju trūkums fakultātē 

4. Pasniedzējiem trūkst zinātniskās un praktiskās pieredzes veterinārmedicīnā 

5. Universitātes klīnikai jābūt finansētai no valsts budžeta, nevis balstoties uz privātās prakses 

6. Informācijas plūsmas trūkums starp praktizējošiem ārstiem un VMF darbības aktualitātēm, ar ko arī 
izskaidrojams, ka daudzi nevarēja atbildēt uz šo jautājumu 

 

Pie Veterinārmedicīnas fakultātes stiprajām pusēm atbilstoši respondentu paustajam viedoklim var pieskaitīt: 

1. Fakultāte dod labus teorētiskos zināšanas pamatus 

2. Laba sadarbība ar ārzemju augstskolām, labas iespējas pieredzes apmaiĦai 

3. Labs pasniedzēju kolektīvs, zinoši, pieredzējuši kadri 

4. Mērėtiecīga materiāli- tehniskā aprīkojuma uzlabošana 

5. Ilggadīgs darbs, tradīcijas 

6. Labas praktiskās iemaĦas mazo dzīvnieku praksē 
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7. Kopumā labi sagatavoti kvalificēti veterinārārsti 

Aptaujātie veterinārārsti uzrādīja sekojošas jaunas prasmes un zināšanas, kādas būs nepieciešamas 
veterinārārstiem turpmākajos 10 gados: 

1. Menedžments, vadības zināšanas prakses vadīšanai 

2. Saskarsmes zināšanas, psiholoăija (darbam ar klientiem) 

3. Specializācija dažādās jomās, piem. stomatoloăijā, oftalmoloăijā  

4. Zināšanas par jaunākajiem medikamentiem, diagnostikām un metodēm 

5. Likumdošanas prasmes, īpaši ES normatīvie akti 

6. Zināšanas ēdināšanas un pārtikas apritē 

7. Vairāku svešvalodu zināšanas 

8. Zirgu veterinārija 

9. Mazo dzīvnieku specifiskā ārstēšana 

10. Jaunas grāmatas un zinātniskie darbi 

Respondenti izteica sekojošus ieteikumus tam, lai Veterinārmedicīnas fakultāte būtu efektīva un spēcīga Eiropas 
līmeĦa izglītības pakalpojumu sniedzēja:  

1. Jāveicina starpvalstu pieredzes un zināšanu apmaiĦa gan studentiem, gan pasniedzējiem 

2. Jāmotivē jauni cilvēki virzīties zinātnē un pedagoăijā, jānodrošina paaudžu maiĦa 

3. Jāuzlabo materiāli- tehniskā bāze 

4. Jāveicina specializācija, praktiskā apmācība 

5. Jāveicina doktoru disertāciju izstrāde un aizstāvēšana 

6. Jānovērš korupcija. 

Pirmajam viedoklim atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, būtu jāpievērš vislielākā uzmanība. 

Respondentu personīgais ieguldījums tam, lai Veterinārmedicīnas fakultāte būtu efektīva un spēcīga Eiropas 
līmeĦa izglītības pakalpojumu sniedzēja:  

1. Dot savas atsauksmes, aizpildīt anketas, piedalīties rīkotajos pasākumos 

2. Piedalīties mācību programmas pilnveidošanā 

3. Dalīties ar studentiem savās zināšanās un pieredzē 

4. PieĦemt studentus praksē 

5. Apmeklēt izglītojošus pasākumus 

6. Godīgi strādāt savu darbu 

7. Popularizēt Veterinārmedicīnas fakultāti savā novadā. 
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Secinājumi:  

Populārākie darbības virzieni ir lielo dzīvnieku veterinārā prakse, mazo dzīvnieku veterinārā prakse, lielo un 
mazo dzīvnieku jauktā prakse un pārtikas aprites un/vai veterinārās uzraudzības joma, bet vismazāk pārstāvēti ir 
tādi darbības virzieni kā akadēmiskā, zinātniskā joma, valsts pārvaldes joma, zirgu medicīnas joma un darbs 
pārtikas ražošanas uzĦēmumos. No aptaujātajiem veterinārārstiem neviens nepārstāvēja medikamentu, 
medicīniskās aparatūras un dzīvnieku barības izplatīšanas jomu. 

Augstākās izglītības nepieciešamību apzinās lielākā daĜa respondentu. 

Studijas savienot ar darbu ir viegli. Galvenais mērėis tomēr ir iegūt izglītību. 

Piedāvātās izglītības programmas būtu jāuzlabo atbilstoši šodienas darba tirgus prasībām, veicot papildus izpēti 
par darba tirgus prasībām. 

Biežāk izmantotie profesionālās kvalifikācijas celšanas veidi ir kursi un jaunākā zinātniskā literatūra. LLU VMF, 
sadarbojoties ar saviem ārzemju partneriem, varētu piedāvāt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus 
ārzemēs.  

Nepieciešams veikt pasākumus, kas nodrošinātu prestiža celšanu.  

Kopumā veterinārārsti ar savu darba vietu ir apmierināti. Ietekmējošs faktors ir algas lielums, kā rezultātā, 
saĦemot piedāvājumu no ārzemēs, liels skaits veterinārārstu būtu gatavi pamest Latviju. 

Respondentu viedokĜi par stiprajām pusēm un trūkumiem dalās. Nepieciešama dziĜāka atsevišėu punktu 
izvērtēšana. 

Veterinārārsti ir gatavi atbalstīt fakultāti trūkumu novēršanā un darbības efektivitātes paaugstināšanā. 
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11. Diploma un diploma pielikuma kopija 
11.1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Veterinārmedicīna” absolventa diploma kopija 
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11.2. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Veterinārmedicīna” absolventa diploma pielikuma kopija 
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12. Senāta lēmumi par studiju programmu ikgad ējiem pašnovērt ējuma 
ziĦojumiem 
12.1. 2001./2002. akadēmiskais gads 
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12.2. 2002./2003. akadēmiskais gads 
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12.3. 2003./2004. akadēmiskais gads 
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12.4. 2004./2005. akadēmiskais gads 
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12.5. 2005./2006. akadēmiskais gads 
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13. Ikgadējie studiju programmu pašnovērt ējuma ziĦojumi 
13.1. 2001./2002. akadēmiskais gads 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSITĀTE 
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Ievads 
 

2001.gada 2.un 3. martā VMF notika studiju programmu starptautiska ekspertīze, ko veica 
profesors H.Saloniemi un profesors I.Alitalo (Helsinku universitāte), profesors K.T.Frīdhofs, 
profesors Š.Šteinlehners (Hanoveres Veterinārmedicīnas augstskola) un 
prof.I.Muižnieks(Latvijas univerrsitāte). 
2001. gada 11. aprīlī VMF pamatstudiju, maăistra un doktora studiju programmas akreditēja 
Latvijas valsts akreditācijas komisija(lēmumi Nr.283-285.)  
Jāatzīmē, ka veterinārmedicīna ir viena no ES regulētām specialitātēm, līdz ar to uz 
veterinārmedicīnas izglītību ir attiecināmi vienoti Eiropas izglītības standarti, ko nosaka 
direktīvas EEC 78/1026 un 78/1027.  
TādēĜ arī, 2002.gadā no 29.aprīĜa – 2.maijam fakultātes darbību izvērtēja TAIEX eksperti: 
F.Anthony(UK), N.A.Fag(Sweden), T.Fernandes(Portugal),kuru vērtējums un ieteikumi tiek 
Ħemti vērā tālāk uzlabojot VMF studiju programmu. 
2003.gada 17.-23. martam paredzēta EAEVE organizēta VMF akredit ācija.   
 
 
 
 
1. Studiju programmu mērėi un uzdevumi 
 
VMF apgūstamā specialitāte (veterinārmedicīna) orientēta uz augsta līmeĦa 
veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanu atbilstoši sabiedrības pieaugošajām prasībām un 
tās mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt 
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. 
Mērėis- sagatavot augsta līmeĦa speciālistus – veterinārārstus, atbilstoši sabiedrības 
pieaugošajām sociāli ekonomiskajām un garīgajām prasībām, lai izveidotu profesionāli 
izglītotus, sociāli aktīvus, kulturālus un tikumiskus speciālistus kādā no veterinārmedicīnas 
nozarēm, kuri  patstāvīgi un sadarbībā ar citiem speciālistiem būtu spējīgi rast problēmu 
risinājumu,  pieĦemt lēmumus un aktīvi rīkoties, prastu pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
savas profesionālās darbības pilnveidošanai, spētu turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi 
apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā  veterinārmedicīnas apakšnozarē. 
 
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai 
absolventi spētu: 
• veicināt dzīvnieku labturību, veselības saglabāšanu, ražību un to noderību darbam, 

sportam, cilvēka ētisko, estētisko un citu vajadzību apmierināšanai; 
• novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli, noteikt slimības diagnozi, dot profesionālo un 

ekonomisko pamatojumu veterināro pasākumu mērėtiecībai un lietderībai, veikt 
dzīvnieku individuālo vai grupveida ārstēšanu, veterināri sanitāros, profilakses un citus 
pasākumus; 

• organizēt un vadīt pretepizootiskos, profilaktiskos un atveseĜošanas pasākumus lipīgo 
slimību gadījumos, lai samazinātu cilvēku saslimstību ar cilvēkiem un dzīvniekiem 
kopējām lipīgām slimībām; 

• sekmēt augstvērtīgas un nekaitīgas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi; 
• noteikt lopkopības produktu un izejvielu kvalitāti; 
• organizēt veterināri sanitāro uzraudzību pārtikas produktu ieguves, pārstrādes, 

uzglabāšanas un realizācijas vietās; 
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• novērtēt lopkopības un veterināro objektu projektēšanas un izmantošanas dzīvnieku 
higiēnas un veterināri sanitāro stāvokli; 

• veikt pētījumus, uzkrāt pieredzi un novērojumus profesionālajā darbā, lai varētu 
efektīvākās darba metodes un pieredzi ieviest praksē; 

• izstrādāt un veikt pasākumus apstākĜu uzlabošanai lopkopībā un apkārtējās vides 
aizsardzībā; 

• kontrolēt veterināro preparātu ražošanu, uzglabāšanu un pielietošanu un pareizi tos 
izmantot; 

• pareizi pildīt veterinārā darba lietvedību, uzskaites un pārskatu dokumentāciju; 
• apgūt un rīkoties ar veterināro un medicīnisko tehniku, iekārtām un aparatūru.    

 
Plānotais tautsaimnieciskais rezultāts: studiju programma nodrošina plaša profila speciālistu 
sagatavošanu veterinārmedicīnā, kuri  var sekmīgi darboties sekojošās sfērās: 
• Zemkopības ministrijā, Valsts Veterinārajā dienestā, reăionālajās, rajonu un pilsētu 

veterinārajās pārvaldēs; 
• Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, rajonu(zonālajās) veterinārajās 

laboratorijās; 
•  Valsts robežu veterinārās kontroles iestādēs; 
• Lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzĦēmumos, to 

uzraudzībā, darba organizācijā un vadīšanā; 
• GaĜas, piena, zivju u.c. produktu pārstrādes uzĦēmumu un tirgus veterināri sanitārās 

ekspertīzes laboratorijās, animālo uzturvielu kvalitātes novērtēšanā un ekspertīzē; 
• Valsts, pašvaldību, privātajās un kooperatīvajās slimnīcās, ambulancēs, poliklīnikās, 

apvienībās un saimniecībās ar specializāciju zirgu, govju, cūku, aitu, kazu, putnu, suĦu, 
kaėu, kažokzvēru, zivju, bišu, eksotisko, savvaĜas un laboratorijas dzīvnieku slimībās, 
ārstnieciskajā, profilaktiskajā un profesionāli konsultatīvajā darbā; 

• Farmācijas, zāĜu līdzekĜu un biopreparātu ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos; 
• Veterinārās lieltirgotavās, bāzēs un aptiekās, apgādē un tirdzniecībā ar biopreparātiem, 

medikamentiem, instrumentiem, aparatūru, iekārtām u.c. materiāliem; 
• Dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas, biotehnoloăijas un ciltsdarba iestādēs; 
• Dzīvnieku aizsardzības, labturības un aprūpes organizācijās; 
• Latvijas Veterinārārstu biedrībā u.c. sabiedriskajās organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēs; 
• Zinātniskajās un mācību iestādēs zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā; 
• Starptautiskajās organizācijās veterinārmedicīnas jomā. 
 
Pašnovērtēšanās diskusiju gaitā atzīts, ka augstākās profesionālās studiju programmas 
uzdevumi ir dinamiski mainīgi. Vislielākās potenciālās izmaiĦas iespējamas sakarā ar 
Latvijas iekĜaušanos ES un ar to saistīto lauksaimniecības un pārstrādes uzĦēmumu 
pārstrukturēšanos, kā arī pieaugošajām prasībām pārtikas kontroles jomā. 
 
 
 
 
2. Studiju programmas attīstība 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un plānā 
Kl īniskās zinātnes 
Atbilstoši 2000.gadā apstiprinātajai VMF studiju programmai tika mainīts sekojošu studiju 
priekšmetu saturs un to secība studiju plānā: 
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• “Kl īniskā un laboratoriskā diagnostika” no 5., 6. un 7.semestra uz 5.,6. un 9. 
semestri, pie kam uz 9.semestri pārcelta priekšmeta daĜa “laboratoriskā diagnostika”, 
kas 9.semestrī ir būtiskāka, jo studenti apguvuši plašāku informācijas apjomu 
klīniskajos priekšmetos. 9.semestrī paralēli apgūst arī studiju priekšmeta “Iekšėīgās 
slimības, ganāmpulka veselība” sadaĜu “Vielu maiĦas slimības; 

• “Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības” bija 7. un 8.semestrī, tika pārceltas uz 8.,9. un 
10.semestri, paralēli priekšmetam “L/s dzīvnieku iekšėīgās slimības”, ieviesta kursa 
darba izstrāde,  

• paplašināts “Radioloăijas” priekšmets – izveidota kompleksa programma, kas ietver 
divas daĜas – rentgenoloăiju un radiobioloăiju(5. un 6.semestris). 

• priekšmets “Klīniskā farmakoterapija” no 10. semestra pārcelts uz 11.semestri, kā 
noslēdzošs apkopojums par visos iepriekš apgūtajos klīniskajos priekšmetos apskatīto 
slimību ārstēšanu un profilaksi. 

• “Dzīvnieku un vides higiēna” – studiju priekšmets papildināts ar apakšnodaĜām – 
dzīvnieku mītĦu un apkārtējas vides sanitārhigiēniskais vērtējums un dzīvnieku 
labturība(ES normatīvie dokumenti, LR MK noteikumi, PVD izdotie rīkojumi, 
instrukcijas un norādījumi. 

• “Speciālā patoloăija un sekcijas” – papildināts ar sadaĜu produktīvo dzīvnieku 
patomorfoloăija un šo dzīvnieku līėu sekcijas. 

• “Sīkdzīvnieku slimības” ar 2002/2003.m.g. 5. un 6. kursa studenti sāk apgūt minēto 
mācību priekšmetu, kas sastāv no – laboratorijas un eksotisko dzīvnieku slimībām, 
bišu slimībām, kažokzvēru slimībām, zivju un vēžveidīgo slimībām, putnu slimībām. 
Minētais studiju priekšmets veidojies apvienojot vairākus mazus studiju priekšmetus 
– tā apjoms 8 KP, t.sk. 6,5 KP lekcijas un laboratorijas darbi, 1,5 KP kursa darbs. 

• “Veterinārā darba organizācija” - ar 2002/2003.m.g. 5. un 6. kursa studenti sāk apgūt 
minēto mācību priekšmetu, kas sastāv no – pārtikas un veterinārmedicīnas 
likumdošanas, praktiskās uzĦēmējdarbības(uzĦēmējdarbības veidi, privātprakse), 
profesionālās ētikas, pārtikas un veterinārmedicīnas lietvedības, sabiedrības veselības 
un aktualitātēm. Apvienotā studiju priekšmeta apjoms 7,5 KP, t.sk. 6 KP – lekcijas 
un praktiskie darbi, 1,5 KP kursa darbs. 

• “Pārtikas higiēna” – ar 2001/2002 m.g. 4 – 6 kursa studenti apgūst paplašināta 
apjoma priekšmetu bloku, kas sastāv no pieciem priekšmetiem – pārtikas produktu 
tehnoloăijas pamatiem, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloăiju, pārtikas ekspertīzi 
un inspekciju, pārtikas produktu tirgzinības. 

• “Pārtikas toksikoloăijā” eksāmens no 8.semestra pārcelts uz 9.semestri, mainīts 
lekciju un laboratorijas darbu sadalījums palielinot lekciju skaitu no 1 uz 2, 
saglabājot arī 2 laboratorijas darbu nodarbības.  

• Priekšmeta “Infekcijas slimības”  eksāmens no 8.semestra pārcelts uz 9. semestri. 
 

 
2.2.Studiju programmas atbilstības akadēmiskās izglītības standartam, vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
Veterinārmedicīnas studiju programma tiek regulāri atjaunota, Ħemot vērā pasaules 
veterinārās zinātnes attīstības tendences un izmaiĦas valsts sociālekonomiskajā dzīvē, kā arī 
Ħemot vērā jaunākos pieĦemtos studiju programmu noteikumus Latvijā.  
 
Arī programmas pārraudzība tiek veikta Ħemot vērā jaunās tendences tautsaimniecības 
attīstībā, praktiskās vajadzības un problēmas, kas apgrūtina veterinārmedicīnas praksi, kā arī 
jaunās tendences veterinārmedicīnas zinātnē, tāpat  arī veicot izmaiĦas atbilstoši pieĦemtajai 
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likumdošanai, kas ir saskaĦota ar ES prasībām, un Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārstāvju rekomendācijām. 
 
Visu studiju disciplīnu pasniegšanai sagatavotos konspektus izmanto kā satura pasniegšanas 
materiālu, bez tam, visu institūtu mācībspēki ir sagatavojuši Ĝoti daudz papildus metodiskos 
materiālus (videofilmas, CD diskus, multimediju sistēmas, u.c.). 
 
Veterinārmedicīnas programmas izpildes pamatā ir Veterinārmedicīnas fakultātes institūtu 
mācību darba un zinātniskā aktivitāte. 
 
Veterinārmedicīnas fakultātes katra konkrētā institūta studiju priekšmeta programmas 
veidošanas pamatā ir ārvalstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības pieredze, LR Pārtikas 
un veterinārā dienesta darbības pamatprincipi un zinātnisko iestāžu programmas.  

 
2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
IzmaiĦas prakšu realizācijā 
3.kursam ir ieviesta mācību prakse 3 nedēĜas(dalīti): 1.nedēĜa – mācību grupā (pēc Lieldienu 
brīvlaika) MPS Vecauce un 2 nedēĜas vasarā individuāli – lielo dzīvnieku prakse 
veterinārārsta vadībā.  
4.kursam 3 nedēĜu mācību prakse grupā MPS Vecauce no 8. semestra pārcelta uz 9.semestri 
un pārveidota par individuālo lielo dzīvnieku praksi. 
 
 
 
 
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
3.1. Pasniegšanas metodes 
Fakultātes mācībspēki pielieto mūsdienīgas mācību metodes izmantojot modernus 
audiovizuālos līdzekĜus(multimediju projektoru, datorklasi – izmantojot atsevišėos 
priekšmetos pieejamos speciālos kompaktdiskus ar testiem un vingrinājumiem). Histoloăijas 
mācību priekšmetā tiek izmantots moderns mikroskops, kas dod iespēju attēlu pārraidīt uz 
datora monitoru, tādejādi sekmējot iepazīšanos ar histoloăiskajiem  preparātiem.  
Kl īniskajā diagnostikā studentu apmācībai tiek lietots gastroendoskops, kas sekmē 
diagnostisko iemaĦu apguvi. 
Priekšmeta “Klīniskā un laboratoriskā diagnostika” apguvē pie biosubstrātu izmeklēšanas 
metodikas(urīnanallīze, asiĦu morfoloăiskā izmeklēšana) papildus tiek piedāvāta asiĦu 
izmeklēšana ar bioėīmisko analizatoru. 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
Laikā no 2001. gada ir mainījusies VMF struktūra esošajiem trim institūtiem: Preklīniskā, 
Kl īniskā, Pārtikas un vides higiēnas pievienojies zinātnes centrs SIGRA, kura piedāvātās 
iespējas paredzēts izmanot nodrošinot studentu prakses. 
Fakultātē  funkcionē  3 diagnostiskās laboratorijas: Klīniskajā institūtā – klīniskās 
diagnostikas laboratorija , Pārtikas un vides higiēnas institūtā – bakterioloăijas laboratorija, 
Preklīniskajā  institūtā – morfofunkcionālā laboratorija. 
Kl īniskās diagnostikas  laboratorija  atrodas  Klīniskā institūta 81 telpā. Tajā izvietoti 
laboratorijas galdi un radīti apstākĜi gan ikdienas  klīnikas pacientu biosubstrātu 
laboratoriskai  izmeklēšanai, gan studentu ( 15 ) praktiskai apmācībai Klīniskajā un 
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laboratoriskajā diagnostikā, Iekšėīgajās slimībās, Mazo dzīvnieku  iekšėīgajās slimībās, 
citoloăijā un histoloăijā. 
Tiek veikti sekojošie  izmeklējumi: urīnanalīze ( multistiki, sedimenta mikroskopija ), asiĦu 
morfoloăija ( hematoloăija ), asiĦu  bioėīmija, koproloăija, ādas nokasījumu un efūziju 
mikroskopija, audu natīvo uztriepju citoloăija u.c. 
Preklīniskā institūta morfofunkcionālās laboratorijas aprīkošanai ar modernu, mūsdienīgu 
aprīkojumu 2002.gadā ir saĦemtas ZM subsīdijas 15 000 Ls apmērā. Par šiem līdzekĜiem ir 
iegādāts moderns fāzu kontrasta mikroskops, audu procesors, mikrotoms un termostati. 
 
2002.gadā par valsts investīcijas līdzekĜiem ( virs Ls 120000.00, EUR 201680.67 ) veikti 
remonta un  rekonstrukcijas darbi sekojošos objektos: 
• 3. un 5. auditorijas; 
• nodarbību telpa ėirurăijā; 
• nodarbību telpa  lielo dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā; 
• manēža; 
• korpusus savienojošais gaitenis; 
• anatomikums, sekciju zāle, saldētava ( E korpuss ), 
• siltumtrase. 
 
Bibliotēka 
VMF studenti un mācībspēki var izmantot LLU fundamentālās bibliotēkas un VMF 
informācijas centra resursus.  
Šobrīd LLU Fundamentālā bibliotēka abonē piecus zinātniskos žurnālus veterinārmedicīnā – 
divus latviešu, divus angĜu un vienu krievu valodā. Bez tam bibliotēkā ir pieejami ap 20 
dažādu nosaukumu vecāku izdevumu veterinārie žurnāli. VMF Informācijas centrs regulāri 
saĦem Latvijas Veterinārārstu biedrības Veterināro žurnālu, kā dāvinājumu arī vairākus 
žurnālus angĜu un vācu valodās. 
LLU Fundamentālajā bibliotēkā Veterinārmedicīnas fakultātes studentu un pasniedzēju rīcībā 
ir arī bibliogrāfijas datu bāzes CD-ROM kompaktdiskos - CURRENT CONTENTS, 
AGRICOLA, kā arī veterinārārstiem īpaši aktuālā VetCD. 
 
 
VMF informācijas centrs 
VMF informācijas centrs ir VMF pakĜautības struktūrvienība ar vienu pilnas slodzes 
bibliotekāra štata vietu.  
VMF informācijas centra izdevumu fondu veido kādreizējie LLU Fundamentālās bibliotēkas 
izdevumi, pasniedzēju izdotie mācību līdzekĜi, dāvinājumi, kā arī par Phare Tempus projekta 
līdzekĜiem 1999.-2000. gadā iepirktās grāmatas. Kopējais grāmatu skaits ir ap 3000. Fondā 
esošie izdevumu saraksts šobrīd pieejams Excel tabulu veidā. Tas nav iekĜauts LLU 
Fundamentālās bibliotēkas kopkatalogā. 
Informācijas centram nav budžeta līdzekĜu jaunu grāmatu iepirkšanai un žurnālu pasūtīšanai. 
Informācijas centrs neizsniedz izdevumus, taču piedāvā iespējas tos lasīt vai kopēt. Lasītavā 
vienlaicīgi var strādāt līdz 20 cilvēki. 
 
Audio-vizuālais serviss 
Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem nav pieejama speciāla telpa videofilmu skatīšanai. 
Fakultātē šobrīd ir viens multimediju projektors, kas savienots ar videomagnetofonu. To var 
izmantot mācību filmu demonstrēšanai nodarbību laikā. Videomagnetofoni ir arī vairākās 
mācību telpās.  
Mācību videofilmas 
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Dažādu priekšmetu pasnidzēju rīcībā ir aptuveni 120 mācību videofilmas, kuras tiek 
izmantots kā demonstrācijas materiāls lekcijās un praktiskajās nodarbībās. Pēdējo 5 gadu 
laikā VMF mācībspēki izgatavojuši mācību filmas fizioloăijā (2), etoloăijā (3). ganāmpulka 
veselībā un iekšėīgajās nelipīgajās slimībās (3). Videokasetes apmācības procesā izmanto 
atsevišėi pasniedzēji.  
 
VMF datorklase 
Gan studentu, gan pasniedzēju rīcībā Veterinārmedicīnas fakultātes telpās ir datorklase. Tā 
apgādāta 8 Pentium II tipa datoriem un Internet pieslēgumu. Datorklases izmantošana ir 
bezmaksas, taču Internet pakalpojumus jāapmaksā LLU Datortīklu nodaĜā. 
Datorklase atvērta studentiem katru darba dienu no 8.30-17.00, izĦemot nodarbību laikus. 
Sestdienās un svētdienās datorklase slēgta. 
Studiju programmā 2. semestrī studenti apgūst priekšmetu biometrija un informātikas pamati. 
Šo priekšmetu māca Informācijas tehnoloăiju fakultātes pasniedzēji. DaĜa no praktiskajām 
nodarbībām notiek VMF datorklasē. Vairāki speciālo priekšmetu pasniedzēji izmanto 
datorklasi atsevišėu nodarbību vadīšanai. 
Studentiem pieejamas aptuveni 10 interaktīvās CD-ROM apmācības programmas 
individuālajam darbam. 
 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
Studentu zinātniskajā darbā katru gadu iesaistās vidēji 26- 28 studenti, t.i. 11,4% no 
pamatstudijās studējošo skaita. 
Pirmā kursa studenti – galvenokārt morfoloăijas zinātnēs (vidēji 5 studenti katru gadu), 
papildinot anatomijas muzeju ar Latvijā sastopamo meža dzīvnieku skeleta eksponātiem. 
 
Otrā kursā (vidēji 2-3 studenti) – Fizioloăijas zinātnes nozarē līdzdarbojoties granta projektu  
96 – 0075 “Dynamics of physiological and pathophysiological processes in the gastro-
hepato-duodenal system in young farm animals determined by feeding standards” (1997-
2000) un 01-0771 “Adaptation mechanism of digestive process in calves during the transision 
period from prerumination “ eksperimentu izpildē (2001-2004).  
 
Kl īniskajās zinātĦu nozarēs studentu interesi saista produktīvo dzīvnieku organisma 
metabolisko procesu izmaiĦas, mazo dzīvnieku dažādas patoloăijas, kā arī ėirurăiskās 
problēmas. 
Dzemdniecības un ginekoloăijas zinātĦu nozarē studenti pārsvarā iesaistījušies zinātnisko 
projektu 96-0077 “Produktīvo dzīvnieku apaugĜošanās traucējumi, embriju agrīnās nāves un 
abortu cēloĦi un patoăenēzes mehānismi” (1997-2000) un “Importance of antibacterial 
factors of humoral immunity for udder protection and etiopathogenesis of mastitis” (2001-
2004) izpildē. Klīnisko disciplīnu pētījumos caurmērā iesaistās 10-12 studentu gadā.  

 
Studentiem interesē pārtikas higiēnas un infekcijas slimību epidemioloăijas problēmas. Šāda 
veida pētījumos studenti piedalās zinātniskā projekta 01. 0770 “Epidemiology and control of 
productive animal and food born infections in the Republic of Latvia” ietvaros, kā arī 
sadarbības projektu 02. 0015. 4 “Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku 
ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo produkciju “ un projekta ”Riska faktori, 
to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” ietvaros. 
Labākie studentu zinātniskie darbi tiek ziĦoti studentu zinātniskajās konferencēs, kas LLU 
mērogā pa sekcijām notiek katru gadu aprīĜa – maija mēnesī.  
No 2001. – 2002. gadam VMF studenti sagatavojuši ziĦojumus :  
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  2001. gadā - 12 
  2002. gadā – 15 

Pozitīvi vērtējams 
� Studenti aktīvi iesaistoties zinātniskajā darbā, apgūst zinātnisko pētījumu 

metodoloăiju, kas Ĝauj tiem vieglāk sagatavot kursa darbus 
� Iemācās strādāt ar zinātnisko literatūru, kritiski izvērtējot literatūras datus 
� Palīdz studentam apgūt pētījumu rezultātu apstrādi un rezultātus saprotami izklāstīt; 
� Stimulē pilnveidot savu prasmi uzstāties auditorijas priekšā un loăiski izteikt savas 

domas; 
� ěauj padziĜināti apgūt attiecīgo veterinārmedicīnas disciplīnu (atbilstošajā pētījumu 

jomā) ; 
� Palīdz izvēlēties turpināt pētījumus tālāk maăistrantūrā, vai (beidzot sešgadīgo 

apmācības programmu) doktorantūrā. 
 

 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
Turpinās sadarbība docētāju pieredzes apmaiĦā un pēcdiploma izglītībā ar Hanoveres 
veterināro augstskolu, Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Upsalas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Dānijas karalisko veterināro un 
lauksaimniecības universitāti, Norvēăijas Veterināro augstskolu (Norvegian school of 
veterinary science) un Mičiganas valsts universitāti (ASV); VMF ir noslēgts sadarbības 
līgums ar Vašingtonas štata valsts universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. 
Katru gadu daži studenti praksi iziet arī ārzemēs (Vācijā: Disseldorfa, veterinārārsts H 
.Kūster,  Polijā: Dobrova Bialostocka, veterinārārsts M. Waszkiewicz u.c.). 
 
Socrates/ Erasmus programma 
Programmas ietvaros noslēgts līgums par studentu apmaiĦu ar Hanoveres Veterināro 
augstskolu. Pagaidām studentu apmaiĦa ir bijusi vienpusēja. 2001. un 2002. gada vasarā 
notika 5 studentu mācību prakse partneraugstskolā. Noslēgtais līgums paredz 5 studentu 
apmaiĦu arī nākamajā – 2002./2003. m.g. 
 
Norvēăijas- Latvijas kopprojekts “Pārtikas ražošana, Lauksaimniecība, Sabiedrība” 
Kopš 1998. gada LLU Veterinārmedicīnas fakultāte sadarbojas ar Norvēăijas 
Lauksaimniecības universitāti un Oslo Veterināro augstskolu.  
Projekta ilgtermiĦa mērėis ir attīstīt un pilnveidot izglītību pārtikas higiēnā, izveidojot 
profesionālu apmācību programmu šajā jomā kā Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem, 
maăistrantiem, doktorantiem, tā arī veterinārajiem ekspertiem un inspektoriem. 
Projekta ietvaros VMF ir izveidota Pārtikas higiēnas laboratorija, kura ir paredzēta VMF 4. 
un 5. kursa studentu apmācībai pārtikas higiēnā. 
1999. un 2000. gadā Veterinārmedicīnas fakultātē tika noorganizēti divi intensīvie apmācību 
kursi par pārtikas higiēnas problēmām un aktualitātēm ES valstīs, kuros piedalījās Prof. 
Magne Yndestad no Oslo Veterinārās augstskolas un Prof. Christian Ring un Dr. Viktoria 
Atanassova no Hanoveres veterinārās augstskolas. 
Projekts ir pagarināts līdz 2003. gadam, tā laikā ir paredzēts pilnveidot un aktivizēt Pārtikas 
higiēnas laboratorijas darbību, kā arī pilnveidot mācību priekšmeta programmu pārtikas 
higiēnā. 
 
Sadarbības projekts izglītībā pārtikas higiēnas un drošības jomā (“Food Hygiene and Safety 
Education Network- for Reliable Food Control in the Nordic and the Baltic Countries”) 
Organizācijas/ institūcijas, kas darbojas sadarbības projektā: 



 335

1) Norvēăijas Veterinārā augstskola, Pārtikas higiēnas departaments (NVH)  
2) Norvēăijas Lauksaimniecības universitāte, NORAGRIC (NLH) 
3) Dānijas Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības augstskola (KVL) 
4) Helsinku universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas 

departaments 
5) Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte (SLU) 
6) Igaunijas Lauksaimniecības universitāte (EPMU) 
7) Lietuvas Veterinārā akadēmija, Veterinārmedicīnas fakultāte 
8) Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte. 

Projekta mērėi:  pilnveidot un uzlabot kompetenci pārtikas higiēnas un drošības jautājumos 
Baltijas valstīs, kā arī izveidot ilgtspējīgu sadarbību ne tikai starp iepriekš minētajām valstīm, 
bet arī starp valsts institūcijām, izglītības iestādēm konkrētajā valstī, kas ir iesaistītas pārtikas 
kontroles un nekaitīguma nodrošināšanas jomā. 
Plānotās aktivitātes: semināri par aktuāliem jautājumiem- pārtikas kontrolē (inspekcijā), 
likumdošanas jautājumiem u.c. Pilnveidot izglītību pārtikas higiēnā, uzlabojot un veicinot 
pārtikas higiēnas laboratoriju darbību Baltijas valstīs, personāla izglītošanās pasākumi 
ZiemeĜvalstīs. Sākt izveidot kopīgu maăistrantūras programmu pārtikas higiēnā, kur varētu 
piedalīties studenti no visām Baltijas valstīm. 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
Papildus apmācībām studenti  izmanto Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta 
Veterinārmedicīnas diagnostisko centru kā praktizēšanās vietu pārtikas un dzīvnieku slimību 
kontroles laboratorijās, jo starp šo centru un Veterinārmedicīnas fakultāti pastāv noslēgtais 
ilgtermiĦa sadarbības līgums. Praktizēšanās ilgums  5. kursa studentiem ir  2 nedēĜu garumā 
pēc rotācijas principa, praktizējoties diagnostikā centra visās esošajās laboratorijās. Šaurākās 
nozīmes līgums ir starp Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūtu un 
Pārtikas un veterinārā dienesta Jelgavas pārvaldes veterināro laboratoriju, kurā atrunāta 
sadarbība par patoloăiskā materiāla bioraudzi, bakterioloăiskajiem,  seroloăiskajiem, 
koproloăiskajiem izmeklējumiem. Atsevišėos gadījumos mācību procesā iesaistīti privāto 
uzĦēmumu (uzĦēmējdarbības) sabiedrības (gaĜas, piena, zivju) pārstrādes uzĦēmumi, 
piemēram: Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursa studentiem praktiskās nodarbības 
“Kautproduktu veterinārajā ekspertīzē” 9. semestrī tiek organizētas kautuvē/gaĜas pārstrādes 
uzĦēmumā “Kompeksim - Nākotne”. Šis uzĦēmums atrodas Jelgavas rajona Nākotnē, 18 km 
no fakultātes. 
 
Ik gadus VMF 5. kursa studentiem pārtikas higiēnas priekšmetu ietvaros tiek rīkotas mācību 
ekskursijas uz dažādiem pārtikas ražošanas/pārstrādes uzĦēmumiem dažādos Latvijas 
reăionos, kā piemēram: 

Kautuve/gaĜas pārstrādes uzĦēmums SIA “Triāls” 
A/S “Vidzemes piens” 
SIA “Valrit” 
A/S “Limbažu piens” 
Zivju pārstrādes uzĦēmums “Brīvais vilnis” u.c. 

Apmācības procesa praktiskās iemaĦas studenti apgūst valsts, privātajos uzĦēmumos un 
iestādēs.  
Veterinārmedicīnas kopējā studiju programmā pastāv 8 mācību prakšu veidi ārpus fakultātes 
robežām. 

Mācību prakses: 
anatomijā, zooloăijā, botānikā; 
praktiskajā lauksaimniecībā (MPS “Vecauce”); 
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mājdzīvnieku fizioloăijā; 
ganāmpulka veselībā un reprodukcijā; 
mazo dzīvnieku slimībās; 
lielo dzīvnieku slimībās; 
pārtikas produktu higiēnā un inspekcijā;  
laboratoriskajā diagnostikā. 

Katru gadu 5. kursa studentiem tiek organizēta mācību prakse lielo dzīvnieku slimībās. 
Prakses vietu izvēlē iesaistās prakses vadītāji un mācībspēki, studenti, nākošās prakses vietas 
veterinārārsti. Prakses vietas studentiem parasti ir dažādās SIA, Pārtikas un veterinārā 
dienesta reăionālajās  pārvaldēs, dažādos Latvijas pagastos pie vecākajiem pārtikas un 
veterinārajiem inspektoriem, kā arī privāti praktizējošiem veterinārārstiem. Piemēram: 

SIA “L īvānu veterinārajā servisā“; 
SIA “A.Zālīša un E.Juitinoviča veterinārajā servisā”; 
SIA “Veterinārmedicīnas izglītības centrā”; 
SIA “Gutta – 5 ”; 
SIA “Zemzara un ObodĦikova veterinārajā servisā”; 
“Stendes selekcijas stacijā”; 
Rīgas Zooloăiskajā dārzā; 
Pārtikas un veterinārā dienesta Jelgavas pārvaldē u.c. 

 
Bez tam, regulāri  studenti praktiskās apmācības apgūst universitātes, Latvijas Veterinārārstu 
biedrības un Dānijas kopprojekta Veterinārmedicīnas izglītības centra mazo dzīvnieku un  
zirgu klīnikās. Šo praktizēšanos organizē fakultātes dekanāts kopā ar centra vadību pēc 
rotējošā principa (3., 4., 5. kursā). 
Pēc teorētisko un praktisko studiju beigšanas fakultātes 6. kursa studenti iziet tā saucamo 
internatūras praksi 12. semestra garumā kādā no Pārtikas un veterinārā dienesta reăionālajām 
pārvaldēm, iespēju robežās izvēloties sev vēlamo nākamo darba profilu un vietu. 
 
 
 
 
4. Vērt ēšanas sistēma 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē t.sk. Veterinārmedicīnas fakultātē pastāv centralizēta 
zināšanu vērtēšanas sistēma pēc 10 ballu skalas. Šī sistēma apstiprināta LLU Senāta 1998.g. 
13. maija sēdē (232.lēmums).  
Bez 10 ballu skalas zināšanu vērtēšanai izmanto ierakstu ieskaitīts vai neieskaitīts. Pārbaudī-
jumu vērtējumus mācībspēkam jāieraksta gan kontrollapā, gan studenta atzīmju grāmatiĦā. 
Studiju rezultātus konkrētajā mācību priekšmetā vērtē mācībspēks, kurš faktiski vada studiju 
programmu. Struktūrvienības vadītājs (direktors) ir tiesīgs uzdot vērtēt studiju rezultātus arī 
citam kvalificētam un studiju priekšmetā kompetentam mācībspēkam vai mācībspēku komisi-
jai. Mācībspēkiem ir tiesības eksaminēt un pieĦemt ieskaites tikai tad, ja students uzrāda at-
zīmju grāmatiĦu un viĦa uzvārds ierakstīts pārbaudījuma kopējā grupas kontrollapā vai arī 
students uzrāda individuālo kontrollapu. Mācībspēkam nav tiesību papildināt pārbaudījumu 
kontrollapas sarakstu.  
Mācībspēkam ir tiesības noteikt prasības sekmīgām priekšmeta studijām, ar kurām studentus 
iepazīstina, uzsākot priekšmeta studijas. Prasības ir atkarīgas no studiju priekšmeta īpatnībām 
un studiju organizācijas tajā.  
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Nosakot eksāmena kvalitatīvo vērtējumu, mācībspēkam ir tiesības ievērtēt studenta darba re-
zultātus semestrī. Augstākās akadēmiskās profesionālās izglītības studijas veterinārmedicīnā 
beidzas ar valsts eksāmeniem: 

1. Lipīgās slimības, pārtikas produktu veterinārā ekspertīze un inspekcija, 
veterinārā darba organizācija; 

2. Iekšėīgās nelipīgās slimības, speciālā patoloăija, dzīvnieku un vides higiēna; 
3. Ėirurăija, dzemdniecība, ginekoloăija un mākslīgā apsēklošana. 

Valsts eksaminācijas komisijas sastāvu nosaka ar rektora rīkojumu un tās darbību 
reglamentē īpašs universitātes Senātā apstiprināts nolikums. Valsts eksaminācijas komisijas 
sēdes ir atklātas, izĦemot vērtējuma apspriešanu un lēmuma pieĦemšanu. Valsts 
eksaminācijas komisijas sēdēs drīkst piedalīties visi interesenti. 

 
 
Ieskaišu un eksāmenu kārtošanai katrā konkrētajā semestra nogalē ir paredzēts sesijas 

laiks, kurā nenotiek lekcijas un laboratorijas praktiskie darbi. Mācībspēkiem ir tiesības pie-
Ħemt eksāmenus un ieskaites arī pēc studiju un pārbaudījumu perioda beigām, ja students uz-
rāda fakultātes dekanāta izdotu individuālo pārbaudījumu kontrol- 

lapu. Pārbaudījumu kārtošanas pagarinājumu piešėir fakultātes dekāns. Iesniegumu ar 
lūgumu piešėirt pārbaudījumu kārtošanas pagarinājumu ar pievienotiem vajadzību apliecino-
šiem dokumentiem, jāiesniedz pirms individuālo studiju un pārbaudījumu perioda sākuma. 
Šajos termiĦos sekmīgi nenokārtotie pārbaudījumi (ieskaites, eksāmeni) ir akadēmiskie parā-
di. Individuālo studiju un pārbaudījumu periods paredzēts pilna laika studentu studijām, ie-
skaišu un eksāmenu kārtošanai, kā arī mācībspēka organizētām individuālām vai grupu kon-
sultācijām eksāmenu priekšmetos. Starp diviem eksāmeniem pārbaudījumu periodā jābūt vis-
maz 3 dienām. Latvijas Lauksaimniecības universitātē, t.sk. Veterinārmedicīnas fakultātē ir 
noteikti šādi eksāmenu kārtošanas veidi: 

1. Akumulējošais eksāmens, kad students iegūst savu zināšanu, prasmju un ie-
maĦu vērtējumu pēc semestrī nokārtoto kontroldarbu un kolokviju rezultā-
tiem un ietver visu priekšmeta programmā paredzēto studiju saturu; 

2. Eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par visu 
priekšmetu vai tā daĜu, ja priekšmetu studē vairākus semestrus. 

Eksāmeni var būt rakstiski, mutiski, testu veidā, daudz izvēles jautājumu veidā, praktiskā dar-
bība, klīnisko un laboratorisko izmeklējumu veidā, kā arī kombinēti. Eksāmenos var atĜaut iz-
mantot mācībspēka noteiktos palīgmateriālus. Eksāmena ilgums nedrīkst pārsniegt 4 stundas 
vienam studentam. Eksāmena kārtību, jautājumu un to raksturu nosaka mācībspēks, kurš pie-
Ħem eksāmenu.  
Vienu eksāmenu drīkst kārtot ne vairāk kā 3 reizes. Atkārtoti tikai par papildus maksu. Trešo 
reizi eksāmena pieĦemšanai attiecīgā institūcija organizē 3 mācībspēku komisiju. Ja arī tā 
studējošā zināšanas un prasmes atzīst par nepietiekošām, tad priekšmets jāstudē no jauna un 
par maksu LLU normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 
Studenti kārto eksāmenu par visu studiju priekšmetu un tikai izĦēmuma gadījumos, ja priekš-
mets sastāv no vairākām patstāvīgām daĜām un tā studijas ilgst vairākus semestrus, tad vienā 
studiju priekšmetā var kārtot vairākus eksāmenus. 
Eksāmenu kārtošanas grafiku, ievērojot 3 dienu starplaiku starp eksāmeniem, sastāda studen-
tu grupa. Pēc saskaĦošanas ar mācībspēkiem, ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms pārbaudījumu 
perioda sākuma to apstiprina fakultātes dekāns. Fakultātēm (institūtiem) ir tiesības organizēt 
eksāmenus pierakstoties, t.i. paziĦojot vairākus datumus, kuros konkrētajā priekšmetā ir ie-
spējams kārtot eksāmenu, un studenti pierakstās eksāmena kārtošanai noteiktajā dienā. 
Vienojoties ar mācībspēku, studenti var kārtot eksāmenu arī citā laikā, ja tas netraucē citu 
priekšmetu studijas. 
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Mācībspēkam ir tiesības izraidīt no eksāmena studentu, kurš neievēro eksāmenu kārtošanas 
ētikas noteikumus – izmanto neatĜautos palīglīdzekĜus vai citu personu palīdzību, uzvedas 
aizskaroši pret mācībspēku vai citām personām, kas atrodas eksāmena telpā. Atkārtoti 
eksāmenu kārtošanas ētikas pārkāpumi var būt iemesls studenta atskaitīšanai no fakultātes. 
Eksāmena vērtējums jāpaziĦo studentam eksāmena kārtošanas dienā, bet ne vēlāk kā divu 
dienu laikā, ja eksāmens ir bijis rakstiskā veidā. 
Nepiederošu personu klātbūtne, kur notiek eksāmens, nav pieĜaujama. Eksāmens komisijas 
klātbūtnē drīkst notikt ar dekāna izdotu rīkojumu, kurā norādīts komisijas sastāvs. Komisijas  
sastāvā jāiekĜauj studentu pašpārvaldes pilnvarotais pārstāvis. Vairums gadījumos sekmīgie 
studenti iekĜaujas ieskaišu un eksāmenu sesijas atvēlētajā laikā. 
 
Fakultātē praktizē uz studiju priekšmetu eksāmeniem pieaicināt pārstāvjus no Valsts dienestā 
un privātpraktizējošu veterinārārstu vidus, kuri ir kompetenti attiecīgajos jautājumos. 
 
Veterinārmedicīnas fakultātē ir ievērota secība radniecīgo studiju priekšmetu studēšanā un 
līdz ar to eksāmenu kārtošanā. Piemēram, ja nav nokārtots eksāmens mikrobioloăijā, nevar 
kārtot eksāmenu virusoloăijā un tālāk imunoloăijā. Nenokārtots eksāmens anatomijā nedod 
iespējas kārtot eksāmenu histoloăijā, fizioloăijā, patoloăiskajā fizioloăijā, operatīvajā 
ėirurăijā un topogrāfiskajā anatomijā. 
Veterinārārstu sagatavošanas kvalitāte tiek vērtēta pēc LR Pārtikas un veterinārā dienesta, 
LVB, praktizējošo veterinārārstu, uzĦēmumu un iestāžu vadītāju atsauksmēm. Mācībspēki 
apmeklē kolēău lekcijas, laboratorijas darbus un apspriež tos atsevišėu institūtu Padomes 
sēdēs. Arī LLU Mācību padomes un Veterinārmedicīnas fakultātes Mācību metodiskās 
padomes savāktā informācija un lietas apstākĜi pēc būtības vērtē katra individuālā 
mācībspēka kvalitāti un piemērotību. Mācībspēku  apmācības kvalitāti var noteikt arī anonīmi 
izjautājot studentus, ko veic studentu pašpārvaldes pārstāvji un Sociālo zinātĦu fakultātes 
mācībspēki, vadoties pēc speciāli izstrādātas testu sistēmas. 
 
 
 
 
5. Studenti 
2002.gada 1.septembrī veterinārmedicīnas studiju programmā mācījās 250 studenti, t.sk. 39 
studenti atrodas akadēmiskajā atvaĜinājumā. 2001/2002 m.g. dokumentus mācībām fakultātē 
iesniedza 80 reflektanti, tika imatrikulēti 65 studenti t.sk. 15 par daĜēju mācību maksu. 
2002/2003 m.g. dokumentus iesniedza 76 reflektanti, tika imatrikulēti 63 studenti t.sk. par 
daĜēju mācību maksu 13 studenti. 2001. gadā fakultāti absolvēja 19 veterinārārsti, 2002.gadā 
– 26 veterinārārsti.  
Pēc 2002.g. ziemas sesijas rezultātiem vērojama sekojoša studentu sekmība piešėirtas 
stipendijas 133 studentiem, no tiem 6,6% teicamnieku, 16,2% paaugstinātas, 43% parastās, 
bāreĦu stipendiju saĦem 1,51%, vārdisko stipendiju saĦem0,5%. Par maksu mācās 21,6% 
studentu. 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus 2001/2002  un 2002/2003 m.g. iezīmējas kopējas 
tendences – atskaitīti tiek tikai pirmo trīs kursu studenti(sk.tabulu 5.1.) 
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Tabula 5.1. 
No VMF atskaitīto studentu skaits un iemesli 

 
2001./2002. 

Kurss Pēc paša 
vēlēšanās 

Nodarbību 
neapmeklēšana 

Nesekmība Neatgr.no 
akad.atv. 

Pārg. Uz 
citu fak. 

Kopā 

1. 7 - - - - 7 
2. - - 3 4 - 7 
3. 1 - - - - 1 

2002./2003. 
1. 13 3 6 2 2 26 
2. 4 - - 3 - 7 
3. - - 1 - - 1 

 
Pirmajā kursā biežākais atskaitīšanas iemesls ir pēc paša vēlēšanās, bieži tas norāda uz 
kĜūdainu nākamās profesijas izvēli. Uz kĜūdainu nākamās profesijas izvēli norāda arī 
pāriešana uz citu fakultāti. Otrs biežākais iemesls ir studentu nesekmība, kā cēlonis jāmin 
neprasme sistemātiski apgūt zināšanas, kas, diemžēl, jāatzīmē kā vidējās izglītības trūkums. 

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes informācijas centrs (bibliotēka) apkalpo gan 
mācībspēkus, gan studentus, maăistrantus, doktorantus un citu akadēmisko personālu, 
garantējot tiem tiesības izmantot fondus, kopēšanas iekārtas, datorus, internetu, skenerus, 
videoiekārtu, lai atrastu informāciju par sev interesējošiem jautājumiem. Informācijas centrs 
strādā saskaĦā ar LLU bibliotēkas noteikumiem. Informātikas centra stendos ir izvietota 
informācija par jaunāko literatūru un metodiskajiem materiāliem. Informācijas centrā 
iztrūkstošo literatūru var atrast LLU centrālajā bibliotēkā, kas ir viena no modernākajām 
Latvijas augstskolās. Bez tam literatūra un metodiskie materiāli, kas attiecas uz konkrēto 
studiju priekšmetu, ir pieejami institūtos. Studentiem ir pieejama atsevišėa datorklase, kas 
pieslēgta internetam. Pēc aptaujas VMF studenti visvairāk – 47% gadījumos izmanto 
fakultātes teritorijā esošo informācijas centru, 21% gadījumos studenti apmeklē LLU 
bibliotēkas lasītavu. DaĜa no studentiem ir norādījuši, ka zināšanu papildināšanai noder 
fakultātē un arī ārzemēs organizētie semināri un kursi. (Skatīt 1. grafiku). 
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1. GRAFIKS 

Mācību darbā izmantotie papildus varianti

47%

21%

15%
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Informātikas centrs Lasītava Semināri Kursi Cits variants
 

 
 
Veterinārmedicīnas mācībspēki un apkalpojošais personāls piedāvā studentiem arvien augošo 
sociālo un studiju problēmu risinājumus, lai gala rezultātā būtu starptautiskām prasībām 
atbilstoši sagatavoti veterinārārsti. Šādiem speciālistiem ir liela darba izvēle gan valsts, gan 
arī privātajās struktūrās. Studentu apmācības procesa veidošanā aktīvi iesaistās Latvijas 
veterinārārstu biedrība, kurā pastāv un darbojas studentu nodaĜa un veterinārmedicīnas 
augstākās izglītības programmas koordinatoru nodaĜa. 
 
 
6.Akadēmiskais personāls 
Augstākās profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 65 mācību spēki, no 
kuriem 20% ir profesori, 32,5% docenti, 26% lektori un 21,5% asistenti jeb, vērtējot pēc 
zinātniskās kvalifikācijas, 44,5% ir habilitētie zinātĦu doktori vai doktori (Akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas un amatus skat. pielikumos 6.,6.1., sarakstu skat. 7. pielikumā,). 
Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku vidējais vecums ir 46,3 gadi un no kopējā  
mācībspēku skaita veterinārmedicīnas studiju programmā tie sastāda 55%.  
Viens no habilitētajiem zinātĦu doktoriem ir LZA īstenais loceklis(akadēmiėis), viens LZA 
korespondētājloceklis, divi no profesoriem ir LMZA locekĜi, viens profesors ir promocijas 
padomes priekšsēdētājs, trīs ir promocijas padomes locekĜi, divi veic nozares ekspertu 
pienākumus, četri mācībspēki ir LLU Senāta locekĜi. Vairāki mācībspēki strādā par 
konsultantiem dažādās nozares organizācijās.  
Fakultātes mācībspēki ir stažējušies vai cēluši savu kvalifikāciju ārzemēs un dažādos kursos 
un semināros Latvijā. Turpmāk ir paredzēts arvien vairāk izvērst starptautisko sadarbību, 
radot iespēju mācībspēkiem stažēties citās augstskolās un zinātniskajās iestādēs. 2000./2001. 
studiju gadā fakultātes mācību spēki un studenti piedalās  starptautiskajās 
ERASMUS/SOCRATES apmaiĦas programmās.  
Fakultātes mācībspēki lasa lekcijas un vada seminārus Latvijas Lauksaimniecības 
konsultāciju centra pasākumos, piedalās dažādās lauksaimniecības izstādēs.  
Veterinārmedicīnas fakultātes mācību spēki vada nodarbības arī citās LLU fakultātēs, dodot 
pamatzināšanas Lauku inženieru, Lauksaimniecības un Ekonomikas fakultātes studentiem. 
Pašnovērt ēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva atjaunošanai. 
Visos fakultātes institūtos studiju procesā tiks iesaistīti asistenti vai asistenti-stažieri paaudžu 
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maiĦai perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko 
kvalifikāciju, aizstāvot veterinārmedicīnas maăistra vai doktora zinātniskos grādus. 
 
Universitātes un Fakultātes apmācības personāla darba politika ir vērsta, lai personālam būtu 
iespējams objektīvi uzlabot savu kompetenci izstrādājot doktora disertācijas, iesaistot 
pasniedzējus ilgtermiĦa kvalifikācijas paaugstināšanas kursos ārvalstu universitātēs un 
organizējot īstermiĦa apmācības formas (seminārus, kursus, konferences, zinātnisko rakstu un 
referātu sagatavošana, utt.). Universitātē ir ieviesta konsekventa un pastāvīga mācībspēku 
darbā pieĦemšanas politika.  
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē t.sk. Veterinārmedicīnas fakultātē mācību vidi veido 
akadēmiskais personāls (asistenti, lektori, docenti, asociētie profesori, profesori, profesori 
seniori) un palīgpersonāls (laboranti, vecākie laboranti, sanitāri, apkopēji). 
  
Kārtību kādā LLU t.sk. VMF ievēl akadēmiskajos amatos paredz “Nolikums par vēlēšanām 
akadēmiskajos amatos LLU”, kurš apstiprināts LLU Senātā 1997.gada 12. martā. Šis 
nolikums izstrādāts vadoties no LR augstskolu likuma. Atkarībā no mācībspēka erudīcijas, 
intelekta, profesionālo zināšanu līmeĦa, pozitīvās saskarsmes spējām katram mācībspēkam ir 
iespējas iziet visu štata gradācijas shēmu no asistenta līdz profesoram. Šajos apstākĜos tomēr 
jāĦem vērā vecuma cenzs vēlētajos amatos, proti, vēlētos profesora, asociētā profesora, 
docenta, lektora, asistenta amatus var ieĦemt persona līdz 65 gadu sasniegšanai. Sasniedzot 
šo vecumu, nolikums paredz, ka izĦēmuma gadījumā pēc institūta vai fakultātes 
priekšlikuma, rektoram ir tiesības slēgt darba līgumu uz 1 gadu amata pienākumu pildīšanai 
ar personu, kam ir atbilstošs zinātniskais vai akadēmiskais grāds. 
 Nolikums paredz arī galvenās prasības akadēmisko amatu pretendentiem. 
Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kam ir maăistra vai doktora grāds un kurš spēj 
vadīt praktiskās nodarbības, veikt zinātnisko darbu. Asistenta uzdevumus nosaka 
struktūrvienība.  
Asistentiem, kuriem nav zinātniskā grāda, ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam 
atbilstoša 5 gadu darba praktiskā pieredze.  
Uz lektora amatu var pretendēt persona, kam ir maăistra grāds vai doktora grāds institūta 
profilam atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekĜi un, kurš spēj 
patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. 
Lektoru uzdevumus nosaka struktūrvienība. 
Lektoriem, kuriem nav zinātniskā grāda, ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam 
atbilstoša 5 gadu praktiskā darba pieredze. 
Uz docenta amatu var pretendēt persona, kam ir doktora grāds, zinātnes apakšnozarei 
atbilstošas publikācijas un mācību līdzekĜi. Pretendenta zinātniskā un akadēmiskā darba 
pieredze kopumā nav mazāka par 5 gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads 
augstskolā vai tam pielīdzināts akadēmiskā darba apjoms, par ko slēdzienu dod fakultātes 
Dome. 
Lai ievēlētu docenta amatā personu, kurai nav zinātniskā grāda, šai personai ir nepieciešams 
vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze un īpašas pasniegšanas iemaĦas. 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt mācībspēku paātrinātu atjaunošanu, VMF ir iespējams 
ar LLU mācību prorektora atbalstu pedagoăiskajā darbā uz 1 gadu iesaistīt asistentus 
stažierus tūlīt pēc fakultātes beigšanas. Bez tam, LLU Senāts pieĦēma 1998. gada 3. 
decembrī nolikumu par studējošo kredītu dzēšanu absolventiem, kuri paliek darbā, kā 
mācībspēki LLU. Šis apstāklis varētu interesēt spējīgākos studentus Ħemt kredītu bez bažām 
par apmaksu. Studentiem ar vēlmi kĜūt par akadēmisko personālu, arī piešėir paaugstinātas 
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stipendijas. Paaudžu nomaiĦa ir Ĝoti būtiska, jo daudziem vecākā gadagājuma mācībspēkiem 
trūkst tādu zināšanu, kas Ĝautu vairāk centrēties uz rietumiem.  
 
Darbs VMF dod zināmas priekšrocības, lai rastu motivāciju strādāt par mācībspēku. 

Daži piemēri motivācijai jaunajiem mācībspēkiem: 
�darbs augstskolā dod iespējas sevi pilnveidot kā personību; 
�vēlme savu darbību saistīt ar zinātnisko un pedagoăisko darbību; 
�akadēmiskā brīvība; 
�plašas iespējas starptautiskai sadarbībai un atzīšanai; 
�pedagoăiskajiem darbiniekiem ikgadējais atvaĜinājums ir 56 kalendāra dienas; 
�mazāks risks zaudēt darbu. 
Strādājot akadēmiskajā darbā, ir iespējas diezgan strauji uzlabot savu materiālo 

situāciju, ja vien jaunais mācībspēks ir pietiekoši perspektīvs un radošs. Dažas no šīm 
iespējām: 

�jaunie mācībspēki, kuri ir stažējušies ārzemēs, brīvi pārvalda kādu no svešvalodām, 
apguvuši datortehniku un spēj vadīt nodarbības svešvalodās, noteikta paaugstināta darba alga; 

�paaudžu nomaiĦa dod iespējas straujāk virzīties pa karjeras kāpnēm, līdz ar to 
palielinās atalgojums; 

�studējošo un studiju kredītu dzēšana no administrācijas puses, paliekot darbā 
universitātē; 

�ir iespējas pamatdarbu savienot ar zinātniskajiem līgumdarbiem, par to saĦemot 
papildus atalgojumu; 

�uz starptautiskās sadarbības līguma pamata ir iespējas paaugstināt kvalifikāciju 
ārzemēs; 

�studējot klātienes doktorantūrā, ir iespējams strādāt par mācībspēku, nezaudējot 
doktoranta stipendiju. 

Mācībspēka izaugsmes iespējas VMF ir plašas, sākot no asistenta stažiera līdz 
profesoram, izejot akadēmisko un zinātnisko grādu iegūšanas procedūras, nepārtraukti sevi 
pilnveidojot attiecīgā studiju priekšmeta jomā un gūstot panākumus mācību darbā, ko pozitīvi 
vērtē studējošā jaunatne. 
Lai vērtētu mācībspēka darba kvalitāti un radītu apstākĜus tālāk pilnveidot profesionālo 
meistarību un pasniegšanas iemaĦas, universitātes sociologu grupa ik gadus veic anonīmas 
aptaujas “Mācībspēks studenta vērtējumā”. 

Ik gadus Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēki  paaugstina savu kvalifikāciju 
ārvalstu universitātēs. Profesori un asociētie profesori dalās pieredzē ar jaunajiem 
speciālistiem. Doktorantūras 3. un 4. kursa studenti tiek iesaistīti pedagoăiskajā darbā, kā tas 
ir noteikts Doktorantūras studiju apmācības nolikumā. Jaunākā pedagoăiskā un zinātniskā 
personāla sagatavošana notiek fakultātes institūtos, daĜa no tiem dodas studēt uz ārzemēm. 
Ārvalstu pasniedzēji no studiju un zinātniskām iestādēm tiek aicināti lasīt lekcijas. 
Pedagoăiskā personāla darbā pieĦemšana notiek uz konkursa pamata. Konkurss tiek 
izsludināts nacionālajā presē. 

Fakultātē tiek veikta profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas politika. Zinātniski 
– pedagoăiskais personāls tiek vērtēts, Ħemot vērā pedagoăisko noslogotību, publicētos 
zinātniskos rakstus, izdotās rokasgrāmatas, sagatavotos metodiskos materiālus, piedalīšanos 
konferencēs, semināros, utt. Fakultātes vadība (autoritātes) apmeklē lekcijas un praktiskās 
nodarbības, un novērtē to kvalitāti. Institūtos  notiek pēdējās zinātniskās informācijas 
apmaiĦa.  Priekšmetu mācībspēki un pieaicinātie pasniedzēji veido studentu valsts eksāmenu 
komisiju. 

Pedagoăiskā personāla novērtēšanas noteikumi ir pietiekoši stingri, tie nodrošina 
apmācību kvalitātes uzlabošanos. Fakultātes  mācībspēki aktīvi piedalās pēcdiploma 



 343

izglītības procesā, konsultē veterinārārstus, kas strādā ražošanas sfērā, veic zinātnisko darbu, 
piedalās zinātniskās – ražošanas konferencēs, brauc uz ārvalstu universitātēm, tas Ĝauj uzlabot 
un paaugstināt apmācību kvalitāti. Bez tam fakultātes pasniedzēji aktīvi piedalās nacionālās 
veterinārmedicīnas likumdošanas sagatavošanā un saskaĦošanā ar ES prasībām. 
Mācībspēki  piedalās citu kolēău nodarbībās un vēlāk to apspriež institūtos. Pie mums 
lekcijas lasīt brauc pasniedzēji no ārvalstīm, tāpat arī LR PVD un VVMDC amatpersonas; 
veterinārārsti, kas strādā ražošanas sektorā (putnkopības, pārtikas ražošanas uzĦēmumos utt.).  
 
Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku izaugsmes panākumi ir cieši saistīti ar akadēmiskā 
un doktora grāda iegūšanu.  
Pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas pretendents aizstāv maăistra zinātnisko darbu 
un ar maăistra eksaminācijas komisijas (MEK) lēmumu iegūst maăistra akadēmisko grādu 
(Mag.med.vet.). Grāda iegūšana dod pretendentam iespēju ieĦemt attiecīgi augstāku 
mācībspēka štata vienību, kas, protams, saistīta ar lielāku atalgojumu un morālo gandarījumu.  
Ar to izaugsme nebeidzas, jo nākošais pakāpiens ir doktorantūras studijas veterinārmedicīnas 
zinātĦu nozares jau iepriekš minētās apakšnozarēs. Doktorantūras studiju beigās pretendents 
aizstāv promocijas darbu un iegūst doktora zinātnisko grādu (Dr.med.vet.). Zinātniskā grāda 
iegūšana nodrošina izaugsmi pa karjeras kāpnēm līdz profesora amatam. Profesora amats 
nodrošina labu materiālo līmeni un uzliek lielāku atbildību par mācību vides veidošanu un 
izaugsmi attiecīgajā studiju priekšmetā. Par Ĝoti izciliem pedagoăiskā un zinātniskā darba 
sasniegumiem mācību spēks iegūst korespondētājlocekĜa nosaukumu, kā arī. akadēmiėa – 
īstenā locekĜa nosaukumu. Kā apbalvojums par ilggadīgu pedagoăisko un zinātnisko darbību 
var būt piešėirts docenta emeritus, profesora emeritus un valsts emeritētā zinātnieka 
nosaukums. 
Bez tam LLU t.sk. VMF ik gadus personāla komplektēšanas komisija nosaka docentu, 
asociēto profesoru, profesoru un profesoru senioru minimālās algas apmēra palielināšanu, 
vadoties no didaktiskās kvalifikācijas un kompetences, zinātniskās kvalifikācijas un  
organizatoriskās darbības. Asistenti un lektori ik gadus saĦem piemaksu pie minimālās algas 
par mācību darba kvalitāti.   
 
7. Pašnovērt ējums  
Aplūkojot augstāko profesionālo studiju programmu kopumā ir jāatzīst, ka akreditējamā 
programma nodrošina vispusīgu zināšanu ieguves iespēju veterinārmedicīnā, tā dod iespēju 
studentiem specializēties izvēlētajā virzienā un  ir atbilstoša izvirzīto mērėu sasniegšanai. 
Studentiem ir iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei pilnveidot sevi kā personību, apgūstot 
vispārējos un humanitāros priekšmetus.  
 
Taču ir nepieciešama tālāka programmas pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus. 
Studiju programmu izvērtēšanā vairāk ir jāiesaista studenti un Latvijas veterinārārstu 
biedrība. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi pārejai uz priekšmetu plānojumu un 
samazinātu auditoriju stundu skaitu. 
 
Īpaša vērība ir jāpievērš akadēmiskā personāla atjaunināšanai ar augsti kvalificētiem 
speciālistiem, diemžēl, mācībspēku ar doktora grādu skaits fakultātē ir nepietiekams.  
  
Izvērtējot 2001.gada pašnovērtēšanas ziĦojumā paredzētos pasākumus nākamajiem diviem 
mācību gadiem varam secināt , ka galvenajos vilcienos iecerētos pasākumus ir izdevies 
realizēt: 
2001./2002. studiju gads 
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1. VMF mācību programmā samazināt sociālo priekšmetu īpatsvaru par labu speciālajiem 
priekšmetiem.  

2. Katra studiju priekšmeta informatīvās dokumentācijas izstrāde un pavairošana 
studentiem. 

3. Palielināt mācību laiku pārtikas higiēnā, palielināt studentu praktisko mācību laiku. 
4. Pārtikas higiēnas laboratorijas aprīkošana ar modernu aparatūru. 
 
2002./2003. studiju gads 
1. Pilnveidot izvēles studiju priekšmetu sistēmu un saturu. 
2. Sagatavot atsevišėus studiju priekšmetus angĜu valodā. Izstrādāt informatīvos materiālus 

SOCRATES apmaiĦas programmu realizācijai. 
3. Pilnveidot internatūras prakses programmu, tās saturu un norisi, paredzot iespējamo 

specializāciju.  .  
4. Turpināt uzsākto VMF klīnikas un zinātnisko laboratoriju rekonstrukciju. 
2003. gadā plānota EAEVE (Eiropas augstākās veterinārās izglītības iestāžu asociācijas) 
r īkota fakultātes studiju programmu akreditācija. 
 
 
 
 
8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 
1. Studiju procesa kvalitātes pilnveidošana, veidojot ciešāku atgriezenisko saiti starp studentu 
un mācībspēku, stimulējot kvalificētu jauno speciālistu iesaisti studiju procesā, mācību 
metodisko materiālu izstrādi un papildināšanu, svešvalodu zināšanu apguvi un to pielietošanu 
ārzemju literatūras studijām un kvalifikācijas celšanai.  
2. Studiju procesa un praktiskās apmācības bāzes pilnveidošana. Apzināt labākos 
veterinārārstus - prakses vadītājus visu kursu studentiem, saskaĦot prakses programmas un 
norises metodiku. Datoru un zinātniskā darba izstrādei nepieciešamo analītisko iekārtu skaita 
palielināšana.  
3. Studiju procesa, programmu un priekšmetu satura pilnveidošana un regulāra izvērtēšana 
atbilstoši Latvijas valsts sabiedriskajām, saimnieciskajām un sociālajām vajadzībām un 
prasībām. Fakultātes studentu pašpārvaldes aktīva iekĜaušanās šajos procesos. 
4.Sadarbības veicināšana ar pasaules, Eiropas, Latvijas augstskolām, zinātniskajām iestādēm, 
profesionālajām biedrībām. 
5.Lai uzlabotu mācību ēku un aprīkojuma stāvokli, ir: 

- Jāturpina darbs pie ēku un telpu ekonomiskās  ekspertīzes, kompleksās 
rekonstrukcijas tehniskās un ekonomiskās dokumentācijas izstrādāšanas; 

- Intensīvi jāveic korpusu un telpu  remonts un  rekonstrukcija, sevišėu vērību 
pievēršot ventilācijas sistēmas u.c. labiekārtošanai. 

- Ir jāpiesaista gan valsts, gan dažādu  fondu  finansu līdzekĜi tehniskās bāzes 
uzlabošanai un papildināšanai. 

6. Stimuls studentiem iekĜauties zinātniskajā darbā būtu lielāks, ja : 
� būtu iespējas saĦemt zināmu finansējumu par pētniecībā pavadīto laiku; 
� studentiem ( arī mācībspēkiem) būtu labākas svešvalodu zināšanas; 
� piedāvāto zinātnisko darbu tēmas interesētības ziĦā būtu spējīgas konkurēt ar citām 

studentus interesējošām darbības jomām; 
� VMF turpinās uzlabot pētījumu materiāli-tehnisko bāzi un infrastruktūru kopumā.  
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LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 
D o k t o r a  s t u d i j u  m ē r ė p r o g r a m m a 

Veterinārmedicīnas zinātnes nozarē 
2003.-2010. gadiem 

 
 

Programmas mērėis ir sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni 
veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām 
veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas 
zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 
Programmas uzdevumi līdz 2006. gadam : 
 

� Veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 
Veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 
atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 

 

� Veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 
veterinārmedicīnas problēmas; 

 

� Veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 
starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties 
starptautiskos zinātniskos forumos; 

 

� Izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, 
konsultāciju, eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā. 

 
� Doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 

 
 

Skats uz 2010. gadu 
  

� Izveidot Baltijas republiku Veterinārmedicīnas starptautiskus doktorantūras studiju 
centrus atsevišėajās apakšnozarēs, attīstot apakšnozarei atbilstošu materiāli 
tehnisko un personāla nodrošinājumu; 

 
� Internacionalizēt doktorantūras studijas, paredzot finansējumu, kas nodrošina 

vismaz pusgadu ilgu stažēšanos ārzemēs vienu reizi doktorantūras studiju laikā; 
 

� Veicināt kopēju Veterinārmedicīnas doktorantūras studiju programmu (atsevišėās 
specialitātēs) veidošanu ar Eiropas Veterinārmedicīnas augstākās izglītības 
asociācijā iekĜautajām Universitāšu fakultātēm, institūtiem u.c. institūcijām. 
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Situācijas apraksts un paveiktā novērt ējums: 
 

 LLU Veterinārmedicīnas Doktora studiju programma 2001. gada martā izgāja 
starptautisko ekspertīzi un tika akreditēta uz maksimālo termiĦu – sešiem gadiem. 
Doktorantūras studiju virzieni ir atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātai zinātĦu 
nozarei un apakšnozarēm (LZP 1998. gada 17. februāra lēmums Nr 1-1)  
 
Doktorantu skaita dinamika Veterinārmedicīnas zinātĦu nozarē : 

 
1997. gads – 13; 
1998. gads – 16; 
1999. gads – 18; 
2000. gads – 13; 
2001. gads – 12. 

 Doktorantūras studenti sastāda vidēji 7,4% no studējošo skaita VMF. 
 

� Aizstāvējis Veterinārmedicīnas doktora grādu : 1997. gadā – viens. 
 
� Teorētisko kursu beigušo doktorantu skaits : 

 
1997. gadā – 3; 
1998. gadā – 3; 
1999. gadā – 2; 
2000. gadā – 2; 
2001. gadā – 2. 
 

� Studijas doktorantūrā pārtraukuši (doktorantu skaits) : 
 

1997. gadā – 3; 
1998. gadā – 3; 
1999. gadā – 5; 
2000. gadā – 3; 
 

 
 
Doktorantu zinātniskie vadītāji: 

VMF doktorantu zinātniskie vadītāji ir 3 habilitētie doktori, 10 zinātĦu doktori; no 
tiem 3 profesori un 6 asociētie profesori. 

 
Paveiktā novērt ējums 
 
� Pozitīvi vērtējama Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas izstrāde 2000. 

gadā, apspriešana un apstiprināšana LLU 2000. gada 14. jūnijā LLU Senāta sēdē 
(lēmums Nr 3-35). Programmas struktūru veido veterinārmedicīnas zinātnes nozares 
apakšnozaru programmas un doktorantu individuālās programmas, kuras izstrādā 
vadoties no Programmas vispārējiem principiem un atbilstoši konkrētās 
veterinārmedicīnas apakšnozares specifiskajām prasībām. Kopumā 
Veterinārmedicīnas doktora studiju programma 2001. gada martā saĦēma pozitīvu 
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starptautisko ekspertu vērtējumu un tā tika akreditēta uz maksimālo termiĦu – sešiem 
gadiem. 

 
� 2002. gada 10. aprīlī LLU Senāts apstiprināja Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Doktora studiju programmu standartu (Lēmums Nr 4-88). Atbilstoši standartam tiek 
izmainīta iepriekšējā Veterinārmedicīnas doktora studiju programma un tā tiek 
gatavota 2003. gada marta mēnesī paredzētajai Eiropas Veterinārmedicīnas 
augstskolu asociācijas (European Association of Establishments for Veterinary 
Education - E.A.E.V.E.) akreditācijai. 

 
� ěoti pozitīvi vērtējama atsevišėu doktorantu stažēšanās Eiropas Universitāšu 

atbilstošajās institūcijās, kur tiek pilnībā vai daĜēji izstrādāta promocijas darba 
eksperimentālā daĜa. 

 
� Jāuzsver VMF doktorantu iespēja veikt pētījumus atbilstoša profila zinātniskos 

institūtos (centros), kuros iespējams realizēt kompleksus pētījumus speciālās 
laboratorijās (Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, Mikrobioloăijas un 
virusoloăijas institūtā, LLU VMF zinātnes centrā “Sigra”, Rīgas StradiĦu 
universitātes Medicīnas fakultātē).  

 
� Pozitīvi vērtējama arī Latvijas privāto veterināro klīniku veterinārārstu iesaistīšanās 

LLU VMF doktora studijās, kas rada iespēju veikt zinātniskus pētījumus, izmantojot 
atsevišėu klīniku salīdzinoši labo materiāli tehnisko bāzi. 

 
� Atzinīgi vērtējama doktorantu piesaistīšana LZP projektu un sadarbības projektu 

izstrādē, kā arī LZP finansētajos doktorantūras projektos (grantos); 
 

� Jāuzsver LLU Zinātnes centra “Sigra” iekĜaušanās Veterinārmedicīnas fakultātes 
struktūrā, kas veicina Latvijas augsti kvalificētu veterinārmedicīnas zinātnieku aktīvu 
piedalīšanos Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas realizācijā; 

 
� Pozitīvi vērtējams VMF darbs pakāpeniskā infrastruktūras modernizācijā un 

optimizācijā, piesaistot ZM subsīdijas, (kas paredzētas aparatūru iegādei), dažādus 
privātos fondus, kā arī mēăinājumi iekĜauties starptautiskos projektos (piemēram, 
pašreiz strādājot pie veterinārmedicīnas tālākizglītības centra izveides). 

 
 
 
Problēmas  
 
� Pirmā problēma ir lielais doktorantu skaits, kas pārtrauc studijas pilnīgi vai Ħem 

atkārtotus akadēmiskos atvaĜinājumus. Līdz ar to veterinārmedicīnā aizstāvētu 
promocijas darbu pēdējos piecos gados – nav; 

 
� DaĜa doktorantu nav novērtējusi savas spējas mērėtiecīgi apgūt doktora (tātad 

augstākā līmeĦa) studiju programmu veterinārmedicīnā un patstāvīgi uzrakstīt 
atbilstoša zinātniska līmeĦa promocijas darbu; 
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� Doktora studijām atvēlētie trīs gadi ir pārāk īss laiks studiju programmas apgūšanai 
un promocijas darba izstrādei, jo veterinārmedicīna ir eksperimentāla zinātnes 
nozare, kas ir stipri laikietilpīga; 

 
� Veterinārmedicīna salīdzinoši ir Ĝoti dārga zinātnes nozare, kas prasa atbilstošu 

finansējumu eksperimentālā darba izstrādei, kura pašreiz nav; 
 

� Doktorantu stipendijas ir niecīgas, tādēĜ praktiski visi doktoranti ir spiesti strādāt 
algotu darbu, kas neveicina sekmīgu doktora studiju programmas apguvi un 
promocijas darba izstrādi; 

 
� Novecojusī VMF laboratoriju infrastruktūra un materiāli – tehniskā bāze;  

 
� Augsti kvalificētu doktorantu zinātnisko vadītāju trūkums daudzās 

veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā; 
 

� Salīdzinoši zemais doktora studiju prestižs Latvijā konkurētnespējīgā atalgojuma 
dēĜ darba tirgū pēc doktorantūras pabeigšanas. 

 
 

Att īstība 
 
Att īstību veicinoši faktori : 
 

� LLU izstrādātā un Senātā akceptētā Doktora studiju programmu standarts; 
 
� Veterinārmedicīnas doktoru studiju programmas visumā pozitīvais starptautisko 

ekspertu vērtējums 2001. gadā un tās akreditācija uz maksimālo laiku – sešiem 
gadiem; 

 
� LLU izstrādātais un 2000. gada 14. jūnija Senāta sēdē apstiprinātais LLU 

Promocijas padomju darbības nolikums un Veterinārmedicīnas promocijas 
padomes locekĜu aktīva iekĜaušanās Doktora studiju programmas realizācijā un 
izpildes kontrolē; 

 
� Latvijas virzība uz Eiropas Savienību, kur veterinārmedicīnai kā reglamentētai 

profesijai izvirzītas augstas prasības, līdz ar to rodas nepieciešamība pēc Ĝoti 
augstas kvalifikācijas speciālistiem un zinātniekiem; 

� LLU Veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinoši lielā atpazīstamība Eiropā un 
pieejamība dažādiem starptautiskiem projektiem; 

 
� ZM Veterinārā un pārtikas departamenta, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta 

lielais atbalsts VMF tālākattīstībai un cieša savstarpējā sadarbība, (t. sk. ar Valsts 
Veterinārmedicīnas diagnostikas centru un Jelgavas rajona Veterināro pārvaldi); 

 
� Latvijas Zinātnes padomes ieinteresētība un pašreiz iespējamais maksimālais 

atbalsts doktorantūras sekmīgai attīstībai Latvijā. Doktorantu iespējas pretendēt 
konkursa kārtībā uz LZP doktorantūras grantiem, kā arī finansiālu atbalstu darbībai 
starptautiskās konferencēs; 
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� LLU salīdzinoši labais nodrošinājums ar datoru pieslēgumu interneta tīklam, kas 
doktorantiem Ĝauj apgūt un izmantot starptautisko informāciju. 

 
 

Att īstību kavējoši faktori 
 
� Veterinārmedicīnas zinātnes attīstībai Latvijā nepieciešamo atbilstoša līmeĦa 

specializēto laboratoriju trūkums, kas nodrošinātu sekmīgu doktorantu 
eksperimentālā darba daĜas izstrādi; 

 
� Grūtības izmantot starptautiskos piedāvājumus veterinārmedicīnas zinātnē, jo 

Latvijā daudzās veterinārmedicīnas apakšnozarēs nevar atbilstošā līmenī veikt 
nepieciešamo eksperimentālo pētījumu daĜu; 

 
� Nepietiekamās angĜu valodas zināšanas; 

 
� Doktorantu niecīgais finansējums, kas neĜauj tiem izmantot studiju iespējas 

ārzemēs; 
 

� Pašreiz konkurētnespējīgais atalgojums darba tirgū Latvijā pēc doktora grāda 
iegūšanas (atbilstoši doktoranta patērētajam laikam, piepūlei un iegūtajām 
zināšanām), kādēĜ daudzi spējīgākie veterinārmedicīnas studenti atturas stāties 
doktorantūrā; 

 
� Spējīgu augstas kvalifikācijas doktorantu zinātniskā darba vadītāju trūkums 

daudzās veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā. 
 

 
 

Priorit ārie uzdevumi un rīcības virzieni 
 

 

� Izveidot LLU Veterinārmedicīnas fakultāti par galveno Veterinārmedicīnas zinātnes 
centru Latvijā, kur augsta līmeĦa zinātniskā darbība organiski apvienotos ar augstas 
kvalitātes doktora, akadēmiskajām un profesionālajām studijām veterinārmedicīnā; 

�  Veidot Baltijas republikās kopējus veterinārmedicīnas starptautiskus doktorantūras 
studiju centrus katrai piemērotākajā apakšnozarē – (ēs), VMF attīstot izvēlētajai 
specializācijai (-ām) atbilstošu materiāli-tehnisko un personāla nodrošinājumu; 

 
� Internacionalizēt doktorantūras studijas, paredzot doktorantam finansējumu, kas 

nodrošina specializācijai atbilstoša ilguma stažēšanos ārzemēs vienu reizi 
doktorantūras studiju laikā; 

 
� Piesaistīt studijām doktorantūrā erudītākos maăistrantus, kā arī (turpmāk) sešgadīgās 

veterinārmedicīnas pamatstudiju programmas beigušos spējīgākos veterinārārstus; 
 

� LLU mērogā :    sagatavot priekšlikumus Zemkopības ministrijai par to, lai tās 
pārraudzībā un pakĜautībā esošajās struktūrās komplektējot personālu, viens no 
galvenajiem kritērijiem būtu zinātniskais grāds ar attiecīgi diferencētu darba samaksu; 
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� Pagarināt doktora studiju normatīvo laiku eksperimentālajās bioloăiskajās zinātnēs 
līdz četriem gadiem; 

 
� Izveidot pēcdoktorantūras atbalsta programmu doktora studiju sekmīgi beigušajiem 

spējīgākajiem absolventiem, ar konkurētspējīgu atalgojumu 3-5 gadus stimulējot viĦu 
palikšanu strādāt LLU. 

 
 
 
Priorit ārie uzdevumi, kas jāveic doktorantiem programmas mērėa sasniegšanai: 
 

� Pilnībā apgūt veterinārmedicīnas attiecīgās apakšnozares teorētiskos un 
eksperimentālos zinātniskos pētījumos izmantojamās klasiskās un jaunākās 
pētījumu metodes;  

� Kompetenti izvēlēties problēmas risināšanas iespējamo darba metodoloăiju; 
 

� PadziĜināt teorētiskās zināšanas izvēlētajā veterinārmedicīnas apakšnozarē, ar to 
saistītajās apakšnozarēs un disciplīnās, studējot attiecīgo pasaules literatūru; 

 
� Sasniegt augsta līmeĦa prasmi svešvalodās, kas Ĝauj stažēties ārzemēs un 

iekĜauties starptautiskos zinātniskos projektos; 
 

� Nokārtot promocijas eksāmenus; 
 

� Pētījumu rezultātus publicēt LZP apstiprinātos recenzējamos zinātniskos 
izdevumos un prezentēt tos starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

 

� Izstrādāt un iesniegt promocijas darbu ar savu oriăinālu ieguldījumu 
veterinārmedicīnas attīstībā doktora zinātniskā grāda ieguvei. 

 

 
 

Kvalit ātes vadība (uzraudzība) : 
 
Pašnovērt ējums.  Atskaites. ZiĦojumi.  Rezultāti. 
 
 Doktora studiju programmas Veterinārmedicīnā detalizēts pašnovērtējums veikts 
2000. gada beigās, pirms Programmas akreditācijas. 

Atbilstoši akreditācijas nolikumam pašnovērtējuma ziĦojums aizsūtīts AIP 
nozīmētajiem starptautiskiem ekspertiem, kā arī akreditācijas procesā atkārtoti ziĦots 
mutiski. 

 
2001. gada martā Veterinārmedicīnas doktora studiju programma akreditēta uz 

maksimālo laiku – sešiem gadiem. 
 
Regulāri katru gadu aprīĜa mēnesī VMF Domes sēdēs notiek Veterinārmedicīnas 

doktora studiju rezultātu pašnovērtējums. 
 
2002. gada otrajā pusē tiek gatavots kārtējais pašnovērtējuma ziĦojums atbilstoši 

Eiropas Veterinārmedicīnas augstskolu asociācijas (E.A.E.V.E.) prasībām, t. sk. par 
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doktora studiju programmu VMF, doktora studijām kā tādām un veterinārmedicīnas 
zinātni fakultātē kopumā. 

 
2002. gada septembrī ieradīsies Eiropas eksperti un 2003. gada martā paredzēts pats 

E.A.E.V.E. akreditācijas process. 
 
 
 
 
 
 
Resursi  (finansu, cilvēku, materiālie) 
 
Finansu resursi : 
 

� Valsts budžeta dotācija doktora studijām; 
 
� Valsts budžeta dotācija Zinātnei (LZP doktorantūras granti, LZP finansējums 

zinātniskiem projektiem un sadarbības projektiem); 
 

� Mērėa ziedojumi no Latvijas un ārvalstu institūcijām; 
 

� Piesaistītais privātais finansējums pētniecībai un augstākajai izglītībai; 
 

� Jāpanāk, lai veterinārmedicīnas doktora studiju programma tiktu finansēta pēc 
optimālajiem izmaksu koeficientiem. 

 
 
Cilvēku resursi   (uz 2010. gadu) 
 
� Doktorantu skaits : 2003. – 2004. gadā jāpanāk 9,5% no studējošo skaita VMF, līdz 

2010. gadam – 12,7% (kā tas ir Dānijas Karaliskajā veterinārajā un lauksaimniecības 
universitātē); 

 
� Profesoru skaits fakultātē – vismaz 10 (katrā lielajā veterinārmedicīnas apakšnozarē 

viens) asociēto profesoru –   10 - 12 ; 
 

� Jāpalielina veterinārmedicīnas pētniecībā aktīvi strādājošo zinātĦu doktoru skaits; 
 

� Doktorantu aizstāvētie promocijas darbi veterinārmedicīnā: 
 

2002. gadā – viens 
2003. gadā – divi 
2004. gadā – divi – trīs 
2005. gadā – divi 
2006. gadā – divi – trīs 
 

� Viesprofesoru piesaistīšana tām Veterinārmedicīnas zinātnes apakšnozarēm, kurās 
pašreiz Latvijā nav savu augsti kvalificētu doktoru zinātniskā darba vadītāju. 
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Materi ālie 
 
� Jaunveidotas Veterinārmedicīnas zinātniskās laboratorijas un doktora studiju centri; 
 
� Esošo Veterinārmedicīnas fakultātes un zinātnes centra “Sigra”  laboratoriju 

infrastruktūras modernizācija un optimizācija. 
 
 

Saistība ar citām mērėprogrammām 
 

Veterinārmedicīnas doktoru studiju programma vadības un realizācijas jomā 

visciešākā veidā ir saistītas ar LLU atbilstošajām struktūrām, ar ZM Veterināro un pārtikas 

departamentu, ZM pārtikas un veterināro dienestu, Latvijas Lauksaimniecības un meža ZA 

Pārtikas un veterinārmedicīnas nodaĜu – šo institūciju attīstības koncepcijām, zinātnisko 

pētījumu virzieniem. 

 
 

Riski 
 

� Nepietiekams doktorantu skaits, kas vēlas apgūt Veterinārmedicīnas doktora studiju 
programmu; 

 
� Pašreizējais nepietiekamais zinātnes un augstākās izglītības finansējums ar visām no 

tā izrietošām sekām. 
 
 

 
Kopsavilkums 

 
 Veterinārmedicīnas doktora studiju mērėprogrammā skaidri formulēts studiju mērėis, 

precizēti uzdevumi līdz 2006. gadam un tālāk līdz 2010. gadam. Akcents likts uz doktora 
studiju programmas internacionalizāciju, veidojot starptautiskus (sākumā ar Baltijas 
republiku radniecīgām augstskolām) doktorantūras centrus atsevišėās specializētās 
veterinārmedicīnas apakšnozarēs, kurās radītu atbilstošu materiāli tehnisko un personāla 
nodrošinājumu. 
 Mērėprogrammā analizēta pašreizējā situācija Veterinārmedicīnas fakultātē. Atzīmēts, 
ka Veterinārmedicīnas doktora studiju programma 2001.gada martā saĦēmusi pozitīvu 
starptautisko ekspertu vērtējumu un akreditēta uz maksimālo laiku – sešiem gadiem. 
 Pozitīvi vērtēts VMF mērėtiecīgais darbs pakāpeniskā infrastruktūras modernizācijā 
un optimizācijā, kā arī VMF visu līmeĦu studiju programmu pieteikšana Eiropas 
Veterinārmedicīnas augstskolu asociācijas (European Association of Establishments for 
Veterinary Education – E.A.E.V.E.) akreditācijai 2003. gada marta mēnesī. Atbilstoši  
E.A.E.V.E. akreditācijas prasībām tiek gatavots VMF pašnovērtējuma ziĦojums, t. sk. arī par 
Veterinārmedicīnas doktora studiju programmu. 
 Mērėprogrammā formulētas galvenās problēmas, kas traucē pilnvērtīgas doktora 
studijas veterinārmedicīnā, kuras uzsvēra arī ārzemju eksperti – salīdzinoši lielais doktorantu 
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atbirums, pārāk īsais doktorantūras laiks (salīdzinot ar izvirzītajām augstajām prasībām 
doktorantiem), Veterinārmedicīnas doktora studiju dārdzība, zemais zinātnes finansējums 
u.t.t. Tas kopumā radījis situāciju, kad pēdējos gados nav aizstāvēts neviens promocijas darbs 
veterinārmedicīnā. 
 
 Mērėprogrammā analizēti doktora studiju programmas veterinārmedicīnā attīstības 
veicinošie un kavējošie faktori, norādīti prioritārie uzdevumi un rīcības virzieni, iespējamie 
cilvēku un finansu resursi, kā arī sadarbība ar citām struktūrām. 
 
 Izstrādātā doktora studiju mērėprogramma Veterinārmedicīnas zinātĦu nozarē visumā 
atbilst “Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloăiju attīstības vadlīnijām 2002. – 2010. 
gadam”, kuras tika pieĦemtas IZM, LZA, LZP un Latvijas universitāšu 2002. gada 9. 
februāra rīkotajā konferencē.  
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Ievads 
 

Veterinārmedicīna ir viena no ES regulētām specialitātēm, līdz ar to uz veterinārmedicīnas 
izglītību ir attiecināmi vienoti Eiropas izglītības standarti, ko nosaka direktīvas EEC 78/1026 
un 78/1027, kā arī EAEVE noteiktās izglītības prasības (Guidelines, requirements and main 
indicators, 2000). 
TādēĜ arī, VMF  2003.gadā no 17.-23. martam notika EAEVE(European association of 

establischments for veterinary education) organizēta Eiropas akreditācija. 
Akreditācijas komisiju vadīja:  Prof H. Rodriguez-Martinez(Zviedrija), komisijas locekĜi: 
Prof M. C. Peleteiro (Portugāle), Dr Z. Pinter (Ungārija), Dr K.Daniel, dzīvnieku (Čehija), Prof. 
R .J. Huey(ZiemeĜīrija), Dr. D.M. Allman, novērtēšanas programmas koordinators (BeĜăija) 
 
Studiju programmas kods – 45641, akreditēta līdz 31.12.2007. 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
VMF apgūstamā specialitāte (veterinārmedicīna) orientēta uz augsta līmeĦa 
veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanu atbilstoši sabiedrības pieaugošajām prasībām un 
tās mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt 
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. 
 
Mērėis- sagatavot augsta līmeĦa speciālistus – veterinārārstus, atbilstoši sabiedrības 
pieaugošajām sociāli ekonomiskajām un garīgajām prasībām, lai izveidotu profesionāli 
izglītotus, sociāli aktīvus, kulturālus un tikumiskus speciālistus kādā no veterinārmedicīnas 
nozarēm, kuri  patstāvīgi un sadarbībā ar citiem speciālistiem būtu spējīgi rast problēmu 
risinājumu,  pieĦemt lēmumus un aktīvi rīkoties, prastu pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
savas profesionālās darbības pilnveidošanai, spētu turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi 
apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā  veterinārmedicīnas apakšnozarē. 
 
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai 
absolventi spētu: 
• veicināt dzīvnieku labturību, veselības saglabāšanu, ražību un to noderību darbam, 

sportam, cilvēka ētisko, estētisko un citu vajadzību apmierināšanai; 
• novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli, noteikt slimības diagnozi, dot profesionālo un 

ekonomisko pamatojumu veterināro pasākumu mērėtiecībai un lietderībai, veikt 
dzīvnieku individuālo vai grupveida ārstēšanu, veterināri sanitāros, profilakses un citus 
pasākumus; 

• organizēt un vadīt pretepizootiskos, profilaktiskos un atveseĜošanas pasākumus lipīgo 
slimību gadījumos, lai samazinātu cilvēku saslimstību ar cilvēkiem un dzīvniekiem 
kopējām lipīgām slimībām; 

• sekmēt augstvērtīgas un nekaitīgas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi; 
• noteikt lopkopības produktu un izejvielu kvalitāti; 
• organizēt veterināri sanitāro uzraudzību pārtikas produktu ieguves, pārstrādes, 

uzglabāšanas un realizācijas vietās; 
• novērtēt lopkopības un veterināro objektu projektēšanas un izmantošanas dzīvnieku 

higiēnas un veterināri sanitāro stāvokli; 
• veikt pētījumus, uzkrāt pieredzi un novērojumus profesionālajā darbā, lai varētu 

efektīvākās darba metodes un pieredzi ieviest praksē; 
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• izstrādāt un veikt pasākumus apstākĜu uzlabošanai lopkopībā un apkārtējās vides 
aizsardzībā; 

• kontrolēt veterināro preparātu ražošanu, uzglabāšanu un pielietošanu un pareizi tos 
izmantot; 

• pareizi pildīt veterinārā darba lietvedību, uzskaites un pārskatu dokumentāciju; 
• apgūt un rīkoties ar veterināro un medicīnisko tehniku, iekārtām un aparatūru.    

 
Plānotais tautsaimnieciskais rezultāts: studiju programma nodrošina plaša profila speciālistu 
sagatavošanu veterinārmedicīnā, kuri  var sekmīgi darboties sekojošās sfērās: 
• Zemkopības ministrijā, Valsts Pārtikas un veterinārajā dienestā(PVD), reăionālajās, 

rajonu un pilsētu PVD pārvaldēs; 
• Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, rajonu(zonālajās) veterinārajās 

laboratorijās; 
•  Valsts robežu veterinārās kontroles iestādēs; 
• Lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzĦēmumos, to 

uzraudzībā, darba organizācijā un vadīšanā; 
• GaĜas, piena, zivju u.c. produktu pārstrādes uzĦēmumu un tirgus veterināri sanitārās 

ekspertīzes laboratorijās, pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanā un ekspertīzē; 
• Valsts, pašvaldību, privātajās un kooperatīvajās slimnīcās, ambulancēs, poliklīnikās, 

apvienībās un saimniecībās ar specializāciju zirgu, govju, cūku, aitu, kazu, putnu, suĦu, 
kaėu, kažokzvēru, zivju, bišu, eksotisko, savvaĜas un laboratorijas dzīvnieku slimībās, 
ārstnieciskajā, profilaktiskajā un profesionāli konsultatīvajā darbā; 

• Farmācijas, zāĜu līdzekĜu un biopreparātu ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos; 
• Veterinārās lieltirgotavās, bāzēs un aptiekās, apgādē un tirdzniecībā ar biopreparātiem, 

medikamentiem, instrumentiem, aparatūru, iekārtām u.c. materiāliem; 
• Dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas, biotehnoloăijas un ciltsdarba iestādēs; 
• Dzīvnieku aizsardzības, labturības un aprūpes organizācijās; 
• Latvijas Veterinārārstu biedrībā u.c. sabiedriskajās organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēs; 
• Zinātniskajās un mācību iestādēs zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā; 
• Starptautiskajās organizācijās veterinārmedicīnas jomā. 
 
Jāatzīst, ka augstākās profesionālās studiju programmas uzdevumi ir dinamiski mainīgi. 
Vislielākās izmaiĦas ir gaidāmas Latvijai iekĜaujoties ES un ar to saistītā lauksaimniecības un 
pārstrādes uzĦēmumu pārstrukturēšanās, kā arī pieaugošās prasības pārtikas kontroles jomā. 
 
 
 



 358

2. Studiju programmas attīstība 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un plānā 
Atbilstoši 2000.gadā apstiprinātajai VMF studiju programmai tika mainīts sekojošu studiju 
priekšmetu saturs un to secība studiju plānā: 

• “Sīkdzīvnieku slimības” ar 2002/2003.m.g. 5. un 6. kursa studenti sāk apgūt minēto 
mācību priekšmetu, kas sastāv no – laboratorijas un eksotisko dzīvnieku slimībām, 
bišu slimībām, kažokzvēru slimībām, zivju un vēžveidīgo slimībām, putnu slimībām. 
Minētais studiju priekšmets veidojies apvienojot vairākus mazus studiju priekšmetus 
– tā apjoms 8 KP, t.sk. 6,5 KP lekcijas un laboratorijas darbi, 1,5 KP kursa darbs. 

• “Veterinārā darba organizācija” - ar 2002/2003.m.g. 5. un 6. kursa studenti sāk apgūt 
minēto mācību priekšmetu, kas sastāv no – pārtikas un veterinārmedicīnas 
likumdošanas, praktiskās uzĦēmējdarbības(uzĦēmējdarbības veidi, privātprakse), 
profesionālās ētikas, pārtikas un veterinārmedicīnas lietvedības, sabiedrības veselības 
un aktualitātēm. Apvienotā studiju priekšmeta apjoms 7,5 KP, t.sk. 6 KP – lekcijas 
un praktiskie darbi, 1,5 KP kursa darbs. 
 

2.2.Studiju programmas atbilstības akadēmiskās izglītības standartam, vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
Veterinārmedicīnas studiju programma tiek regulāri atjaunota, Ħemot vērā pasaules 
veterinārās zinātnes attīstības tendences un izmaiĦas valsts sociālekonomiskajā dzīvē, kā arī 
Ħemot vērā jaunākos pieĦemtos studiju programmu noteikumus Latvijā.  
 
Arī programmas pārraudzība tiek veikta Ħemot vērā jaunās tendences tautsaimniecības 
attīstībā, praktiskās vajadzības un problēmas, kas apgrūtina veterinārmedicīnas praksi, kā arī 
jaunās tendences veterinārmedicīnas zinātnē, tāpat  arī veicot izmaiĦas atbilstoši pieĦemtajai 
likumdošanai, kas ir saskaĦota ar ES prasībām, un Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārstāvju rekomendācijām. 
 
Veterinārmedicīnas fakultātes katra konkrētā institūta studiju priekšmeta programmas 
veidošanas pamatā ir ārvalstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības pieredze, LR Pārtikas 
un veterinārā dienesta darbības pamatprincipi un zinātnisko iestāžu programmas.  

 
2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
IzmaiĦas prakšu realizācijā 
Mācību praksei „Pārtikas higiēna un inspekcija”mainīta prakses vieta: 

Līdz 2001./ 2002. mācību gadam prakses vieta bija Latvijas Republikas gaĜas pārstrādes 
uzĦēmumi (kautuves) un pārtikas produktu veterinārās ekspertīzes laboratorijas tirgū.  
Turpmāk mācību prakses vieta ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
administratīvo rajonu pārvaldes, attiecīgo rajonu kautuves, gaĜas pārstrādes uzĦēmumi, tirgi, 
kā arī citi Pārtikas un veterinārā dienesta un tā pārtikas inspektoru uzraudzībā esošie objekti. 
Līdz ar to arī ir pilnveidota un paplašināta prakses programma.  
Prakses ilgums  - četras nedēĜas, nav izmainīts. 
IzmaiĦas saistībā ar prakses laiku: mācību prakse „Pārtikas higiēna un inspekcija” ir pārcelta 
no 4. kursa 2. semestra beigām (t.i. jūlijs- augusts) uz 5. kursa 2. semestra sākumu (t.i. 
janvāris- februāris).  
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 
Fakultātes mācībspēki pielieto mūsdienīgas mācību metodes izmantojot modernus 
audiovizuālos līdzekĜus(multimediju projektoru, datorklasi – izmantojot atsevišėos 
priekšmetos pieejamos speciālos kompaktdiskus ar testiem un vingrinājumiem). Histoloăijas 
mācību priekšmetā tiek izmantots moderns mikroskops, kas dod iespēju attēlu pārraidīt uz 
datora monitoru, tādejādi sekmējot iepazīšanos ar histoloăiskajiem  preparātiem.  
Kl īniskajā diagnostikā studentu apmācībai tiek lietots gastroendoskops, kas sekmē 
diagnostisko iemaĦu apguvi. 
Priekšmeta “Klīniskā un laboratoriskā diagnostika” apguvē pie biosubstrātu izmeklēšanas 
metodikas(urīna analīze, asiĦu morfoloăiskā izmeklēšana) papildus tiek piedāvāta asiĦu 
izmeklēšana ar bioėīmisko analizatoru. 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
Preklīniskā institūta morfofunkcionālās laboratorijas aprīkošanai ar modernu, mūsdienīgu 
aprīkojumu 2003.gadā ir saĦemtas ZM subsīdijas 2 200 Ls apmērā. Par šiem līdzekĜiem ir 
iegādāts moderns, darba drošības prasībām atbilstošs velkmes skapis.  
ZM subsīdiju līdzekĜi ir saĦemti arī Anatomikuma saldētavas iekārtu rekonstrukcijas pirmajai 
kārtai – atvēsinātavas aprīkošanai (7000Ls). 
 
2002/ 2003 mācību gadā par valsts investīciju(39 117 Ls) un LLU budžeta līdzekĜiem(12 498 
Ls) (  kopā - 51 615 Ls ) veikti remonta un  rekonstrukcijas darbi sekojošos objektos: 
• Preklīniskā institūta semināru telpa; 
• Preklīniskā institūta morfofunkcionālā laboratorija 
• Kl īniskā institūta ganāmpulka veselības zinātniskā laboratorija; 
• VMF muzeja telpu grupa; 
• B korpusa manēžas sānu daĜu jumtu segumu maiĦa; 
• Logu nomaiĦa VMF B korpusā. 
 
Bibliotēka 
Šobrīd LLU Fundamentālā bibliotēka abonē piecus zinātniskos žurnālus veterinārmedicīnā – 
divus latviešu, divus angĜu un vienu krievu valodā. Bez tam bibliotēkā ir pieejami ap 20 
dažādu nosaukumu vecāku izdevumu veterinārie žurnāli.  
LLU Fundamentālajā bibliotēkā Veterinārmedicīnas fakultātes studentu un pasniedzēju rīcībā 
ir arī bibliogrāfijas datu bāzes CD-ROM kompaktdiskos - CURRENT CONTENTS, 
AGRICOLA, kā arī veterinārārstiem īpaši aktuālā VetCD. 
 
VMF informācijas centrs 
VMF informācijas centrs ir VMF pakĜautības struktūrvienība ar vienu pilnas slodzes 
bibliotekāra štata vietu.  
Informācijas centra tehniskajā aprīkojumā un izmantošanas noteikumos nav izmaiĦu kopš 
iepriekšējā pašnovērtēšanas ziĦojuma. 
 
Audio-vizuālais serviss 
Audio-vizuālā servisa nodrošinājumā nav izmaiĦu kopš iepriekšējā pašnovērtēšanas 
ziĦojuma.  
  
Mācību videofilmas 
Dažādu priekšmetu mācībspēku rīcībā ir aptuveni 120 mācību videofilmas, kuras tiek 
izmantots kā demonstrācijas materiāls lekcijās un praktiskajās nodarbībās.  
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VMF datorklase 
Datorklase atvērta studentiem katru darba dienu no 8.30-17.00, izĦemot nodarbību laikus. 
Sestdienās un svētdienās datorklase slēgta. 
Datorklases tehniskajā aprīkojumā un tās izmantošanā nav izmaiĦu kopš iepriekšējā 
pašnovērtēšanas ziĦojuma. 
 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
Studentu zinātniskajā darbā katru gadu iesaistās vidēji 26- 28 studenti, t.i. 11,4% no 
pamatstudijās studējošo skaita. 
Pirmā  un otrā kursa studenti – darbojas galvenokārt morfoloăijas zinātnēs (2002/2003 m.g. -
10 studenti), papildinot anatomijas muzeju ar Latvijā sastopamo meža dzīvnieku skeleta 
eksponātiem. 
Otrā kursā (vidēji 2-3 studenti) – Fizioloăijas zinātnes nozarē līdzdarbojoties granta projekta  
01-0771 “Adaptation mechanism of digestive process in calves during the transision period 
from prerumination “ eksperimentu izpildē (2001-2004).  
Kl īniskajās zinātĦu nozarēs studentu interesi saista produktīvo dzīvnieku organisma 
metabolisko procesu izmaiĦas, mazo dzīvnieku dažādas patoloăijas, kā arī ėirurăiskās 
problēmas. 
Dzemdniecības un ginekoloăijas zinātĦu nozarē studenti pārsvarā iesaistījušies zinātniskā 
projekta “Importance of antibacterial factors of humoral immunity for udder protection and 
etiopathogenesis of mastitis” (2001-2004) izpildē. Klīnisko disciplīnu pētījumos caurmērā 
iesaistās 10-12 studentu gadā.  
Studentiem interesē pārtikas higiēnas un infekcijas slimību epidemioloăijas problēmas. Šāda 
veida pētījumos studenti piedalās zinātniskā projekta 01. 0770 “Epidemiology and control of 
productive animal and food born infections in the Republic of Latvia” ietvaros, kā arī 
sadarbības projektu 02. 0015. 4 “Veselības problēmas dažādos lauksaimniecības dzīvnieku 
ontoăenēzes periodos un to projekcija uz iegūstamo produkciju “ un projekta ”Riska faktori, 
to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” ietvaros. 
 
 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
Turpinās sadarbība docētāju pieredzes apmaiĦā un pēcdiploma izglītībā ar Hanoveres 
veterināro augstskolu, Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Upsalas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Dānijas karalisko veterināro un 
lauksaimniecības universitāti, Norvēăijas Veterināro augstskolu (Norvegian school of 
veterinary science) un Mičiganas valsts universitāti (ASV); VMF ir noslēgts sadarbības 
līgums ar Vašingtonas štata valsts universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. 
2002.gada septembrī VMF notika Baltijas un ZiemeĜvalstu veterināro augstskolu vadītāju 
sanāksme, krā tika apspriesti sadarbības pamatprincipi Eiropas augstākās veterinārās 
izglītības iestāžu asociācijas ietvaros.  
LLU doktoranti Aivars BērziĦš  un Ilze Kokina ir uzsākuši  mācības un zinātniskā darba 
izstrādi Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. 
VMF pārtikas higiēnas laboratorijā kopīgu zinātnisku darbu pārtikas higiēnā izstrādāja 
Utrehtas universitātes(Nīderlande) Veterinārmedicīnas studenti Lissa Paterek un Bjorn 
Eussen un LLU maăistrante Daina Vārtukapteine (darba praktiskais vadītājs lektors Aivars 
BērziĦš) 
VMF delegācija (A.Mugurēvičs, G.Pētersons, I.Kokina) piedalījās Hanoveras Veterinārās 
augstskolas 225. gadu jubilejas atzīmēšanā 26.-27. jūnijā. 
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Jelgavā jūnijā 6.-7.jūnijā notika tradicionālā Baltijas valstu veterināro augstskolu pārstāvju 
tikšanās, kur tika apspriesti mācību procesa metodiskie jautājumi. 
 
Socrates/ Erasmus programma 

1. Socrates Erasmus programmas ietvaros Hanoveras veterinārajā augstskolā 2003. gada 
jūlij ā – septembrī stažējās studenti: Anna Sokolova, Dmitrijs Mihailovs, Sandra 
Sirmā-Skara 

2. Noslēgts jauns Socrates līgums par viena studenta mācībām Helsinku universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātē sākot ar 2003./2004. m.g.  

 
Starptautiskais zinātniskais projekts “Farm animal reproduction – reducing infectious 
diseases and conserving local genetic resources”, kurā iesaistītas visas trīs Baltijas valstis un 
Zviedrija, koordinatore Latvijā asoc.prof. V.Antāne. 
Izpildes laiks 2002.07.01…2004.06.31. Kopējais apmērs 1 096 080 SEK, 2002. gadā 496 080 
SEK. Projektu finansē Zviedru Institūts Visby programma.  
Projekta ietvaros:  
a)noorganizēts starptautisks seminārs “Farm animal reproduction- reducing infectious 
diseases” 2002. gada 22. – 23. janvāri Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātē un izdoti semināra materiāli “Farm animal reproduction: 
Reducing infectious diseases. Proceedings from a symposium at the Faculty of Veterinary 
Medicine, Jelgava, Latvia, January 22-23, 2003 CRU Report 6, Uppsala, 2003. 52 p. 
Supported by Swedish Institute. 
b)notikusi darba vizīte Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības Universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātē (16.02. – 22.02.2003.) (Asoc..prof. V.Antāne kopā ar VMF 
maăsitrantēm Ritu Milleri, Ilgu Šematoviču, Eviju Eihvaldi) par zinātniskā darba metodiku 
izstrādāšanu. 
 
Norvēăijas- Latvijas kopprojekts “Pārtikas ražošana, Lauksaimniecība, Sabiedrība” 
Kopš 1998. gada LLU Veterinārmedicīnas fakultāte sadarbojas ar Norvēăijas 
Lauksaimniecības universitāti un Oslo Veterināro augstskolu.  
Projekta ilgtermiĦa mērėis ir attīstīt un pilnveidot izglītību pārtikas higiēnā, izveidojot 
profesionālu apmācību programmu šajā jomā kā Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem, 
maăistrantiem, doktorantiem, tā arī veterinārajiem ekspertiem un inspektoriem. 
Projekta ietvaros VMF ir izveidota Pārtikas higiēnas laboratorija, kura ir paredzēta VMF 4. 
un 5. kursa studentu apmācībai pārtikas higiēnā. 
 2002./2003.gadā „Pārtikas higiēnas laboratorijas” vajadzībām iegādātas dažādas laboratorijas 
iekārtas, piederumi, mikrobioloăiskās barotnes, reaăenti mikrobioloăiskiem izmeklējumiem 
u.c. 
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Laika periods, kad 

izlietoti l īdzekĜi: 
Iegādātās laboratorijas iekārtas, 
piederumi un citi laboratorijas 

izdevumi: 

Summa NOK (LVL) 

 
2002. gada septembris-  

2003. gada marts 

 
Magnētiskais maisītājs ar sildvirsmu 
Laboratorijas vortex (2 gab.) 
Ūdens vanna (20- 25l) 
Laboratorijas lampas ar statīviem 
Reversās osmozes ūdens attīrīšanas 
iekārta 
Gāzes degĜi, automātiskās pipetes, 
mikrobioloăiskās barotnes, reaăenti, 
autoklavējamie trauki 
Piederumi paraugu noĦemšanai 

 

 

70 350 NOK  

(5 698 Ls) 

 
2003. gada aprīlis- 

 

 
Binokulārie mikroskopi (1 gab.) 
Mikrovi ĜĦu krāsns 
Piederumi paraugu noĦemšanai 
Laboratorijas galdi (2 gab.) 
Aukstuma kamera 
Termostats ar dzesēšanu 
Mikrobioloăiskās barotnes, reaăenti, 
autoklavējamie trauki 
 

 

45 000 NOK 

(3 560 Ls) 

 

 
KOPĀ: 

115 350 NOK 

(9 258 Ls)  

 

 
 
Sadarbības projekts izglītība pārtikas higiēnas un drošības jomā (“Food Hygiene and Safety 
Education Network- for Reliable Food Control in the Nordic and the Baltic Countries”) 
Organizācijas/ institūcijas, kas darbojas sadarbības projektā: 

9) Norvēăijas Veterinārā augstskola, Pārtikas higiēnas departaments (NVH)  
10) Norvēăijas Lauksaimniecības universitāte, NORAGRIC (NLH) 
11) Dānijas Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības augstskola (KVL) 
12) Helsinku universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un vides higiēnas 

departaments 
13) Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte (SLU) 
14) Igaunijas Lauksaimniecības universitāte (EPMU) 
15) Lietuvas Veterinārā akadēmija, Veterinārmedicīnas fakultāte 
16) Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte. 

Projekta mērėi:  pilnveidot un uzlabot kompetenci pārtikas higiēnas un drošības jautājumos 
Baltijas valstīs, kā arī izveidot ilgtspējīgu sadarbību ne tikai starp iepriekš minētajām valstīm, 
bet arī starp valsts institūcijām, izglītības iestādēm konkrētajā valstī, kas ir iesaistītas pārtikas 
kontroles un nekaitīguma nodrošināšanas jomā. 
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Šajā sadarbības tīklā 2003.gadā sadarbībā ar somu kolēăiem no Helsinku universitātes tika 
noorganizēts kurss „Pārtikas mikrobioloăija un polimerāzes ėēdes reakcijas (PĖR) 
izmantošanas iespējas pārtikas mikrobioloăijā” („Food microbiology and principles of PCR – 
diagnostics). Kurss tika rīkots Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas 
un vides higiēnas departamentā no 03.03.03 līdz 07.03.03. Mērėauditorija-maăistranti, 
doktoranti, kas strādā pārtikas higiēnas jomā. 
 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
Papildus apmācībām studenti  izmanto Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta 
Veterinārmedicīnas diagnostisko centru kā praktizēšanās vietu pārtikas un dzīvnieku slimību 
kontroles laboratorijās, jo starp šo centru un Veterinārmedicīnas fakultāti pastāv noslēgtais 
ilgtermiĦa sadarbības līgums. Praktizēšanās ilgums  5. kursa studentiem ir  2 nedēĜu garumā 
pēc rotācijas principa, praktizējoties diagnostikā centra visās esošajās laboratorijās. Šaurākās 
nozīmes līgums ir starp Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūtu un 
Pārtikas un veterinārā dienesta Jelgavas pārvaldes veterināro laboratoriju, kurā atrunāta 
sadarbība par patoloăiskā materiāla bioraudzi, bakterioloăiskajiem,  seroloăiskajiem, 
koproloăiskajiem izmeklējumiem. Atsevišėos gadījumos mācību procesā iesaistīti privāto 
uzĦēmumu (uzĦēmējdarbības) sabiedrības (gaĜas, piena, zivju) pārstrādes uzĦēmumi, 
piemēram: Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursa studentiem praktiskās nodarbības 
“Kautproduktu veterinārajā ekspertīzē” 9. semestrī tiek organizētas kautuvē/gaĜas pārstrādes 
uzĦēmumā “Kompeksim - Nākotne”, kopš 2003.gada praktiskās nodarbības pārceltas uz  a/s 
„Ruks” Cēsu rajonā. 

Ik gadus VMF 5. kursa studentiem pārtikas higiēnas priekšmetu ietvaros tiek rīkotas 
mācību ekskursijas uz dažādiem pārtikas ražošanas/pārstrādes uzĦēmumiem dažādos Latvijas 
reăionos. 
Praktiskās iemaĦas studenti apgūst valsts, privātajos uzĦēmumos un iestādēs.  
Veterinārmedicīnas studiju programmā pastāv 8 prakses ārpus fakultātes. Prakses vietu izvēlē 
iesaistās prakses vadītāji un mācībspēki, studenti, nākošās prakses vietas veterinārārsti. 
Prakses vietas studentiem parasti ir dažādās SIA, Pārtikas un veterinārā dienesta reăionālajās  
pārvaldēs, dažādos Latvijas pagastos pie vecākajiem pārtikas un veterinārajiem inspektoriem, 
kā arī privāti praktizējošiem veterinārārstiem.  
 
Bez tam, regulāri studenti praktiskās iemaĦas apgūst universitātes, Latvijas Veterinārārstu 
biedrības un Dānijas kopprojekta Veterinārmedicīnas izglītības centra mazo dzīvnieku un  
zirgu klīnikās. To organizē fakultātes dekanāts kopā ar centra vadību pēc rotējošā principa 
(3., 4., 5. kursā). 
Pēc teorētisko un praktisko studiju beigšanas fakultātes 6. kursa studenti iziet internatūras 
praksi 12. semestra garumā kādā no Pārtikas un veterinārā dienesta reăionālajām pārvaldēm, 
iespēju robežās izvēloties sev vēlamo nākamo darba profilu un vietu. 
 
4. Vērt ēšanas sistēma 
LLU pastāv centralizēta zināšanu vērtēšanas sistēma pēc 10 ballu skalas. Šī sistēma apstipri-
nāta LLU Senāta 1998.g. 13. maija sēdē (232.lēmums).  
Mācībspēkam ir tiesības noteikt prasības sekmīgām priekšmeta studijām, ar kurām studentus 
iepazīstina, uzsākot priekšmeta studijas. Prasības ir atkarīgas no studiju priekšmeta īpatnībām 
un studiju organizācijas tajā.  
Nosakot eksāmena kvalitatīvo vērtējumu, mācībspēkam ir tiesības ievērtēt studenta darba re-
zultātus semestrī. Augstākās akadēmiskās profesionālās izglītības studijas veterinārmedicīnā 
beidzas ar valsts eksāmeniem: 
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1. Lipīgās slimības, pārtikas produktu veterinārā ekspertīze un inspekcija, veterinārā 
darba organizācija; 

2. Iekšėīgās nelipīgās slimības, speciālā patoloăija, dzīvnieku un vides higiēna; 
3. Ėirurăija, dzemdniecība, ginekoloăija un mākslīgā apsēklošana. 

 
LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTĒ, T.SK. VETERINĀRME-

DICĪNAS FAKULT ĀTĒ IR NOTEIKTI Š ĀDI EKSĀMENU KĀRTOŠANAS VEIDI: 
1. Akumulējošais eksāmens, kad students iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaĦu vēr-

tējumu pēc semestrī nokārtoto kontroldarbu un kolokviju rezultātiem un ietver visu 
priekšmeta programmā paredzēto studiju saturu; 

2. Eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par visu priekšme-
tu vai tā daĜu, ja priekšmetu studē vairākus semestrus. 

Eksāmeni var būt rakstiski, mutiski, testu veidā, daudz izvēles jautājumu veidā, praktiskā dar-
bība, klīnisko un laboratorisko izmeklējumu veidā, kā arī kombinēti.  
.  
Fakultātē praktizē uz studiju priekšmetu eksāmeniem pieaicināt pārstāvjus no Valsts dienestā 
un privātpraktizējošu veterinārārstu vidus, kuri ir kompetenti attiecīgajos jautājumos. 
 
Veterinārmedicīnas fakultātē ir ievērota secība radniecīgo studiju priekšmetu studēšanā un 
līdz ar to eksāmenu kārtošanā. Piemēram, ja nav nokārtots eksāmens mikrobioloăijā, nevar 
kārtot eksāmenu virusoloăijā un tālāk imunoloăijā. Nenokārtots eksāmens anatomijā nedod 
iespējas kārtot eksāmenu histoloăijā, fizioloăijā, patoloăiskajā fizioloăijā, operatīvajā 
ėirurăijā un topogrāfiskajā anatomijā. 
Veterinārārstu sagatavošanas kvalitāte tiek vērtēta pēc LR Pārtikas un veterinārā dienesta, 
LVB, praktizējošo veterinārārstu, uzĦēmumu un iestāžu vadītāju atsauksmēm. Arī LLU 
Mācību padomes un Veterinārmedicīnas fakultātes Mācību metodiskās padomes savāktā 
informācija un lietas apstākĜi pēc būtības vērtē katra individuālā mācībspēka kvalitāti un 
piemērotību. Mācībspēku  apmācības kvalitāti var noteikt arī anonīmi izjautājot studentus, ko 
veic studentu pašpārvaldes pārstāvji un Sociālo zinātĦu fakultātes mācībspēki, vadoties pēc 
speciāli izstrādātas testu sistēmas. 
 
 
5. Studenti 
2003.gada 1.septembrī veterinārmedicīnas studiju programmā mācījās 255 studenti, t.sk. 27 
studenti atrodas akadēmiskajā atvaĜinājumā. 2003/2004 m.g. dokumentus mācībām fakultātē 
iesniedza 74 reflektanti, tika imatrikulēti 62 studenti t.sk. 16 par daĜēju mācību maksu. 2002. 
gadā fakultāti absolvēja 26 veterinārārsti, 2003.gadā VMF nebija izlaiduma, sakarā ar pāreju 
uz 6 gadu studijām.  
Pēc 2002./2003.g. vasaras sesijas rezultātiem vērojama sekojoša studentu sekmība piešėirtas 
stipendijas 126 studentiem, no tiem 7,14 % teicamnieku, 38,9 % paaugstinātas, 50,79 % 
parastās, bāreĦu stipendiju saĦem 2,38 %, vārdisko stipendiju saĦem 0,79%. Par maksu 
mācās 13,46 % studentu. 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus 2001/2002  un 2002/2003 m.g. iezīmējas kopējas 
tendences – lielākā daĜa studentu tiek atskaitīti pēc pašu vēlēšanās (sk.tabulu 5.1.) 
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Tabula 5.1. 
No VMF atskaitīto studentu skaits un iemesli 2002./2003.m.g. 

 
Kurss Pēc paša 

vēlēšanās 
Mācību 
plāna 

nepildīšana 

Neatgriezušies 
no 

akadēmiskā 
atvaĜinājuma 

Materi ālie 
apstākĜi 

Kopā 

1. 16 8 2 1 27 
2. 6 5 3 - 14 
3. 1 3 2 - 6 
4. 5 - - - 5 
5. - 3 - - 3 

Kopā 28 19 7 1 55 
 
Pirmajā kursā biežākais atskaitīšanas iemesls ir pēc paša vēlēšanās, bieži tas norāda uz 
kĜūdainu nākamās profesijas izvēli. Otrs biežākais iemesls ir studentu nesekmība, kā cēlonis 
jāmin neprasme sistemātiski apgūt zināšanas, kas diemžēl jāatzīmē kā trūkums vidējā 
izglītībā, tādēĜ arī studentu atbirums ir lielāks pirmajos divos kursos. 
 
 
6.Akadēmiskais personāls 
Augstākās profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 65 LLU mācību 
spēki(62,1 slodze), no kuriem 20% ir profesori, 32,5% docenti, 26% lektori un 21,5% 
asistenti jeb, vērtējot pēc zinātniskās kvalifikācijas, 44,5% ir habilitētie zinātĦu doktori vai 
doktori. Veterinārmedicīnas fakultātē strādā 38 mācībspēki, kuri kopumā izpilda 29,75 
slodzes. Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku vidējais vecums ir 47 gadi un no kopējā  
mācībspēku skaita veterinārmedicīnas studiju programmā tie sastāda 58%.  
Viens no habilitētajiem zinātĦu doktoriem ir LZA īstenais loceklis(akadēmiėis), viens LZA 
korespondētājloceklis, divi no profesoriem ir LMZA locekĜi, viens profesors ir promocijas 
padomes priekšsēdētājs, trīs ir promocijas padomes locekĜi, divi veic nozares ekspertu 
pienākumus, četri mācībspēki ir LLU Senāta locekĜi. Vairāki mācībspēki strādā par 
konsultantiem dažādās nozares organizācijās.  
Fakultātes mācībspēki ir stažējušies vai cēluši savu kvalifikāciju ārzemēs un dažādos kursos 
un semināros Latvijā. Turpmāk ir paredzēts arvien vairāk izvērst starptautisko sadarbību, 
radot iespēju mācībspēkiem stažēties citās augstskolās un zinātniskajās iestādēs. Fakultātes 
mācībspēki lasa lekcijas un vada seminārus Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra 
pasākumos, piedalās dažādās lauksaimniecības izstādēs.  
Veterinārmedicīnas fakultātes mācību spēki vada nodarbības arī citās LLU fakultātēs, dodot 
pamatzināšanas Lauku inženieru, Lauksaimniecības un Ekonomikas fakultātes studentiem. 
Pašnovērt ēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva atjaunošanai. 
Visos fakultātes institūtos studiju procesā ir iesaistīti asistenti, vai asistenti-stažieri, 
Kl īniskajā institūtā arī subasistenti, paaudžu maiĦai perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka 
virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko kvalifikāciju, aizstāvot veterinārmedicīnas 
maăistra vai doktora zinātniskos grādus. 
 
Fakultātes  mācībspēki aktīvi piedalās pēcdiploma izglītības procesā, konsultē 
veterinārārstus, kas strādā ražošanas sfērā, veic zinātnisko darbu, piedalās zinātniskās – 
ražošanas konferencēs, brauc uz ārvalstu augstskolām, tas Ĝauj uzlabot un paaugstināt mācību 
kvalitāti. Bez tam fakultātes mācībspēki aktīvi piedalās nacionālās veterinārmedicīnas 
likumdošanas sagatavošanā un saskaĦošanā ar ES prasībām. 
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Pēc VMF uzaicinājuma lasīt lekcijas ierodas lektori no ārvalstīm, arī LR PVD un VVMDC 
amatpersonas; veterinārārsti, kas strādā ražošanas sektorā (putnkopības, pārtikas ražošanas 
uzĦēmumos utt.).  
 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Zinātnes Centra “Sigra” zinātniskās aktivitātes 
(2002.-2003.) 
 
Galvenie darbības un pētījumu virzieni: 

� Drošas, nepiesārĦotas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ieguves ėēdes zinātniskais 
pamatojums un praktiskais, tehnoloăiskais pielietojums. 

� Riska faktoru apzināšanas un novērtēšanas metodoloăiskais risinājums. 
� Mājdzīvnieku labturības faktoru mijiedarbības likumsakarību izpēte uz dzīvnieku 

valsts produkcijas kvantitāti un kvalitāti. 
� Progresīvo tīraudzēšanas un krustošanas metožu pielietošana gaĜas šėirĦu liellopu 

produkcijas kvantitātes un kvalitātes uzlabošanai. 
� Kvalitatīvas cūkgaĜas ieguves sistēmas izstrāde, ieviešana un procesa vadīšana. 
� Modernu ăenētikas metožu pielietošana dējējvistu mātes formu uzlabošanā, olu 

kvalitātes pilnveidošanā un broileru gaĜas veselīguma nodrošināšanā. 
� Augu konversijas paaugstināšanas metožu izstrāde un to virzība uz mājdzīvnieku 

labturības faktoriem. 
� Lipīgo un nelipīgo slimību izpēte, pielietojot jaunākās pētniecības metodes jaunu 

profilakses un ārstēšanas pasākumu un līdzekĜu izstrāde. 
� Preventīvie nervu audu struktūru histoloăiskie, histoėīmiskie, imunohistoėīmiskie un 

citi pētījumi saistībā ar BSE diagnostiku un iespējamās slimības izplatības 
ierobežošanu Latvijā. 

� Pētījumi par dzīvnieku valsts produktu kvalitāti organiskās un konvencionālās 
lauksaimniecības ražošanas sfērā un iegūto rezultātu pielietošanas izstrāde. 

� Pasākumu kopas zinātniskā izpēte produkcijas atpazīstamībai riska faktoru 
tehnoloăiskās attīstības ėēdē no zemnieku sētas līdz patērētaja galdam un tās 
atgriezeniskās saites noteikšana. 

 
ZC “Sigra” zinātnieki patlaban strādā pie sekojošu Latvijas Zinātnes Padomes pasūtīto 
projektu izpildes: 
 
Latvijas Zinātnes Padomes pasūtījumi 
Numurs Nosaukums Vadītājs Izpildes 

laiks 
1 2 3 4 

02.0015 Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloăisko 
procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas 
pārtikas ieguvei 

A.JemeĜjanovs 2002.-
2006. 

02.0015.2 Mājdzīvnieku labturības daudzfaktorālā 
ietekme un savstarpējā mijiedarbība saistībā ar 
lopkopības produkcijas kvantitāti un kvalitāti 

A.JemeĜjanovs 2002.-
2006. 

02.0015.3 Produktīvo dzīvnieku un mājputnu genofonda 
saglabāšanas un izkopšanas zinātniskais 
pamatojums un ganāmpulka selekcija 

J.Nudiens 2002.-
2006. 

01.0113 Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu 
asociāciju izraisīto govju mastītu 
etiopatoăenēze un zinātniski pamatotu 

A.JemeĜjanovs 2001.-
2004. 
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amboceptoru izstrāde to profilaksei 
 

1 2 3 4 
01.-0112 Destruktīvo etiopatoăenētisko procesu ietekme 

uz dzīvnieku organisma fizioloăiskām norisēm 
un produkciju 

J.Blūzmanis 2001.-
2004. 

01.0110 Mājdzīvnieku ēdināšanas faktoru ietekme uz 
iegūtās lopkopības produkcijas holesterīna 
līmeni, taukskābju sastāvu un daudzumu 

A.Petrova 2001.-
2004. 

01.0109 Zāles lopbarības kvalitātes riska faktoru 
novērtēšanas iespēju izpēte, regulējot 
fermentatīvos procesus sagatavošanas, 
uzglabāšanas un izēdināšanas laikā 

J.Mičulis 2001.-
2004. 

 
Projekta 02.0015 izpildē piedalās LLU VMF profesore E.Birăele. 
 
Bez tam veic 7 Izglītības un Zinātnes ministrijas tirgus pieprasīto pētījumu un 1 Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienesta subsidētā pētījuma izpildi. 
Pēdējo trīs gadu laikā pabeigti pētījumi un iesniegtas atskaites par 15 tirgus pieprasīto 
pētījumu projektu un 4 Zemkopības ministrijas pētījumu projektu izpildi, kā arī izstrādāti 2 
projekti Somijas firmas Chemicals Oy uzdevumā.  
 
Referāti un publik ācijas: 
ZC “Sigra” zinātnieki ar saviem referātiem piedalījušies 28 starptautiskajās un 8 
republikāniskajās zinātniskajās konferencēs, kurās pavisam nolasīti 94 referāti. Zinātnisko 
publikāciju skaits – 118 un nozaru žurnālos – 66. 
 
Konferences: 
Noorganizētas 6 republikāniskās zinātniski praktiskās konferences republikas reăionos un 1 
starptautiskā zinātniskā konference. 
Piedalīšanās izstādēs – PriekuĜi 2002, Riga Food-2002, ViĜāni-2003, Riga-Food 2003. 
 
Zinātnisko darbinieku kvalifikācija:  
4 habilitētie zinātĦu doktori, 14 zinātĦu doktori, 5 doktoranti, 5 asistenti. 
 
Sadarbības partneri: 
LLU Veterinārmedicīnas, Pārtikas tehnoloăijas un Lauksaimniecības fakultātes, Skrīveru 
Zinātnes centrs, LU Bioloăijas institūts, Mikrobioloăijas un Virusoloăijas institūts, Koksnes 
Ėīmijas institūts, A/s Piena un gaĜas Inženiercentrs, s/o GaĜas ražotāju un pārstrādātāju 
asociācija, Somijas firma “Kemira”, Zviedrijas firma “Alfa-DeLaval” u.c., kā arī daudzas 
zemnieku saimniecības. 
 
Apbalvojumi:  
Zemkopības Ministrijas Atzinības raksts 2002.g., LR Ministru Kabineta Atzinības raksts un 
Triju ZvaigžĦu ordenis, LZA un LLMZA Paula LejiĦa balva, LR Izglītības un zinātĦu 
ministrijas Atzinības raksts 2003.g. ZC “Sigra” direktoram A.JemeĜjanovam. 
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7. Pašnovērt ējums  
Aplūkojot augstāko profesionālo studiju programmu kopumā ir jāatzīst, ka programma 
nodrošina vispusīgu zināšanu ieguves iespēju veterinārmedicīnā, tā dod iespēju studentiem 
specializēties izvēlētajā virzienā un  ir atbilstoša izvirzīto mērėu sasniegšanai. Studentiem ir 
iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei pilnveidot sevi kā personību, apgūstot vispārējos un 
humanitāros priekšmetus.  
 
Taču ir nepieciešama tālāka programmas pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus. 
Studiju programmu izvērtēšanā vairāk ir jāiesaista studenti un Latvijas veterinārārstu 
biedrība. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi pārejai uz priekšmetu plānojumu un 
samazinātu auditoriju stundu skaitu. Īpaši šīs izmaiĦas ir nepieciešamas Latvijai iestājoties 
Eiropas Savienībā, kur uz veterinārmedicīnu kā reglamentētu jomu tiks attiecinātas Eiropas 
Savienības prasības. TādēĜ Ĝoti svarīgi un vērā Ħemami ir EAEVE organizētās VMF studiju 
programmas Eiropas izvērtēšanas atzinumi un ieteikumi.  
Galvenie aizrādījumi, kas būtu novēršami, lai  VMF atbilstu ES noteiktajiem minimālajiem 
izglītības kritērijiem ir sekojoši:  
1. 1.Palielināt praktiskās/ klīniskās apmācības daudzumu, kas balstīta uz studentu patstāvīgo 

praktisko darbu, samazinot lekciju apjomu. 
2. Izveidot un nodrošināt pilnu 24 stundu neatliekamās palīdzības servisu VMF, iesaistot 

diennakts dežūrās mazo un lielo dzīvnieku prakses veterinārārstus un studentus, tādējādi 
nodrošinot lielāku klīnisko gadījumu skaitu studentu apmācībai. Fakultātei tā būtu 
papildus iespēja sniegt adekvātu profesionālu aprūpi hospitalizētajiem dzīvniekiem. 

3. Izveidot izolācijas stacionārus mazajiem un lielajiem dzīvniekiem, kas slimo ar infekcijas 
slimībām. 

4. Izmantot visus līdzekĜus, lai palielinātu studentu apmācībai pieejamo lielo dzīvnieku 
klīnisko gadījumu skaitu, iekaitot dzīvnieku turēšanu VMF teritorijā. 

 
Komentējot mācībspēku skaitu, kas iesaistīti VMF studiju programmas īstenošanā  - 62,1 
slodzes, jāatzīmē, ka no minētā mācībspēku skaita tikai 29,75 slodzes ir tieši VMF 
mācībspēkiem, pārējie ir citu LLU fakultāšu darbinieki. Nelielais štata vietu skaits pašā 
fakultātē rada  virkni problēmu - vienam mācībspēkam jāpasniedz vairāki studiju 
priekšmeti(pat līdz 4 dažādiem priekšmetiem vienam mācībspēkam), kas traucē gan 
mācībspēka zinātnisko darbu, gan arī padziĜinātu attiecīgo studiju priekšmetu sagatavošanu, 
kā arī jaunu mācībspēku iesaistīšanu VMF kolektīvā. Diemžēl nelielais studentu skaits 
pašlaik neĜauj palielināt akadēmiskā personāla skaitu.  
Jāatzīmē arī nepietiekamais mācībspēku skaits ar augstāko zinātnisko kvalifikāciju no VMF 
strādājošiem tikai 38% ir Dr. vai Dr.hab. grāds, 41% sastāda mācībspēki ar maăistra grādu un 
21% ar profesionālo kvalifikāciju.  
  
1. Izvērtējot 2001.gada pašnovērtēšanas ziĦojumā paredzētos pasākumus 2002./2003.  

mācību gadam varam secināt , ka galvenajos vilcienos iecerētos pasākumus ir izdevies 
realizēt: 

 
2002./2003. studiju gads 
1. Pilnveidot izvēles studiju priekšmetu sistēmu un saturu. 
2. Sagatavot atsevišėus studiju priekšmetus angĜu valodā. Izstrādāt informatīvos materiālus 

SOCRATES apmaiĦas programmu realizācijai. 
3. Pilnveidot internatūras prakses programmu, tās saturu un norisi, paredzot iespējamo 

specializāciju.  
4. Turpināt uzsākto VMF klīnikas un zinātnisko laboratoriju rekonstrukciju. 
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8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
1. Studiju procesa kvalitātes pilnveidošana, veidojot ciešāku atgriezenisko saiti starp studentu 
un mācībspēku, stimulējot kvalificētu jauno speciālistu iesaisti studiju procesā, mācību 
metodisko materiālu izstrādi un papildināšanu, svešvalodu zināšanu apguvi un to pielietošanu 
ārzemju literatūras studijām un kvalifikācijas celšanai.  
 
2. Studiju procesa un praktiskās apmācības bāzes pilnveidošana. Apzināt labākos 
veterinārārstus - prakses vadītājus visu kursu studentiem, saskaĦot prakses programmas un 
norises metodiku. Datoru un zinātniskā darba izstrādei nepieciešamo analītisko iekārtu skaita 
palielināšana.  
 
3. Studiju procesa, programmu un priekšmetu satura pilnveidošana un regulāra izvērtēšana 
atbilstoši Latvijas valsts sabiedriskajām, saimnieciskajām un sociālajām vajadzībām un ES 
prasībām. Fakultātes studentu pašpārvaldes aktīva iekĜaušanās šajos procesos. 
 
4.Sadarbības veicināšana ar pasaules, Eiropas un Latvijas augstskolām, zinātniskajām 
iestādēm, profesionālajām biedrībām. 
 
5.Lai uzlabotu mācību ēku un aprīkojuma stāvokli, ir: 

- Jāturpina darbs pie ēku un telpu ekonomiskās  ekspertīzes, kompleksās 
rekonstrukcijas tehniskās un ekonomiskās dokumentācijas izstrādāšanas; 

- Intensīvi jāveic mācību korpusu un atsevišėu telpu  remonts un  rekonstrukcija, 
sevišėu vērību pievēršot ventilācijas sistēmas u.c. labiekārtošanai. 

- Ir jāpiesaista gan valsts, gan dažādu  fondu  finansu līdzekĜi tehniskās bāzes 
uzlabošanai un papildināšanai. 

 
6. Stimuls studentiem iekĜauties zinātniskajā darbā būtu lielāks, ja : 

� būtu iespējas saĦemt zināmu finansējumu par pētniecībā pavadīto laiku; 
� piedāvāto zinātnisko darbu tēmas būtu spējīgas konkurēt ar citām studentus 

interesējošām darbības jomām; 
� ja VMF būtu moderna laikmeta prasībām atbilstoša pētījumu materiāli tehniskā 

bāze.  
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LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 
D o k t o r a  s t u d i j u  p r o g r a m m a s 

Veterinārmedicīnas zinātnes nozarē  
 

pašnovērt ēšanas ziĦojums 
 

Studiju programmas kods - 51641, akreditēta līdz 31.12.2007. 
 

Programmas mērėis ir sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni 
veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām 
veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas 
zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 
Programmas uzdevumi līdz 2006. gadam : 
 

� Veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 
Veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 
atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 

 

� Veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 
veterinārmedicīnas problēmas; 

 

� Veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 
starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties 
starptautiskos zinātniskos forumos; 

 

� Izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, 
konsultāciju, eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā. 

 
� Doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 
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Situācijas apraksts un paveiktā novērt ējums: 
 

LLU Veterinārmedicīnas Doktora studiju programma 2001. gada martā izgāja starptautisko 
ekspertīzi un tika akreditēta uz maksimālo termiĦu – sešiem gadiem. 
Doktorantūras studiju virzieni ir atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātai zinātĦu 
nozarei un apakšnozarēm (LZP 1998. gada 17. februāra lēmums Nr 1-1)  
 

IzmaiĦas  Doktora  studijās 
VMF  2002./2003. g. 

 
2002. gadā VMF bija 9 doktoranti. 2002. g. augustā Doktora studiju teorētisko daĜu sekmīgi 
beiguši trīs doktoranti. Studijas pārtraukuši – divi. Iestājušies doktorantūrā – divi. 
2003.gadā  VMF doktorantūrā studē septiĦi doktoranti: 
 

 Doktoranti Tēmu nosaukumi 

1. A.BērziĦš 
“Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos sastopamo 
Listeria monocytogenes  genotipa analīze. 

2. M.Balode 
Sporta zirgu slimības un to iespējamie patoăenētiskie 
mehānismi. 

3. I. Konošonoka 
Govs piena mikrobiālā kontaminācija, izdalītās 
mikroorganismu asociācijas un to patogenitātes 
pētījumi. 

4. I.KociĦa 
Dažu humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru 
nozīme mastītu etiopatoăenēzē. 

5. R.Joffe 
Staphilococcus aureus enterotoksīni, to kvalitatīvās 
izmaiĦas pienā un piena produktos. 

6. R.Medne Laša mazuĜu spuru nekrozes etioloăiskā izpēte. 
7. I.Eglīte Toksoplazmozes epizootiskās situācijas izpēte Latvijā 

 
 
 
Promocijas darba aizstāvēšanai VZKK iesniegts viens darbs - Veterinārmedicīnas maăistre R.Tamane 
”Govs olnīcu dzeltenā ėermeĦa morfofunkcionālo izmaiĦu izpēte organisma fizioloăiskos procesos un 
govs olnīcu cistu morfofunkcionāls raksturojums”.         

 
Doktorantu zinātniskie vadītāji: 
VMF doktorantu zinātniskie vadītāji ir 3 habilitētie doktori, 10 zinātĦu doktori; no 

tiem 3 profesori un 6 asociētie profesori. 
 
 

Paveiktā novērt ējums 
 
� Pozitīvi vērtējama Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas izstrāde 2000. 

gadā, apspriešana un apstiprināšana LLU 2000. gada 14. jūnijā LLU Senāta sēdē 
(lēmums Nr 3-35). Programmas struktūru veido veterinārmedicīnas zinātnes nozares 
apakšnozaru programmas un doktorantu individuālās programmas, kuras izstrādā 



 372

vadoties no Programmas vispārējiem principiem un atbilstoši konkrētās 
veterinārmedicīnas apakšnozares specifiskajām prasībām.  

 
� ěoti pozitīvi vērtējama atsevišėu doktorantu stažēšanās Eiropas Universitāšu 

atbilstošajās institūcijās, kur tiek pilnībā vai daĜēji izstrādāta promocijas darba 
eksperimentālā daĜa. 

 
� Jāuzsver VMF doktorantu iespēja veikt pētījumus atbilstoša profila zinātniskos 

institūtos (centros), kuros iespējams realizēt kompleksus pētījumus speciālās 
laboratorijās (Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, Mikrobioloăijas un 
virusoloăijas institūtā, LLU VMF zinātnes centrā “Sigra”, Rīgas StradiĦu 
universitātes Medicīnas fakultātē).  

 
� Pozitīvi vērtējama arī Latvijas privāto veterināro klīniku veterinārārstu iesaistīšanās 

LLU VMF doktora studijās, kas rada iespēju veikt zinātniskus pētījumus, izmantojot 
atsevišėu klīniku salīdzinoši labo materiāli tehnisko bāzi. 

 
� Atzinīgi vērtējama doktorantu piesaistīšana LZP projektu un sadarbības projektu 

izstrādē, kā arī LZP finansētajos doktorantūras projektos (grantos); 
 

� Jāuzsver LLU Zinātnes centra “Sigra” iekĜaušanās Veterinārmedicīnas fakultātes 
struktūrā, kas veicina Latvijas augsti kvalificētu veterinārmedicīnas zinātnieku aktīvu 
piedalīšanos Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas realizācijā; 

 
� Pozitīvi vērtējams VMF darbs pakāpeniskā infrastruktūras modernizācijā un 

optimizācijā, piesaistot ZM subsīdijas, (kas paredzētas aparatūru iegādei), dažādus 
privātos fondus, kā arī mēăinājumi iekĜauties starptautiskos projektos (piemēram, 
pašreiz strādājot pie veterinārmedicīnas tālākizglītības centra izveides). 

 
 
Problēmas  
 
� Pirmā problēma ir lielais doktorantu skaits, kas pārtrauc studijas pilnīgi vai Ħem 

atkārtotus akadēmiskos atvaĜinājumus. Līdz ar to veterinārmedicīnā aizstāvētu 
promocijas darbu pēdējos piecos gados – nav; 

 
� DaĜa doktorantu nav novērtējusi savas spējas mērėtiecīgi apgūt doktora (tātad 

augstākā līmeĦa) studiju programmu veterinārmedicīnā un patstāvīgi uzrakstīt 
atbilstoša zinātniska līmeĦa promocijas darbu; 

 
� Doktora studijām atvēlētie trīs gadi ir pārāk īss laiks studiju programmas apgūšanai 

un promocijas darba izstrādei, jo veterinārmedicīna ir eksperimentāla zinātnes 
nozare, kas ir stipri laikietilpīga; 

 
� Veterinārmedicīna salīdzinoši ir Ĝoti dārga zinātnes nozare, kas prasa atbilstošu 

finansējumu eksperimentālā darba izstrādei, kura pašreiz nav; 
 

� Doktorantu stipendijas ir niecīgas, tādēĜ praktiski visi doktoranti ir spiesti strādāt 
algotu darbu, kas neveicina sekmīgu doktora studiju programmas apguvi un 
promocijas darba izstrādi; 
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� Novecojusī VMF laboratoriju infrastruktūra un materiāli – tehniskā bāze;  

 
� Augsti kvalificētu doktorantu zinātnisko vadītāju trūkums daudzās 

veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā; 
 

� Salīdzinoši zemais doktora studiju prestižs Latvijā konkurētnespējīgā atalgojuma 
dēĜ darba tirgū pēc doktorantūras pabeigšanas. 

 
 
 

Att īstība 
 
Att īstību veicinoši faktori : 
 

� LLU izstrādātā un Senātā akceptētā Doktora studiju programmu standarts; 
 
� Veterinārmedicīnas doktoru studiju programmas visumā pozitīvais starptautisko 

ekspertu vērtējums 2001. gadā un tās akreditācija uz maksimālo laiku – sešiem 
gadiem; 

 
� LLU izstrādātais un 2000. gada 14. jūnija Senāta sēdē apstiprinātais LLU 

Promocijas padomju darbības nolikums un Veterinārmedicīnas promocijas 
padomes locekĜu aktīva iekĜaušanās Doktora studiju programmas realizācijā un 
izpildes kontrolē; 

 
� Latvijas virzība uz Eiropas Savienību, kur veterinārmedicīnai kā reglamentētai 

profesijai izvirzītas augstas prasības, līdz ar to rodas nepieciešamība pēc Ĝoti 
augstas kvalifikācijas speciālistiem un zinātniekiem; 

� LLU Veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinoši lielā atpazīstamība Eiropā un 
pieejamība dažādiem starptautiskiem projektiem; 

 
� ZM Veterinārā un pārtikas departamenta, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta 

lielais atbalsts VMF tālāk attīstībai un cieša savstarpējā sadarbība, (t. sk. ar Valsts 
Veterinārmedicīnas diagnostikas centru un Jelgavas rajona Veterināro pārvaldi); 

 
� Latvijas Zinātnes padomes ieinteresētība un pašreiz iespējamais maksimālais 

atbalsts doktorantūras sekmīgai attīstībai Latvijā. Doktorantu iespējas pretendēt 
konkursa kārtībā uz LZP doktorantūras grantiem, kā arī finansiālu atbalstu darbībai 
starptautiskās konferencēs; 

 
� LLU salīdzinoši labais nodrošinājums ar datoru pieslēgumu interneta tīklam, kas 

doktorantiem Ĝauj apgūt un izmantot starptautisko informāciju. 
 
 
Att īstību kavējoši faktori 

 
� Veterinārmedicīnas zinātnes attīstībai Latvijā nepieciešamo atbilstoša līmeĦa 

specializēto laboratoriju trūkums, kas nodrošinātu sekmīgu doktorantu 
eksperimentālā darba daĜas izstrādi; 



 374

 
� Grūtības izmantot starptautiskos piedāvājumus veterinārmedicīnas zinātnē, jo 

Latvijā daudzās veterinārmedicīnas apakšnozarēs nevar atbilstošā līmenī veikt 
nepieciešamo eksperimentālo pētījumu daĜu; 

 
� Nepietiekamās angĜu valodas zināšanas; 

 
� Doktorantu niecīgais finansējums, kas neĜauj tiem izmantot studiju iespējas 

ārzemēs; 
 

� Pašreiz konkurēt nespējīgais atalgojums darba tirgū Latvijā pēc doktora grāda 
iegūšanas (atbilstoši doktoranta patērētajam laikam, piepūlei un iegūtajām 
zināšanām), kādēĜ daudzi spējīgākie veterinārmedicīnas studenti atturas stāties 
doktorantūrā; 

 
� Spējīgu augstas kvalifikācijas doktorantu zinātniskā darba vadītāju trūkums 

daudzās veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā. 
 

 
 

Priorit ārie uzdevumi un rīcības virzieni 
 

 

� Izveidot LLU Veterinārmedicīnas fakultāti par galveno Veterinārmedicīnas zinātnes 
centru Latvijā, kur augsta līmeĦa zinātniskā darbība organiski apvienotos ar augstas 
kvalitātes doktora, akadēmiskajām un profesionālajām studijām veterinārmedicīnā; 

�  Veidot Baltijas republikās kopējus veterinārmedicīnas starptautiskus doktorantūras 
studiju centrus katrai piemērotākajā apakšnozarē – (ēs), VMF attīstot izvēlētajai 
specializācijai (-ām) atbilstošu materiāli-tehnisko un personāla nodrošinājumu; 

 
� Internacionalizēt doktorantūras studijas, paredzot doktorantam finansējumu, kas 

nodrošina specializācijai atbilstoša ilguma stažēšanos ārzemēs vienu reizi 
doktorantūras studiju laikā; 

 
� Piesaistīt studijām doktorantūrā erudītākos maăistrantus, kā arī (turpmāk) sešgadīgās 

veterinārmedicīnas pamatstudiju programmas beigušos spējīgākos veterinārārstus; 
 

� Izveidot pēcdoktorantūras atbalsta programmu doktora studiju sekmīgi beigušajiem 
spējīgākajiem absolventiem, ar konkurētspējīgu atalgojumu 3-5 gadus stimulējot viĦu 
palikšanu strādāt LLU. 

 
Kvalit ātes vadība (uzraudzība) : 
 
Pašnovērt ējums.  Atskaites. ZiĦojumi.  Rezultāti. 
 

Doktora studiju programmas Veterinārmedicīnā detalizēts pašnovērtējums veikts 2000. gada 
beigās, pirms Programmas akreditācijas. 
2001. gada martā Veterinārmedicīnas doktora studiju programma akreditēta uz maksimālo 
laiku – sešiem gadiem. 
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Regulāri katru gadu aprīĜa mēnesī VMF Domes sēdēs notiek Veterinārmedicīnas doktora 
studiju rezultātu pašnovērtējums. 
 

 
Saistība ar citām mērėprogrammām 

 
Veterinārmedicīnas doktoru studiju programma vadības un realizācijas jomā 

visciešākā veidā ir saistītas ar LLU atbilstošajām struktūrām, ar ZM Veterināro un pārtikas 

departamentu, ZM pārtikas un veterināro dienestu, Latvijas Lauksaimniecības un meža ZA 

Pārtikas un veterinārmedicīnas nodaĜu – šo institūciju attīstības koncepcijām, zinātnisko 

pētījumu virzieniem. 

 
 
 

Riski 
 

� Nepietiekams doktorantu skaits, kas vēlas apgūt Veterinārmedicīnas doktora studiju 
programmu; 

 
� Pašreizējais nepietiekamais zinātnes un augstākās izglītības finansējums ar visām no 

tā izrietošām sekām. 
 

Kopsavilkums 
 

 Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas pašnovērtēšanas ziĦojumā skaidri 
formulēts studiju mērėis. Uzsvērta doktora studiju programmas internacionalizācija, veidojot 
starptautiskus (sākumā ar Baltijas republiku radniecīgām augstskolām) doktorantūras centrus 
atsevišėās specializētās veterinārmedicīnas apakšnozarēs, kurās radītu atbilstošu materiāli 
tehnisko un personāla nodrošinājumu. 
 ZiĦojumā analizēta pašreizējā situācija Veterinārmedicīnas fakultātē. Atzīmēts, ka 
Veterinārmedicīnas doktora studiju programma 2001.gada martā saĦēmusi pozitīvu 
starptautisko ekspertu vērtējumu un akreditēta uz maksimālo laiku – sešiem gadiem. 
 Pozitīvi vērtējams VMF mērėtiecīgais darbs pakāpeniskā infrastruktūras 
modernizācijā un optimizācijā. 
 Formulētas galvenās problēmas, kas traucē pilnvērtīgas doktora studijas 
veterinārmedicīnā, kuras uzsvēra arī ārzemju eksperti – salīdzinoši lielais doktorantu 
atbirums, pārāk īsais doktorantūras laiks (salīdzinot ar izvirzītajām augstajām prasībām 
doktorantiem), Veterinārmedicīnas doktora studiju dārdzība, zemais zinātnes finansējums 
u.t.t. Tas kopumā radījis situāciju, kad pēdējos gados nav aizstāvēts neviens promocijas darbs 
veterinārmedicīnā. 
 
 ZiĦojumā analizēti doktora studiju programmas veterinārmedicīnā attīstības 
veicinošie un kavējošie faktori, norādīti prioritārie uzdevumi un rīcības virzieni,  kā arī 
sadarbība ar citām struktūrām. 
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VETERIN ĀRMEDIC ĪNA - Studiju programmas kods – 4264001, 
akreditēta līdz 31.12.2007. 

Ievads 
 
Veterinārmedicīna ir viena no ES regulētām specialitātēm, līdz ar to uz veterinārmedicīnas 
izglītību ir attiecināmi vienoti Eiropas izglītības standarti, ko nosaka direktīvas EEC 78/1026 
un 78/1027, kā arī EAEVE noteiktās izglītības prasības (Guidelines, requirements and main 
indicators, 2000). 

TādēĜ arī, VMF  2003.gadā no 17.-23. martam notika EAEVE (European associatio of 
establischments for veterinary education) organizēta Eiropas akreditācijas vizīte. 

Akreditācijas komisiju vadīja:  Prof H. Rodriguez-Martinez(Zviedrija), komisijas locekĜi: 
Prof M. C. Peleteiro (Portugāle), Dr Z. Pinter (Ungārija), Dr K.Daniel, dzīvnieku (Čehija), Prof. R .J. 
Huey(ZiemeĜīrija), Dr. D.M. Allman, novērtēšanas programmas koordinators (BeĜăija)  

Komisijas ziĦojums tika izskatīts 1.11.2003. EAEVE Izglītības komisijas sēdē, Briselē un 
2004.gada janvārī VMF saĦēma komisijas gala ziĦojumu. 
 
 
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
VMF apgūstamā specialitāte (veterinārmedicīna) orientēta uz augsta līmeĦa 
veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanu atbilstoši sabiedrības pieaugošajām prasībām un 
tās mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt 
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. 
 
Mērėis- sagatavot augsta līmeĦa speciālistus – veterinārārstus, atbilstoši sabiedrības 
pieaugošajām sociāli ekonomiskajām un garīgajām prasībām, lai izveidotu profesionāli 
izglītotus, sociāli aktīvus, kulturālus un tikumiskus speciālistus kādā no veterinārmedicīnas 
nozarēm, kuri  patstāvīgi un sadarbībā ar citiem speciālistiem būtu spējīgi rast problēmu 
risinājumu,  pieĦemt lēmumus un aktīvi rīkoties, prastu pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
savas profesionālās darbības pilnveidošanai, spētu turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi 
apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā  veterinārmedicīnas apakšnozarē. 
 
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai 
absolventi spētu: 
• veicināt dzīvnieku labturību, veselības saglabāšanu, ražību un to noderību darbam, 

sportam, cilvēka ētisko, estētisko un citu vajadzību apmierināšanai; 
• novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli, noteikt slimības diagnozi, dot profesionālo un 

ekonomisko pamatojumu veterināro pasākumu mērėtiecībai un lietderībai, veikt 
dzīvnieku individuālo vai grupveida ārstēšanu, veterināri sanitāros, profilakses un citus 
pasākumus; 

• organizēt un vadīt pretepizootiskos, profilaktiskos un atveseĜošanas pasākumus lipīgo 
slimību gadījumos, lai samazinātu cilvēku saslimstību ar cilvēkiem un dzīvniekiem 
kopējām lipīgām slimībām; 

• sekmēt augstvērtīgas un nekaitīgas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi; 
• noteikt lopkopības produktu un izejvielu kvalitāti; 
• organizēt veterināri sanitāro uzraudzību pārtikas produktu ieguves, pārstrādes, 

uzglabāšanas un realizācijas vietās; 
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• novērtēt lopkopības un veterināro objektu projektēšanas un izmantošanas dzīvnieku 
higiēnas un veterināri sanitāro stāvokli; 

• veikt pētījumus, uzkrāt pieredzi un novērojumus profesionālajā darbā, lai varētu 
efektīvākās darba metodes un pieredzi ieviest praksē; 

• izstrādāt un veikt pasākumus apstākĜu uzlabošanai lopkopībā un apkārtējās vides 
aizsardzībā; 

• kontrolēt veterināro preparātu ražošanu, uzglabāšanu un pielietošanu un pareizi tos 
izmantot; 

• pareizi pildīt veterinārā darba lietvedību, uzskaites un pārskatu dokumentāciju; 
• apgūt un rīkoties ar veterināro un medicīnisko tehniku, iekārtām un aparatūru.    

 
Plānotais tautsaimnieciskais rezultāts: studiju programma nodrošina plaša profila speciālistu 
sagatavošanu veterinārmedicīnā, kuri  var sekmīgi darboties sekojošās sfērās: 
• Zemkopības ministrijā, Valsts Pārtikas un veterinārajā dienestā(PVD), reăionālajās, 

rajonu un pilsētu PVD pārvaldēs; 
• Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, rajonu(zonālajās) veterinārajās 

laboratorijās; 
•  Valsts robežu veterinārās kontroles iestādēs; 
• Lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzĦēmumos, to 

uzraudzībā, darba organizācijā un vadīšanā; 
• GaĜas, piena, zivju u.c. produktu pārstrādes uzĦēmumu un tirgus veterināri sanitārās 

ekspertīzes laboratorijās, pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanā un ekspertīzē; 
• Valsts, pašvaldību, privātajās un kooperatīvajās slimnīcās, ambulancēs, poliklīnikās, 

apvienībās un saimniecībās ar specializāciju zirgu, govju, cūku, aitu, kazu, putnu, suĦu, 
kaėu, kažokzvēru, zivju, bišu, eksotisko, savvaĜas un laboratorijas dzīvnieku slimībās, 
ārstnieciskajā, profilaktiskajā un profesionāli konsultatīvajā darbā; 

• Farmācijas, zāĜu līdzekĜu un biopreparātu ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos; 
• Veterinārās lieltirgotavās, bāzēs un aptiekās, apgādē un tirdzniecībā ar biopreparātiem, 

medikamentiem, instrumentiem, aparatūru, iekārtām u.c. materiāliem; 
• Dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas, biotehnoloăijas un ciltsdarba iestādēs; 
• Dzīvnieku aizsardzības, labturības un aprūpes organizācijās; 
• Latvijas Veterinārārstu biedrībā u.c. sabiedriskajās organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēs; 
• Zinātniskajās un mācību iestādēs zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā; 
• Starptautiskajās organizācijās veterinārmedicīnas jomā. 
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2. Studiju programmas attīstība 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un plānā 
Ar 2004./2005. studiju gadu studiju programmā “Veterinārmedicīna” izdarītas sekojošas 
izmaiĦas: 

 
Kurss Semestris Studiju priekšmets IzmaiĦas 

1. 1.semestris  Estētika izsvītrots no plāna 
bija 1,5 KP - 1 lekc., 0,5 pr/d, iesk. 

 1.semestris Neorganiskā ėīmija samazinātas kontaktstundas 
bija 2 lekc. - tagad 1 lekc. 

bija 3 l/d - tagad 2 l/d 
(bija 5 KP - tagad 3 KP) 

2. 2.semestris Lopkopība izĦemts no plāna k/d.= 1KP 
 2.semestris Vispārīgā patoloăija bija 1,5 lekc. - ir 1 lekc. 
   bija 1 l/d - ir 1,5 l/d 

3. 1.semestris Dzīvnieku, vides higiēna bija 1 lekc. - ir 1 lekc. 
   nebija  l/d - ir 1 l/d 
 1.semestris Vispārīgā patoloăija bija 1 lekc. - ir 0,5 lekc. 
   bija 1 l/d - ir 1,5 l/d 
 1.sem.,2.sem. Farmakoloăija bija 2 lekc. - ir 1 lekc. 
   bija 1 l/d - ir 2 l/d 

4. 1.semestris Dzīvnieku, vides higiēna bija 3 l/d - ir 2 l/d 
    
    
 2.semestris Mazo dzīvnieku 

ėirurăija 
izĦemts kursa darbs  

    
    

5. Mazo dz. iekšėīgās slim. no 3 semestriem (4. un 5.k.) samazināts uz  
2 semestriem. Kontaktstundas nesamazinot. 

 2.semestris Pārtikas ekspertīze un 
inspekcija 

samazināts par 1 kontaktst. 
bija 3 l/d - ir 2 l/d. (5.k. 10. 
sem.). 

  Infekcijas slimības k.d. (iepriekš bija 6.k. 
11.sem.) - tagad 10.sem. 

6. 11.semestris 
(1.sem.) 

Sīkdzīvnieku slimības izĦemts no programmas 
k.d. = 1 KP 

  Infekcijas slimības izĦemts k.d. no 11.sem.un 
pārcelts uz 5.k. 10. sem. 

 
Kopējais KP studiju programmā ar 2004.gada 1.septembri - 268,5 (iepriekš 273,5 KP ). 
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2.2.Studiju programmas atbilstības akadēmiskās izglītības standartam, vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
Veterinārmedicīnas studiju programma tiek regulāri atjaunota, Ħemot vērā pasaules 
veterinārās zinātnes attīstības tendences un izmaiĦas valsts sociālekonomiskajā dzīvē, kā arī 
Ħemot vērā jaunākos pieĦemtos studiju programmu noteikumus Latvijā.  
 
Arī programmas pārraudzība tiek veikta Ħemot vērā jaunās tendences tautsaimniecības 
attīstībā, praktiskās vajadzības un problēmas, kas apgrūtina veterinārmedicīnas praksi, kā arī 
jaunās tendences veterinārmedicīnas zinātnē, tāpat  arī veicot izmaiĦas atbilstoši pieĦemtajai 
likumdošanai, kas ir saskaĦota ar ES prasībām, un Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārstāvju rekomendācijām. 
 
Veterinārmedicīnas fakultātes katra konkrētā institūta studiju priekšmeta programmas 
veidošanas pamatā ir ārvalstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības pieredze, LR Pārtikas 
un veterinārā dienesta darbības pamatprincipi un zinātnisko iestāžu programmas.  

 
2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
IzmaiĦas prakšu realizācijā 
Prakšu realizācijā nav izmaiĦu salīdzinot ar iepriekšējo pašnovērtēšanas ziĦojumu. 
 
 
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 
Fakultātes mācībspēki pielieto mūsdienīgas mācību metodes izmantojot modernus 
audiovizuālos līdzekĜus(multimediju projektorus, datorklasi – izmantojot atsevišėos 
priekšmetos pieejamos speciālos kompaktdiskus ar testiem un vingrinājumiem). Histoloăijas 
mācību priekšmetā tiek izmantots moderns mikroskops, kas dod iespēju attēlu pārraidīt uz 
datora monitoru, tādejādi sekmējot iepazīšanos ar histoloăiskajiem  preparātiem.  
Kl īniskajā diagnostikā studentu apmācībai tiek lietots fibroendoskops, kas sekmē 
diagnostisko iemaĦu apguvi. 
Priekšmeta “Klīniskā un laboratoriskā diagnostika” apguvē pie biosubstrātu izmeklēšanas 
metodikas(urīna analīze, asiĦu morfoloăiskā izmeklēšana) papildus tiek piedāvāta asiĦu 
izmeklēšana ar bioėīmisko analizatoru. 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
Preklīniskā institūta morfofunkcionālās laboratorijas aprīkošanai ar modernu, mūsdienīgu 
aprīkojumu 2004.gadā ir saĦemtas ZM subsīdijas 7000 Ls apmērā. Par šiem līdzekĜiem ir 
iegādāts dators Celeron 2000 ar komplektāciju(monitors, videoprinteris, programmatūra), 
reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārta, videoendokamera Pentax PSV-4000 ar 
aprīkojumu, TV monitors VESTEL un ledusskapis SNAIGE RF 4701A 
Kl īniskajā institūtā mācību izbraukumu nodrošināšanai par sponsoru līdzekĜiem(7782 Ls) 
iegādāts 16 – vietīgs autobuss Mercedes Benz Sprinter.   
Pārtikas un vides higiēnas institūta molekulārās mikrobioloăijas laboratorijas izveidei 
2004.gadā ir saĦemtas ZM subsīdijas 2200 Ls apmērā. Par šiem līdzekĜiem ir iegādāts 
moderns velkmes skapis.  
2003/ 2004 mācību gadā par valsts investīciju(39 379 Ls) un VMF līdzekĜiem(1265 Ls) veikti 
remonta un  rekonstrukcijas darbi sekojošos objektos: 

• Pārtikas un vides higiēnas institūta 6. klausītavas rekonstrukcija; 
• Kl īniskā institūta mākslīgās apsēklošanas laboratorijas un lecināšanas manēžas 

rekonstrukcija; 



 382

• Kl īniskā institūta manēžas krāsošana un stacionāra telpu krāsošana un balsināšana; 
• Preklīniskā institūta Zooloăijas laboratorijas rekonstrukcija. 

 
Bibliotēka 
Šobrīd LLU Fundamentālā bibliotēka abonē piecus zinātniskos žurnālus veterinārmedicīnā – 
divus latviešu, divus angĜu un vienu krievu valodā. Bez tam bibliotēkā ir pieejami ap 20 
dažādu nosaukumu vecāku izdevumu veterinārie žurnāli.  
LLU Fundamentālajā bibliotēkā Veterinārmedicīnas fakultātes studentu un pasniedzēju rīcībā 
ir arī bibliogrāfijas datu bāzes CD-ROM kompaktdiskos - CURRENT CONTENTS, 
AGRICOLA, kā arī veterinārārstiem īpaši aktuālā VetCD. 
` 
VMF informācijas centrs 
VMF inform ācijas centrs ir VMF pakĜautības struktūrvienība ar vienu pilnas slodzes 
bibliotekāra štata vietu.  
Inform ācijas centra tehniskajā aprīkojumā un izmantošanas noteikumos nav izmaiĦu 
kopš iepriekšējā pašnovērt ēšanas ziĦojuma. 
 
Audio-vizuālais serviss 
Pārtikas un vides higiēnas institūtā par zinātniskā granta tēmas līdzekĜiem iegādāta 
multimediju sistēma un kodoskops. 
 
Mācību videofilmas 
Dažādu priekšmetu mācībspēku rīcībā ir aptuveni 120 mācību videofilmas, kuras tiek 
izmantots kā demonstrācijas materiāls lekcijās un praktiskajās nodarbībās.  
 
VMF datorklase 
Datorklase atvērta studentiem katru darba dienu no 8.30-17.00, izĦemot nodarbību laikus. 
Sestdienās un svētdienās datorklase slēgta. 
Datorklases tehniskajā aprīkojumā un tās izmantošanā nav izmaiĦu kopš iepriekšējā 
pašnovērtēšanas ziĦojuma. 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
2003./2004. mācību gadā studentu zinātniskais darbs VMF ir aktivizējies, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem – 2004. gada 26. un 27. maijā notika LLU VMF Studentu zinātniskā 
konference, kurā nolasīti 28 referāti. Visu zinātnisko darbu kopsavilkumi publicēti „LLU 
Studentu zinātniskās konferences tēzēs”  2004. gadā. 
 
Šajā mācību gadā pirmo reizi piedalījās 6. kursa studenti ar 13 referātiem, kuros atspoguĜoti 
internatūras prakses laikā veiktie zinātniskie pētījumi, kuri nolasīti SZ konferences otrajā 
dienā. 
 
1.-5. kursa studentu pētījumi visvairāk veikti VMF Pārtikas un vides higiēnas institūtā – 
pavisam nolasīti 8 referāti. 
 
Par labākajiem VMF studentu zinātniskajiem darbiem 2003./2004. mācību gadā atzīti un 
izvirzīti apbalvošanai LLU Studentu zinātnisko darbu konkursā sekojoši pētījumi: 

1. vieta – Dace BērziĦa (6. kurss). 
Darba nosaukums: „Acidofīlo pienskābo baktēriju preparāta „APB-Vet” ietekme uz balto 
peĜu zarnu trakta histoloăisko uzbūvi”. 

 Darba vadītāja doc. P. Apetjonoka. 
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2. un 3. vieta – S. Skara- Sirmā, K. Strode, L. KovaĜčuka (4. kurss) 
 par 2 zinātniskajiem darbiem:  

„Āfrikas strausa (Struthio camelus) nāves cēloĦa noskaidrošana Latvijā”  un „Āfrikas 
strausa (Struthio camelus) un vistas (Gallus gallus) spārna un kājas kaulu anatomiskās 
uzbūves salīdzinājums”. 

 Darba vadītājs: doc. O. Parčinskis. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
Turpinās sadarbība docētāju pieredzes apmaiĦā un pēcdiploma izglītībā ar Hanoveres 
veterināro augstskolu, Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Upsalas 
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, Dānijas karalisko veterināro un 
lauksaimniecības universitāti, Norvēăijas Veterināro augstskolu (Norvegian school of 
veterinary science) un Mičiganas valsts universitāti (ASV); VMF ir noslēgts sadarbības 
līgums ar Vašingtonas štata valsts universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. 
 
LLU doktoranti Aivars BērziĦš un Ilze Kokina turpina mācības un zinātniskā darba izstrādi 
Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē. 
KauĦā 2004.gada notika tradicionālā Baltijas valstu veterināro augstskolu pārstāvju tikšanās, 
kur tika apspriesti mācību procesa metodiskie jautājumi. 
 
Socrates/ Erasmus programma 

3. Socrates Erasmus programmas ietvaros Hanoveras veterinārajā augstskolā 2004. gada 
februārī – aprīlī stažējās studenti: Jūlija Jegorova un Marina Mihailova, jūlij ā – 
septembrī Ksenija Smirnova 

4. Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Zirgu klīnikā 2004.gada jūlij ā – 
septembrī stažējās Dace BērziĦa.  

 
5. Par vācu fonda InWent piešėirto stipendiju 2004. gada sākumā vienu mēnesi 

privātajās klīnikās Vācijā stažējās studentes Santa KrastiĦa un Baiba ěutkus. 
 

 
6. VMF Zirgu un Mazo dzīvnieku klīnikās (VIC) 2004. gada martā 4 nedēĜas praktizējās 

Bernes universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studente Ursula Jost. 
 
 

ZiemeĜvalstu – Baltijas valstu sadarbības tīkla (Food Hygiene and Safety Education 
Network- for Reliable Food Control in the Nordic and Baltic countries) ietvaros tika 
organizēts seminārs „Microbial ecology of meat and microbiological hazards in meat 
industry”. Seminārs tika organizēts LLU VMF no 05.05- 06.05.2004. Atbildīgais par 
semināra organizēšanu: Aivars BērziĦš. 

 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 

Papildus apmācībām studenti izmanto Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā 
dienesta Veterinārmedicīnas diagnostisko centru kā praktizēšanās vietu pārtikas un dzīvnieku 
slimību kontroles laboratorijās, jo starp šo centru un Veterinārmedicīnas fakultāti pastāv 
noslēgtais ilgtermiĦa sadarbības līgums. Praktizēšanās ilgums  5. kursa studentiem ir  2 
nedēĜu garumā pēc rotācijas principa, praktizējoties diagnostikā centra visās esošajās 
laboratorijās. Šaurākās nozīmes līgums ir starp Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un 
vides higiēnas institūtu un Pārtikas un veterinārā dienesta Jelgavas pārvaldes veterināro 
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laboratoriju, kurā atrunāta sadarbība par patoloăiskā materiāla bioraudzi, bakterioloăiskajiem,  
seroloăiskajiem, koproloăiskajiem izmeklējumiem.. 

Ik gadus VMF 5. kursa studentiem pārtikas higiēnas priekšmetu ietvaros tiek rīkotas 
mācību ekskursijas uz dažādiem pārtikas ražošanas/pārstrādes uzĦēmumiem dažādos Latvijas 
reăionos. 

Praktiskās iemaĦas studenti apgūst valsts, privātajos uzĦēmumos un iestādēs.  
Veterinārmedicīnas studiju programmā pastāv 8 prakses ārpus fakultātes. Prakses vietu izvēlē 
iesaistās prakses vadītāji un mācībspēki, studenti, nākošās prakses vietas veterinārārsti. 
Prakses vietas studentiem parasti ir dažādās SIA, Pārtikas un veterinārā dienesta reăionālajās 
pārvaldēs, dažādos Latvijas pagastos pie vecākajiem pārtikas un veterinārajiem inspektoriem, 
kā arī privāti praktizējošiem veterinārārstiem.  

Bez tam, regulāri studenti praktiskās iemaĦas apgūst universitātes, Latvijas 
Veterinārārstu biedrības un Dānijas kopprojekta Veterinārmedicīnas izglītības centra mazo 
dzīvnieku un  zirgu klīnikās. To organizē fakultātes dekanāts kopā ar centra vadību pēc 
rotējošā principa (3., 4., 5. kursā). 
Pēc teorētisko un praktisko studiju beigšanas fakultātes 6. kursa studenti iziet internatūras 
praksi 12. semestra garumā kādā no Pārtikas un veterinārā dienesta reăionālajām pārvaldēm, 
iespēju robežās izvēloties sev vēlamo nākamo darba profilu un vietu. 
 
4. Vērt ēšanas sistēma 

LLU pastāv centralizēta zināšanu vērtēšanas sistēma pēc 10 ballu skalas. Šī sistēma 
apstiprināta LLU Senāta 1998.g. 13. maija sēdē (232.lēmums).  

Mācībspēkam ir tiesības noteikt prasības sekmīgām priekšmeta studijām, ar kurām 
studentus iepazīstina, uzsākot priekšmeta studijas. Prasības ir atkarīgas no studiju priekšmeta 
īpatnībām un studiju organizācijas tajā.  
Augstākās akadēmiskās profesionālās izglītības studijas veterinārmedicīnā beidzas ar valsts 
eksāmeniem: 

1. Lipīgās slimības, pārtikas produktu veterinārā ekspertīze un inspekcija, veterinārā 
darba organizācija; 

2. Iekšėīgās nelipīgās slimības, speciālā patoloăija, dzīvnieku un vides higiēna; 
3. Ėirurăija, dzemdniecība, ginekoloăija un mākslīgā apsēklošana.  

Fakultātē praktizē uz studiju priekšmetu eksāmeniem pieaicināt pārstāvjus no Valsts 
dienestā un privātpraktizējošu veterinārārstu vidus, kuri ir kompetenti attiecīgajos jautājumos. 
 
2004.gada Valsts eksāmenu komisijas priekšlikumi: 

1. Samazināt Valsts eksāmenu komisijas locekĜu skaitu, par pamatu Ħemot tikai 
mācību spēkus – attiecīgo studiju priekšmetu vadītājus. 

 
2. Studiju priekšmetu “Dzīvnieku un vides higiēna” (6 jaut.), “Toksikoloăija” (4 

jaut.) jautājumus iekĜaut Valsts eksāmenā “Lip īgās slimības, pārtikas higiēna un 
VDO”, izĦemot šos jautājumus no Valsts eksāmena “Iekšėīgās nelipīgās slimības, 
speciālā patoloăija un dzīvnieku higiēna”, toties to papildināt ar jautājumiem 
studiju priekšmetā “Kl īniskā farmakoterapija” 

  
3. Novērst jautājumu dublēšanos “Lipīgo slimību, pārtikas higiēnas un veterinārā 

darba organizācijas” valsts eksāmenā. 
 
4. Precizēt un konkretizēt pārāk plašos jautājumus valsts eksāmenā. 

 
Priekšlikumi tiks Ħemti vērā gatavojot 2004./2005. gada Valsts eksāmenu jautājumus. 
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5. Studenti 
2004.gada 1.septembrī veterinārmedicīnas studiju programmā mācījās 208 studenti. 
2004/2005 m.g. dokumentus mācībām fakultātē iesniedza 42 reflektanti, tika imatrikulēti 42 
studenti. 2004. gadā fakultāti absolvēja 21 veterinārārsts.  
Pēc 2003./2004.g. vasaras sesijas, kā ari uzĦemšanas rezultātiem tika piešėirtas stipendijas 
138 studentiem, taču no 1.00.2004. stipendijas saĦem tikai 25 studenti. Mazais stipendiju 
saĦemošo studentu skaits saistīts ar likumdošanas izmaiĦām, t.i. jauniem MK noteikumiem 
par stipendiju piešėiršanu. Par maksu mācās 12,5 % studentu. 
Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus 2001/2002  un 2002/2003 m.g. iezīmējas kopējas 
tendences – liela daĜa studentu tiek atskaitīti pēc pašu vēlēšanās (sk.tabulu 5.1.) 
 
 
 
 
 
 

Tabula 5.1. 
No VMF atskaitīto studentu skaits un iemesli 2003./2004.m.g. 

 
 

Kurss Mācību 
plāna 

nepildīšanas 
dēĜ 

Nesekmības 
dēĜ 

Kā 
neatgriezušies 

no 
akadēmiskā 
atvaĜinājuma 

Pēc paša 
vēlēšanās 

Nodarbību 
neapmeklēšanas 

dēĜ 

Kopā 

1. 5 2 - 10 3 20 
2. 5 4 3 5 - 17 
3. 3 - 2 - - 5 
4. 5 - 1 - - 6 
5. 3 - - - - 3 
6. - - - - - - 

Kopā 21 6 6 15 3 51 
 

 
 Pirmajā kursā biežākais atskaitīšanas iemesls ir pēc paša vēlēšanās, bieži tas norāda 
uz kĜūdainu nākamās profesijas izvēli. Otrs biežākais iemesls ir studentu nesekmība, kā 
cēlonis jāmin neprasme sistemātiski apgūt zināšanas, kas diemžēl jāatzīmē kā trūkums vidējā 
izglītībā, tādēĜ arī studentu atbirums ir lielāks pirmajos divos kursos. 2003.2004. m.g. lielākā 
studentu daĜa atskaitīta par mācību plāna nepildīšanu. 
 
 
6.Akadēmiskais personāls 

Augstākās profesionālās studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 65 LLU 
mācību spēki(62,1 slodze), no kuriem 20% ir profesori, 32,5% docenti, 26% lektori un 21,5% 
asistenti jeb, vērtējot pēc zinātniskās kvalifikācijas, 44,5% ir habilitētie zinātĦu doktori vai 
doktori. Veterinārmedicīnas fakultātē strādā 37 mācībspēki(no tiem: profesori 3; 
asoc.profesori 9; docenti 6; lektori 14, asistenti 5)kuri kopumā izpilda 25 slodzes. No VMF 
mācībspēkiem 14(38%) ir zinātĦu doktori, 17(46%) maăistri. Veterinārmedicīnas fakultātes 
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mācībspēku vidējais vecums ir 47 gadi un no kopējā mācībspēku skaita veterinārmedicīnas 
studiju programmā tie sastāda 57%.  
Viens no habilitētajiem zinātĦu doktoriem ir LZA īstenais loceklis(akadēmiėis), viens LZA 
korespondētājloceklis, trīs no profesoriem ir LMZA locekĜi, viens profesors ir promocijas 
padomes priekšsēdētājs, trīs ir promocijas padomes locekĜi, divi veic nozares ekspertu 
pienākumus, četri mācībspēki ir LLU Senāta locekĜi. Vairāki mācībspēki strādā par 
konsultantiem dažādās nozares organizācijās.  
Veterinārmedicīnas fakultātes mācību spēki vada nodarbības arī citās LLU fakultātēs, dodot 
pamatzināšanas Lauku inženieru, Lauksaimniecības un Ekonomikas fakultātes studentiem. 
Pašnovērt ēšanas gaitā atzīts, ka īpaša vērība ir jāvelta mācībspēku sastāva atjaunošanai. 
Visos fakultātes institūtos studiju procesā ir iesaistīti asistenti, vai asistenti-stažieri, 
Kl īniskajā institūtā arī subasistenti, paaudžu maiĦai perspektīvā. Ir pamats prognozei, ka 
virkne jauno mācībspēku cels savu zinātnisko kvalifikāciju, aizstāvot veterinārmedicīnas 
maăistra vai doktora zinātniskos grādus. 
 
Fakultātes  mācībspēki aktīvi piedalās pēcdiploma izglītības procesā, konsultē 
veterinārārstus, kas strādā ražošanas sfērā, veic zinātnisko darbu, piedalās zinātniskās – 
ražošanas konferencēs, brauc uz ārvalstu augstskolām, tas Ĝauj uzlabot un paaugstināt mācību 
kvalitāti. Bez tam fakultātes mācībspēki aktīvi piedalās nacionālās veterinārmedicīnas 
likumdošanas sagatavošanā un saskaĦošanā ar ES prasībām. 

 
Akadēmiskā personāla izmaiĦas 2003./2004.gadā: 
Preklīniskais institūts – akadēmiskajā personālā nav izmaiĦu kopš iepriekšējā 
pašnovērtēšanas ziĦojuma. Mag.med.vet. akadēmisko grādu ieguvis Ilmārs Dūrītis. 
Dr.med.vet.zinātnisko grādu ieguvusi Dace Upeniece. 
Kl īniskais institūts – darbu institūtā (iekšėīgo slimību blokā) atstājis lektors Mag.med.vet. 
A.Mednis, viĦa vietā darbu uzsācis lektors Mag.med.vet. I.Dūrītis. Asistenti Mag.med.vet. - 
M.Mangale, A.Ozols, K.Drevinska un I.Pētersone uz līguma pārcelti lektoru amatos. 
Mag.med.vet. akadēmisko grādu ieguvusi Māra Magale. 
Pārtikas un vides higiēnas institūts - akadēmiskajā personālā nav izmaiĦu kopš iepriekšējā 
pašnovērtēšanas ziĦojuma. 
 
 
7. Pašnovērt ējums  
Aplūkojot augstāko profesionālo studiju programmu kopumā ir jāatzīst, ka programma 
nodrošina vispusīgu zināšanu ieguves iespēju veterinārmedicīnā, tā dod iespēju studentiem 
specializēties izvēlētajā virzienā un  ir atbilstoša izvirzīto mērėu sasniegšanai. Studentiem ir 
iespēja līdztekus speciālo kursu apguvei pilnveidot sevi kā personību, apgūstot vispārējos un 
humanitāros priekšmetus.  
 
Taču ir nepieciešama tālāka programmas pilnveidošana, veidojot izvēles priekšmetu blokus. 
Studiju programmu izvērtēšanā vairāk ir jāiesaista studenti un Latvijas veterinārārstu 
biedrība. Jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi pārejai uz priekšmetu plānojumu un 
samazinātu auditoriju stundu skaitu. Īpaši šīs izmaiĦas ir nepieciešamas Latvijai esot Eiropas 
Savienībā, kur uz veterinārmedicīnu kā reglamentētu jomu ir kopējas Eiropas Savienības 
prasības. TādēĜ Ĝoti svarīgi un vērā Ħemami ir EAEVE organizētās VMF studiju programmas 
Eiropas izvērtēšanas atzinumi un ieteikumi.  
Galvenie aizrādījumi, kas būtu novēršami, lai VMF atbilstu ES noteiktajiem minimālajiem 
izglītības kritērijiem ir sekojoši:  
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1.Palielināt praktiskās/ klīniskās apmācības daudzumu, kas balstīta uz studentu patstāvīgo 
praktisko darbu, samazinot lekciju apjomu. 
2. Izveidot un nodrošināt pilnu 24 stundu neatliekamās palīdzības servisu VMF, iesaistot 
diennakts dežūrās mazo un lielo dzīvnieku prakses veterinārārstus un studentus, tādējādi 
nodrošinot lielāku klīnisko gadījumu skaitu studentu apmācībai. Fakultātei tā būtu papildus 
iespēja sniegt adekvātu profesionālu aprūpi hospitalizētajiem dzīvniekiem. 
3. Izveidot izolācijas stacionārus mazajiem un lielajiem dzīvniekiem, kas slimo ar infekcijas 
slimībām. 
4. Izmantot visus līdzekĜus, lai palielinātu studentu apmācībai pieejamo lielo dzīvnieku 
klīnisko gadījumu skaitu, iekaitot dzīvnieku turēšanu VMF teritorijā. 
 
Pašlaik VMF kolektīvs meklē iespējas novērst augstāk minētos aizrādījumus, jo daĜa izvirzīto 
problēmu prasa papildus finansējuma piesaisti. 
 
 
8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
1. Studiju procesa kvalitātes pilnveidošana, veidojot ciešāku atgriezenisko saiti starp 
studentu un mācībspēku, stimulējot kvalificētu jauno speciālistu iesaisti studiju procesā, 
mācību metodisko materiālu izstrādi un papildināšanu, svešvalodu zināšanu apguvi un to 
pielietošanu ārzemju literatūras studijām un kvalifikācijas celšanai.  
 
2. Studiju procesa un praktiskās apmācības bāzes pilnveidošana. Apzināt labākos 
veterinārārstus - prakses vadītājus visu kursu studentiem, saskaĦot prakses programmas un 
norises metodiku. Datoru un zinātniskā darba izstrādei nepieciešamo analītisko iekārtu skaita 
palielināšana.  
 
3. Studiju procesa, programmu un priekšmetu satura pilnveidošana un regulāra 
izvērtēšana atbilstoši Latvijas valsts sabiedriskajām, saimnieciskajām un sociālajām 
vajadzībām un ES prasībām. Fakultātes studentu pašpārvaldes aktīva iekĜaušanās šajos 
procesos. 
 
4.Sadarbības veicināšana ar pasaules, Eiropas un Latvijas augstskolām, zinātniskajām 
iestādēm, profesionālajām biedrībām. 
 
5.Lai uzlabotu mācību ēku un aprīkojuma stāvokli, ir: 

- Jāturpina darbs pie ēku un telpu ekonomiskās  ekspertīzes, kompleksās 
rekonstrukcijas tehniskās un ekonomiskās dokumentācijas izstrādāšanas; 

- Intensīvi jāveic mācību korpusu un atsevišėu telpu  remonts un  rekonstrukcija, 
sevišėu vērību pievēršot ventilācijas sistēmas u.c. labiekārtošanai. 

- Ir jāpiesaista gan valsts, gan dažādu  fondu  finansu līdzekĜi tehniskās bāzes 
uzlabošanai un papildināšanai. 

 
6. Stimuls studentiem iekĜauties zinātniskajā darbā būtu lielāks, ja : 

� būtu iespējas saĦemt zināmu finansējumu par pētniecībā pavadīto laiku; 
� piedāvāto zinātnisko darbu tēmas būtu spējīgas konkurēt ar citām studentus 

interesējošām darbības jomām; 
� ja VMF būtu moderna laikmeta prasībām atbilstoša pētījumu materiāli tehniskā 

bāze.  
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LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 
D o k t o r a  s t u d i j u  p r o g r a m m a s 

Veterinārmedicīnas zinātnes nozarē  
 

pašnovērt ēšanas ziĦojums 
 

Studiju programmas kods - 5164001, akreditēta līdz 31.12.2007. 
 

Programmas mērėis ir sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni 
veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām 
veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas 
zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 
Programmas uzdevumi līdz 2006. gadam : 
 

� Veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 
Veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 
atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 

 

� Veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 
veterinārmedicīnas problēmas; 

 

� Veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 
starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties 
starptautiskos zinātniskos forumos; 

 

� Izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, 
konsultāciju, eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā. 

 
� Doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 

 

Situācijas apraksts un paveiktā novērt ējums: 
 

Doktorantu skaits VMF 2003./04. studiju gadā bija 9 , no tiem līdz 2004.gada 31.augustam 
doktorantūras laiks beidzās 3 , (no kuriem 2 sekmīgi beiguši teorētisko kursu). 
2003./2004. studiju gadā iestājās 3 doktoranti, 2004./2005. studiju gada sākumā – 2. 
Šobrīd VMF doktora studiju programmā studē 8 doktoranti. 
 
Šajā studiju gadā vēlēšanos studēt Veterinārmedicīnas doktorantūrā izteikuši vēl 2 (I. Dūrītis, 
S. Pakalne); nākošajā studiju gadā – M. Pupele (pašreizējā 6.k. studente). 
 
2004. kalendāra gadā aizstāvētas 2 disertācijas: 
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R. Tamane  “Govs olnīcu dzeltenā ėermeĦa morfofunkcionālo izmaiĦu izpēte organisma 
fizioloăiskos procesos un govs olnīcu cistu morfofunkcionāls raksturojums” – 2004.gada 
janvārī. 
D. Upeniece “Sirds elektrofizioloăiskie parametri Kokerspaniela, Rotveilera un Vācu aitu 
šėirnes suĦiem” – 2004.gada septembrī. 
(Abas LLU VMF doktorantes savā laikā saĦēmušas LZP Doktorantūras grantus). 
 
Veterinārmedicīnas promocijas padome 2004.gadā izskatījusi B.Jakobsona (Izraēla) iesniegto 
promocijas darbu. Pašreiz autors izlabojis aizrādījumus, un gatavojas pārstrādāto promocijas 
darbu iesniegt LLU ZinātĦu daĜā aizstāvēšanās procedūras uzsākšanai. 
 
 Pozitīvie vērt ējamie momenti: 

• Pēc Veterinārmedicīnas 6-gadīgajām pamatstudijām iespēja tūlīt tālāk studēt 
doktorantūrā. Parādās studentu ieinteresētība turpināt augstākā līmeĦa studijas; 

• Zināma stabilitātes sajūta doktorantūrā studējošiem, ka studiju laikā netiek mainītas 
prasības; 

• Nodibinātas doktorantu ciešākas saites ar Eiropas Veterināro augstskolu profesoriem 
un viĦu vadītajām laboratorijām promocijas zinātnisko darbu vadības un izpildes ziĦā 
(Helsinki, Hanovera – attiecīgi A. BērziĦš, R. Millere), kā arī ar Rīgas StradiĦa 
universitātes profesoriem (L. Zorgevica); 

• LLU Rakstu un LLU Doktorantu konferences rakstu atzīšana par LZP apstiprinātiem 
recenzētiem izdevumiem, kas atvieglo doktorantiem publicēt savu pētījumu 
rezultātus; 

• Mainītas LZP prasības par promocijā obligātām 5 zinātniskām publikācijām LZP 
apstiprinātos recenzējamos izdevumos. 

 
Negatīvās iezīmes: 
• Nenokārtotais doktorantu stipendiju jautājums, kas neĜauj tiem pretendēt pat uz LZP 

doktorantūras grantiem, nemaz nerunājot par piedalīšanos ar nelielu atalgojumu savu 
vadītāju granta tēmu izpildē; 

• Nepietiekamais doktorantūras laiks – 3 gadi eksperimentālajām zinātnēm ir par īsu. 
Pilna laika doktorantiem vajadzētu vismaz 4 gadi; 

• Pagaidām vēl salīdzinoši sliktais VMF materiāli tehniskais, reaăentu un 
eksperimentālo dzīvnieku nodrošinājums pilnvērtīgu zinātnisko darbu veikšanai. 
 
2005.gadā reāli plānots aizstāvēt promocijas darbus 2 bijušajiem VMF doktorantiem – 

G. Avdoško un A. Ilgažai. 
 
 

Veterinārmedicīnas Doktora studiju programmas vadītāja profesore E. Birăele 
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13.4. 2004./2005. akadēmiskais gads 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSITĀTE 
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Otr ā līmeĦa augstākās izglītības studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA 

 

IEVADS 
 
Veterinārmedicīna ir viena no ES regulētām specialitātēm, līdz ar to uz veterinārmedicīnas 
augstāko izglītību ir attiecināmi vienoti Eiropas izglītības standarti, ko nosaka direktīvas EEC 
78/1026 un 78/1027, kā arī EAEVE noteiktās izglītības prasības (Guidelines, requirements 
and main indicators, 2000). 
 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
VMF apgūstamā specialitāte (veterinārmedicīna) orientēta uz augsta līmeĦa 
veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanu atbilstoši sabiedrības pieaugošajām prasībām un 
tās mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt 
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. 
 
Mērėis- sagatavot augsta līmeĦa speciālistus – veterinārārstus, atbilstoši sabiedrības 
pieaugošajām sociāli ekonomiskajām un garīgajām prasībām, lai izveidotu profesionāli 
izglītotus, sociāli aktīvus, kulturālus un tikumiskus speciālistus kādā no veterinārmedicīnas 
nozarēm, kuri patstāvīgi un sadarbībā ar citiem speciālistiem būtu spējīgi rast problēmu 
risinājumu,  pieĦemt lēmumus un aktīvi rīkoties, prastu pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
savas profesionālās darbības pilnveidošanai, spētu turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi 
apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā  veterinārmedicīnas apakšnozarē. 
 
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai 
absolventi spētu: 
• veicināt dzīvnieku labturību, veselības saglabāšanu, ražību un to noderību darbam, 

sportam, cilvēka ētisko, estētisko un citu vajadzību apmierināšanai; 
• novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli, noteikt slimības diagnozi, dot profesionālo un 

ekonomisko pamatojumu veterināro pasākumu mērėtiecībai un lietderībai, veikt 
dzīvnieku individuālo vai grupveida ārstēšanu, veterināri sanitāros, profilakses un citus 
pasākumus; 

• organizēt un vadīt pretepizootiskos, profilaktiskos un atveseĜošanas pasākumus lipīgo 
slimību gadījumos, lai samazinātu cilvēku saslimstību ar cilvēkiem un dzīvniekiem 
kopējām lipīgām slimībām; 

• sekmēt augstvērtīgas un nekaitīgas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi; 
• noteikt lopkopības produktu un izejvielu kvalitāti; 
• organizēt veterināri sanitāro uzraudzību pārtikas produktu ieguves, pārstrādes, 

uzglabāšanas un realizācijas vietās; 
• novērtēt lopkopības un veterināro objektu projektēšanas un izmantošanas dzīvnieku 

higiēnas un veterināri sanitāro stāvokli; 
• veikt pētījumus, uzkrāt pieredzi un novērojumus profesionālajā darbā, lai varētu 

efektīvākās darba metodes un pieredzi ieviest praksē; 
• izstrādāt un veikt pasākumus apstākĜu uzlabošanai lopkopībā un apkārtējās vides 

aizsardzībā; 
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• kontrolēt veterināro preparātu ražošanu, uzglabāšanu un pielietošanu un pareizi tos 
izmantot; 

• pareizi pildīt veterinārā darba lietvedību, uzskaites un pārskatu dokumentāciju; 
• apgūt un rīkoties ar veterināro un medicīnisko tehniku, iekārtām un aparatūru 
• turpināt izglītību doktora studiju programmā 
 

 
Plānotais tautsaimnieciskais rezultāts: studiju programma nodrošina plaša profila speciālistu 
sagatavošanu veterinārmedicīnā, kuri  var sekmīgi darboties sekojošās sfērās: 
• Zemkopības ministrijā, Valsts Pārtikas un veterinārajā dienestā(PVD), reăionālajās, 

rajonu un pilsētu PVD pārvaldēs; 
• Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, rajonu veterinārajās laboratorijās; 
• Valsts robežu veterinārās kontroles iestādēs; 
• Lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzĦēmumos, to 

uzraudzībā, darba organizācijā un vadīšanā; 
• Pārtikas kontroles un nekaitīguma novērtēšanas jomā; 
• Valsts, pašvaldību, privātajās un kooperatīvajās slimnīcās, ambulancēs, poliklīnikās, 

apvienībās un saimniecībās ar specializāciju zirgu, govju, cūku, aitu, kazu, putnu, suĦu, 
kaėu, kažokzvēru, zivju, bišu, eksotisko, savvaĜas un laboratorijas dzīvnieku slimībās, 
ārstnieciskajā, profilaktiskajā un profesionāli konsultatīvajā darbā; 

• Farmācijas, zāĜu līdzekĜu un biopreparātu ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos; 
• Veterinārās lieltirgotavās, bāzēs un aptiekās, apgādē un tirdzniecībā ar biopreparātiem, 

medikamentiem, instrumentiem, aparatūru, iekārtām u.c. materiāliem; 
• Dzīvnieku reprodukcijas, biotehnoloăijas un ciltslietu iestādēs; 
• Dzīvnieku aizsardzības, labturības un aprūpes organizācijās; 
• Latvijas Veterinārārstu biedrībā u.c. sabiedriskajās organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēs; 
• Zinātniskajās un mācību iestādēs zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā; 
• Starptautiskajās organizācijās veterinārmedicīnas jomā. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un plānā 
 
2005./2006. gada studiju programmā veiktas sekojošas izmaiĦas: 
Mainīti studiju priekšmetu nosaukumi: 
„Biofizika” uz „Fizika”; 
„Dzīvnieku etoloăija” uz „Etoloăija”; 
„Ievads specialitātē, zinātniskā darba metodoloăija” uz „Ievads specialitātē”; 
„Anatomija” uz „Mājdzīvnieku anatomija”; 
„LatīĦu valoda, farmakognozija” uz „LatīĦu valoda”; 
„Androloăija, mākslīgā apsēklošana, vet. ăenētika” uz „Androloăija, mākslīgā apsēklošana”; 
Studiju priekšmets „Operatīvā ėirurăija, topogrāfiskā anatomija” (5 KP) sadalīts divos 
mācību priekšmetos „Operatīvā ėirurăija” (4 KP) un „Topogrāfiskā anatomija” (1 KP). 
Izmainīts studiju priekšmetu apjoms: 
„Mazo dzīvnieku iekšėīgās slimības” no 3 KP uz 3,5 KP; 
„Sīkdzīvnieku slimības” no 6,5 KP uz 5,5 KP; 
„Toksikoloăija” no 1,5 KP uz 1 KP; 
„Dzīvnieku, vides higiēna” no 5 KP uz 5,5 KP; 
„Veterinārā darba organizācija” no 6 KP uz 4,5 KP. 
 
2.2.Studiju programmas atbilstības akadēmiskās izglītības standartam, vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
 
Studiju programmas apjoms ir 266,0 KP, apmācības ilgums 6 gadi. 
Studiju programma atbilst LR MK noteikumiem NR 481 no 2001. gada 20. novembra 
„Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
 

 
2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
 
Ieviestas 5. kursa studentu nakts dežūras klīnikā. Tādējādi 4. un 5. kursa studenti klīnikā 
veterinārārsta vadībā strādā visu diennakti. 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 
 
Kl īniskā institūta un Pārtikas un vides higiēnas institūtu mācību auditorijas aprīkotas ar 
multimediju aparatūru. Klīniskā institūta auditorijā nodrošināta iespēja demonstrēt 
ėirurăiskās operācijas plašai auditorijai, izmantojot ar multimediju projektoru savienotu 
kameru. 
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3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Preklīniskā institūta morfofunkcionālās laboratorijas aprīkošanai 2005. gadā ir saĦemtas ZM 
LAD subsīdijas 30 000 Ls apmērā. Šobrīd iegādāts kriostats par 8000 Ls, līdz 2005. gada 
beigām paredzēta videoendoskopa komplekta iegāde. 
 
Pārtikas un vides higiēnas institūts 2005. gadā izmanto ZM Lauku atbalsts dienesta piešėirtos 
subsīdiju līdzekĜus Ls 15,000.00 apmērā Molekulārās mikrobioloăijas zinātniskās 
laboratorijas vajadzībām izmantojamās aparatūras iegādei. Iegādāts un uzstādīts pulsējošā 
lauka gela elektroforēzes iekārtu komplekts par Ls 9994.60 
Iegādes procesā atrodas aparatūra un iekārtas: 

1. Centrifūga ar dzesēšanas komplektāciju – Ls 2000.00 
2. UV transiluminators ar fotokameru – Ls 1.100.0 
3. Ledusskapis – saldētava (A klase) – Ls 400.00 
4. Elektroniskie svari (precizitāte 0.01 g max.600g) – Ls 400.00 
5. Šėidrā slāpekĜa saldēšanas Djuāra tvertne baktēriju kultūru uzglabāšanai (Cryo 

System), kas atbilst MDD 93/42 EEC medicīnisko iekārtu kvalitātes prasībām – Ls 
1.100.00 

 
2004./ 2005. mācību gadā par izveidots izolators dzīvniekiem ar infekcijas slimībām 
(izmaksas 20000 Ls); 
 
Bibliotēka 
LLU Fundamentālā bibliotēka 2005. gada janvārī –septembrī iegādājusies ap 10 jaunas ar 
veterinārmedicīnu saistītas grāmatas. 
` 
VMF informācijas centrs 
2004./2005. studiju gadā Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centra bibliotēka 
saĦēmusi no Pārtikas un Veterinārā departamenta 19 jaunas mācību grāmatas 1600 ASV 
dolāru vērtībā. Grāmatas Informācijas centram ziedojuši arī B. Jākobsons, P. Keidāns, O. 
Parčinskis, G. Preinbergs, SIA Veselības centrs un Baltkrievijas Lauksaimniecības ministrija 
 
Audio-vizuālais serviss 
Kl īniskā institūta un Pārtikas un vides higiēnas institūta mācību auditorijas aprīkotas ar 
multimediju sistēmām. 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 
2004./2005. mācību gadā LLU VMF Studentu zinātniskajā konferencē tika nolasīti 10 
referāti: 

1. Antra Kvitka, Signe Spīgule, 2.kurss. Piesietās un brīvās turēšanas ietekme uz govju 
traumatismu. 

2. Jekaterina Dmitrijeva, Olga Ponomarjova, Daina Čavare, 3.kurss. Nobarojamo cūku 
un sivēnmāšu kūts mikroklimats pie atšėirīgām vēdināšanas sistēmām. 

3. Jana Cīrule, Rita Gabrusāne, Dmitrijs Menžurenkovs, 3.kurss. Mikroklimats slaucamo 
govju fermā un dzemdību nodaĜā Dobeles raj. Mācību pētījumu saimniecībā 
“Vecauce” 

4. Līga CiemiĦa, Ilze Kukuka, 4.kurss. SuĦu perakūta saindēšanās ar hemoglobinotropo 
indi – oglekĜa dioksīdu. 
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5. Inese Dunovska, Gatis Bernāns, Imants Liepa, 4.kurss. SuĦu nāves cēloĦu un šāviĦu 
trajektorijas noteikšana tiesu veterināri medicīniskajā ekspertīzē. 

6. Inese Zalva, 4.kurss. Aelurostrongylus abstrusus invāzija kaėiem Jelgavas rajonā. 
7. Liene Meldere, Līga CiemiĦa, Inese Dunovska, 4.kurss. Lapsu helmintu fauna 

Zemgales reăionā. 
8. Kristīne BāliĦa, 5.kurss. Govju ēdināšanas kĜūdu noteikšana pēc asiĦu bioėīmiskajiem 

rādītājiem. 
9. Ksenija Smirnova, 6.kurss. Sekundārās aknu taukainās deăenerācijas laboratoriskās 

diagnostikas iespējas govīm. 
10. Baiba ěutkus, 6.kurss. Jaunveidojumi mutes dobumā, to diagnostika un ārstēšanas 

iespējas. 
Referātu konkursā pirmās trīs vietas ieĦēma Inese Zalva (vadītāji Prof., Dr. med. vet. P. 
Keidāns, lektore., Mag. med .vet. A. Krūklīte), Ksenija Smirnova un Kristīne BāliĦa (abām 
vadītāja docente Dr. med. vet. L. Liepa) 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
Socrates/ Erasmus programma 
2004./2005. studiju gadā spēkā bija iepriekš noslēgtie sadarbības līgumi par studentu 
apmaiĦu ar Hanoveres veterināro augstskolu un Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas 
fakultāti. Šajā studiju gadā noslēgti divi jauni līgumi – par mācībspēku (1+1) apmaiĦu ar 
Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas un lopkopības institūtu un 
studentu (2+2) apmaiĦu ar Vīnes Veterināmedicīnas universitāti. Šajā studiju gadā ārzemēs 
praktizējās 7 VMF studentes. 

1. Hanoveres veterinārajā augstskolā 2005. gada februārī – aprīlī internatūras praksē bija 
6. kursa studentes Vēsma Mileika un Inga DaĦiĜēviča, jūlij ā-septembrī šīs augstskolas 
klīnikās praktizējās 5. kursa studentes Līga KovaĜčuka un Katrīna Strode 

2. Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Zirgu klīnikā 2005.gada jūlij ā – 
septembrī praktizējās 4. kursa studentes Linda Jakušenoka un Kristīne BāliĦa. 

3. Helsinku universitātes Pārtikas higiēnas departamentā internatūras prakses ietvaros 
2005. gada februārī – aprīlī stažējās 6. kursa studente Margarita Terentjeva 

Lektors Aivars BērziĦš lasīja lekcijas gaĜas higiēnā Igaunijas Lauksaimniecības universitātes 
Veterinārmedicīnas un lopkopības institūta studentiem 
 
Vieslektori 
Kā vieslektors pārtikas higiēnā lekcijas 2004./2005. studiju gadā lasīja Dr. Ari Hörman 
(Helsinku universitāte, Somijas armijas atbildīgais veterinārārsts- pārtikas higiēnists)- 
Somija. 
 
Citi pasākumi 
Studiju programmas vadītājs asoc. prof. A. Mugurēvičs un dekāna v. i. G. Pētersons 2005. 
gada maijā piedalījās Eiropas veterināro augstskolu asociācijas Ăenerālās asamblejas darbā 
Varšavas Lauksaimniecības universitātē.  
 
Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku un darbinieku delegācija 2005.gada jūnijā 
piedalījās tradicionālajā Baltijas valstu veterināro augstskolu pārstāvju tikšanās Tartu, kur 
mācību metodiskā seminārā notika diskusija par doktora studijām un mācību klīniku 
menedžmentu. Viesi tika iepazīstināti ar jauno Igaunijas Lauksaimniecības universitātes un 
bijušās Veterinārmedicīnas fakultātes (tagad institūta) struktūru un tālākās attīstības 
koncepciju. 
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2004. gada 9.-20.decembrī fakultātē norisinājās IVSA (Starptautiskās veterinārmedicīnas 
studentu asociācijas) 53. Ziemas simpozijs, kurā piedalījās 45 veterinārmedicīnas studenti no 
14 pasaules valstīm. Simpozija tēma bija „Veterinārārsta profesijas psiholoăiskie, 
emocionālie un citi aspekti”. Simpozija laikā norisinājās dažādas lekcijas, Ăenerālās 
asamblejas, darbs grupās, Latvijas apskate, sadraudzības pasākumi. Simpoziju organizēja paši 
VMF studenti. 2005.gada vasarā studenti apmeklēja arī IVSA 54. Vasaras kongresu 
Austrijā/Slovēnijā, kā arī piedalījās pēckongresa nedēĜas pasākumos Horvātijā.  
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Veterinārmedicīnas studiju programmā paredzētas deviĦas mācību prakses, kuras tiek 
realizētas ārpus fakultātes, sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem: 
1. Praktiskā lauksaimniecība – MPS Vecauce (1. kurss, 1 nedēĜa) 
2. Mājdzīvnieku fizioloăija – (2. kurss, 3 nedēĜas, individuāli pie praktizējošiem 

veterinārārstiem vai zemnieku saimniecībās) 
3. Ganāmpulka veselība un reprodukcija – (3. kurss, 1 nedēĜa MPS Vecauce veterinārārsta 

vadībā, 2 nedēĜas individuāli pie lielo dzīvnieku praktizējošiem veterinārārstiem) 
4. Klīniskā prakse – (4. kurss, individuāli 3 nedēĜas pie pagastu praktizējošiem 

veterinārārstiem) 
5. Mazo dzīvnieku slimības – (4. kurss, individuāli 4 nedēĜas mazo dzīvnieku klīnikās) 
6. Laboratoriskā diagnostika – (5. kurss, grupās 2 nedēĜas PVD Veterinārmedicīnas 

diagnostikas centrā) 
7. Lielo dzīvnieku slimības (5. kurss, individuāli 4 nedēĜas pie praktizējošiem 

veterinārārstiem) 
8. Pārtikas higiēna un inspekcija (5. kurss, grupās 4 nedēĜas Pārtikas un veterinārā dienesta 

reăionālajās pārvaldēs un kautuvēs) 
9. Internatūras prakse (6. kurss, individuāli, 16 nedēĜas dažādās veterinārmedicīnas iestādēs 

pēc studenta izvēles) 
 
Bez tam, regulāri studenti praktiskās iemaĦas apgūst LLU, Latvijas Veterinārārstu biedrības 
un Vetfonda Veterinārmedicīnas izglītības centra mazo dzīvnieku un zirgu klīnikās. To 
organizē fakultātes dekanāts kopā ar centra vadību pēc rotējošā principa (3., 4., 5. kursā). 
 
Studentu zināšanu vērtēšanā Valsts eksāmenu komisijas darbā 2005. gadā piedalījās Dr. J. 
Blūzmanis komisijas priekšsēdētājs, Biotehnoloăijas un veterinārmedicīnas zinātniskais 
institūts SIGRA, V. Veldre, ZM Pārtikas un veterinārā dienesta ăenarāldirektors un V. 
Sējāne, Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja. 
 
Veterinārmedicīnas fakultāte ir noslēgusi sadarbības līgumu  Pārtikas un veterinārā dienesta 
Jelgavas pārvaldes veterināro laboratoriju, studentu apmācību patoloăiskā materiāla 
bioraudžu, bakterioloăiskajiem, seroloăiskajiem un koproloăiskajiem izmeklējumiem. 
VMF 5. kursa studentiem pārtikas higiēnas priekšmetu ietvaros tika rīkotas mācību 
ekskursijas uz dažādiem pārtikas ražošanas/pārstrādes uzĦēmumiem dažādos Latvijas 
reăionos. 
 
Aktivizēta sadarbība ar Jelgavas un Dobeles rajonu zemnieku saimniecībām , tādējādi 
palielinot lielo dzīvnieku pacientu skaitu studentu apmācībā lielo dzīvnieku ėirurăijā, 
Iekšėīgajās slimībās, Ganāmpulka veselībā, Dzemdniecībā un ginekoloăijā. 
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4. Vērt ēšanas sistēma 
Vērtēšanas sistēmā nav izmaiĦu. 
 

5. Studenti 
 
2005. gadā iesniegumus studijām veterinārmedicīnas pamatstudiju programmā iesniedza 59 
reflektanti, taču konkursā piedalījās un tika ieskaitīti studenta statusā 45 studenti. Tādējādi 
otro gadu pēc kārtas netika izmantotas visas piešėirtās budžeta vietas. 

 
1. tabula  

Studentu uzĦemšanas rezultāti 2001.-2005. gados 
 

UzĦemto studentu skaits Gads Pieteikumu 
skaits Budžeta Maksas Kopā 

2001 80 50 15 65 
2002 76 50 13 63 
2003 72 52 10 62 
2004 49 42 - 42 
2005 59 45 - 45 
 
2005./2006. studiju gada sākumā fakultātē studēja 204 studenti, no tiem 171 students par 
valsts budžeta līdzekĜiem, 33 studenti kā maksas studenti (tabula). Studentu sadalījums pa 
kursiem vēlreiz apstiprina pēdējos 10 gados izveidojušos tendenci, kad ievērojama daĜa 
studentu pārtrauc studijas, nepabeidzot 1. vai 2. kursu 
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2. tabula  
Studentu skaits 2005./2006. studiju gada sākumā pa kursiem 

 
Kurss Budžeta studenti Maksas studenti Kopā 

1. 45 5 50 
2. 22 13 35 
3. 24 7 31 
4. 21 3 24 
5. 26 1 27 
6. 33 4 37 

Kopā: 171 33 204 
 
2004./2005. studiju gadā sakarā ar pāreju uz jauno valsts stipendiju piešėiršanas kārtību, 
valsts stipendijas 70 Ls apmērā saĦēma tikai 25 studenti jeb 12% no kopējā fakultātes 
studentu skaita. 1. - 4. kursā un 6. kursā bija pa 4 stipendiātiem, 5. kursā – 5 stipendiāti. Bez 
tam 2004./2005. studiju gadā 3.kursa studente Marina Žižičkina saĦēma KundziĦa stipendiju, 
kuru piešėir uz vienu gadu par labām sekmēm anatomijā un histoloăijā. 

 
3. tabula  

Stipendijas saĦēmušo studentu skaita sadalījums pa kursiem 2004./2005. studiju gadā 
 

Kurss Studentu skaits Stipendiju skaits kopā 
1. 45 4 
2. 46 4 
3. 24 4 
4. 30 4 
5. 39 5 
6. 31 4 

Kopā: 215 25 
 
 

6.Akadēmiskais personāls 
 
Studiju programmas realizācijā piedalās gan Veterinārmedicīnas fakultātē, gan citās LLU 
fakultātēs strādājošie pasniedzēji. Šajā pārskatā apkopota informācija tikai par 
Veterinārmedicīnas fakultātes akadēmiskais personālu, par atskaites brīdi pieĦemot 2005. 
gada 10. oktobri.  
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4. tabula 

Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku skaita un slodžu sadalījums pa 
akadēmiskajiem amatiem uz 2005. gada 10. oktobri 

 
Amats Mācībspēku skaits Kopējā slodze Kopējā slodze % 
Profesors 3 2,5 8,8 
Asociētais profesors 8 6 21,2 
Docents 6 6 21,2 
Lektors 13 19 31,8 
Asistents 8 5,25 28,3 
Kopā 38 29,75 100 
 

 
Akadēmiskā personāla izmaiĦas 2005./2006.gadā: 
Preklīniskais institūts – no darba aizgājuši lektore D. Upeniece un asoc. profesors J. 
Rimeicāns. 2004./2005/ studiju gadā kā ¼ slodzes asistente darbu uzsākusi J. Jegorova.  
Dr. biol. zinātnisko grādu ieguvis docents G. Pētersons.  
Kl īniskais institūts – mācībspēku personāls papildināts par 0,5 slodzēm. Darbu institūtā 
uzsākusi lektore E. Eihvalde (0,5 slodzes) 
Pārtikas un vides higiēnas institūts – mācībspēku personāls papildināts par 1 slodzi. No darba 
aizgājis lektors G. Cicers, darbā pieĦemti lektors I. Lūsis un asistente M. Terentjeva. 
 

7. Pašnovērt ējums  
 
Šajā gadā atkārtoti nav izdevies studiju programmā uzĦemt plānoto studentu skaitu. Zems vai 
neeksistējošs konkurss varētu būt galvenais iemesls lielajam studentu „atbirumam” pirmajos 
divos studiju gados. Konkursa trūkuma dēĜ studijas uzsāk arī studenti ar Ĝoti vājām zināšanām 
un zemu motivāciju nopietnām studijām. Jaunajā mācību gadā īpaša nozīme piešėirama 
studiju programmas reklamēšanai potenciālo studentu vidū. Grūts materiālais stāvoklis ir cits 
faktors, kura dēĜ daĜa studentu pārtrauc vai beidz studijas VMF. 
Fakultāte panākusi zināmu progresu apmācības procesa tuvināšanā Eiropas labāko veterināro 
augstskolu līmenim. 2004./2005. studiju gadā turpināts darbs pie Eiropas veterināro 
augstskolu asociācijas novērtēšanas procesā konstatēto aizrādījumu novēršanas (skat. 
2004./2005. studiju gada pašnovērtējuma ziĦojumu).  
Uzlabojumi veikti piecu galveno aizrādījumu likvidēšanā: 

1. palielināts praktisko nodarbību īpatsvars studiju plānā (skat. 2004./2005. gada 
pašnovērtējuma ziĦojumu) 

2. Fakultātes mācību klīnikā ieviestas studentu diennakts dežūras, tādējādi 
nodrošinot daĜēju diennakts pacientu aprūpes servisu. 

3. izveidots izolators ar infekcijas slimībām slimojošajiem dzīvniekiem 
4. paplašināta sadarbība ar Jelgavas apkārtnes zemnieku saimniecībām lielo 

dzīvnieku klīnisko gadījumu skaita palielināšanai studentu apmācībā. 
5. Palielināts pasniedzēju skaits pārtikas higiēnas priekšmetos (+ 1 slodze) un 

klīniskajos priekšmetos (+ 0,5 slodzes) 
Turpmāk fakultātei būtu jāveic rūpīgāka pārējo (otrās kategorijas) ekspertu ieteikumu analīzei 
un iespējama ieviešana 
Pārskata periodā kā sekmīga ir vērtējama studentu apmaiĦas programmas realizācija, nosūtot 
mūsu studentus mācību praksē uz partneraugstskolām Hannoverē un Helsinkos. Pirmoreiz 
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Sokrates programmas ietvaros realizēta mācībspēku apmaiĦa. Negatīvi vērtējams ārzemju 
studentu trūkums apmaiĦas programmu ietvaros.  
Kopumā fakultāte sastopas ar pasniedzēju štata vietu trūkumu kā zinātniskās darbības un 
apmācības procesu attīstību kavējošu faktoru. DaĜēji šīs problēmas cēlonis ir nepietiekamais 
studentu skaits, daĜēji – nepietiekams valsts finansiālais atbalsts. Neapmierinošs fakultātē ir 
pasniedzēju īpatsvars ar doktora zinātnisko grādu. Vairākos priekšmetos aktuāla ir jaunu 
mācībspēku piesaiste.  
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 

• Studiju plāna optimizēšana, pārskatot atsevišėu priekšmetu apjomu un nodarbību 
sadalījumu semestra laikā. Vairākiem studiju priekšmetiem nepieciešama lielāka 
integrācija, lai izvairītos no atkārtošanās priekšmeta apmācībā. 

• Veterinārmedicīnas fakultātes absolventu zināšanu un prasmju novērtēšana, veicot 
darba devēju anketēšanu. 

• Studentu sastāva komplektēšana: 
� Jaunu studijas programmas reklamēšanas formu izmantošana 

1. Fakultātes mājas lapas izveide. 
2. Sadarbībā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību izmantot veterināro dienu 

pasākumus studiju programmas popularizēšanā. 
3. Vizītes uz profesionālajām skolām un vidusskolām. 

� ZM subsidēto stipendiju programmas popularizēšana studentu un darba devēju 
vidū 

• Studentu aktīvāka iesaistīšana studentu zinātnisko darbu sagatavošanā (lielāks 
sagatavoto referātu skaits Studentu zinātniskajā konferencē). 

• Studentu pēctecības nodrošināšana VMF pārstāvniecībai Starptautiskajā veterināro 
studentu asociācijā. 

• Studentu un pasniedzēju apmaiĦas programmu tālāka attīstīšana (jauni līgumi 
Sokrates programmas ietvaros). 

• Vismaz divu VMF mācībspēku doktora disertāciju pabeigšana 2006. gadā. 
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Doktora studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA  

 
Programmas mērėis 

Sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās 
apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu 
zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un 
akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 

Programmas uzdevumi līdz 2006. gadam 
 

� Veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 
Veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 
atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 

 

� Veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 
veterinārmedicīnas problēmas; 

 

� Veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 
starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties 
starptautiskos zinātniskos forumos; 

 

� Izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, 
konsultāciju, eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā. 

 
� Doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 

 

Situācijas apraksts un paveiktā novērt ējums 
 

Doktorantu skaits VMF 2004./05. studiju gadā bija 9 , 2005. studiju gadā doktorantūrā 
iestājās divi, 2005.g. novembrī iestāsies viens, līdz ar to 2005.gada beigās VMF doktorantūrā 
studēs 11 doktoranti. 
Trīs VMF doktoranti (J. Jegorova, I. Šematoviča, L. Zorgevica) 2005./2006.studiju gadā 
saĦem LZP Doktorantūras grantu. 
Divi doktoranti promocijas darba eksperimentālo daĜu izstrādā ārzemēs: 
 A.BērziĦš – Helsinku universitātē Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides 
higiēnas departamenta Molekulārās mikrobioloăijas laboratorijā; 
 D.BērziĦa – Dienvidkorejas Chonbukas Nacionālās Universitātes Veterinārajā 
institūtā  IFR programmas ietvaros (International Fellowship Research Program). 
 
Veterinārmedicīnas apakšnozares, kurās pašreiz doktoranti studē: 
 Morfoloăija un fizioloăija  - 3 
 Parazitoloăija  - 1 
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 Dzemdniecība un ginekoloăija  - 2 
 Patoloăija  - 3 
 Infekcijas slimības un mikrobioloăija  - 1 
 Pārtikas higiēna  - 1 
  
2005. kalendāra gadā Veterinārmedicīnas zinātnes nozarē aizstāvētas 2 disertācijas: 
 
B. Jākobsons (Izraēla) “Bišu kaĜėu peru bioloăiskā apkarošana” – 2005.gada 19.maijā. 
 
J.DuĜbinskis “Miometriju tonizējošo preparātu iedarbības izpēte uz govju dzemdes 
kontraktīvajām funkcijām un veselību” – 2005.gada 28.septembrī. 
 
 Pozitīvi vērt ējamie momenti: 

• Pēc Veterinārmedicīnas 6-gadīgajām pamatstudijām iespēja tūlīt tālāk studēt 
doktorantūrā. Parādās studentu ieinteresētība turpināt augstākā līmeĦa studijas; 

• Nodibinātas doktorantu ciešākas saites ar Eiropas Veterināro augstskolu profesoriem 
un viĦu vadītajām laboratorijām promocijas zinātnisko darbu vadības un izpildes ziĦā 
(Helsinki, Hanovera – attiecīgi doktoranti A. BērziĦš, R. Millere), kā arī ar Rīgas 
StradiĦa universitātes profesoriem (doktoranti L. Zorgevica, A.Valdovska); 

• LLU Rakstu un LLU Doktorantu konferences rakstu atzīšana par LZP apstiprinātiem 
recenzētiem izdevumiem, kas atvieglo doktorantiem publicēt savu pētījumu 
rezultātus; 

• Mainītas LZP prasības par promocijā obligātām 5 zinātniskām publikācijām LZP 
apstiprinātos recenzējamos izdevumos; 

• Nelielais stipendijas pielikums doktorantiem (no Ls 68 uz Ls 80) un iespējas saĦemt 
studējošo kredītu. 

 
Negatīvās iezīmes: 
• Nepietiekamais doktorantūras laiks – 3 gadi eksperimentālajām zinātnēm ir par īsu. 

Pilna laika doktorantiem vajadzētu vismaz 4 gadi; 
• Pagaidām vēl salīdzinoši sliktais VMF materiāli tehniskais, reaăentu un 

eksperimentālo dzīvnieku nodrošinājums pilnvērtīgu zinātnisko darbu veikšanai. 
 
 

Veterinārmedicīnas Doktora studiju programmas vadītāja profesore E. Birăele 
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13.5. 2005./2006. akadēmiskais gads 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSITĀTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VETERINĀRMEDICĪNA 
 

Otr ā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA - Studiju programmas kods – 45641, akreditēta 

līdz 31.12.2007. 
 

Doktora studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA - Studiju programmas kods - 51641, akreditēta 

līdz 31.12.2007. 
 

 

Ikgadējais pašnov ērtējuma zi Ħojums 
 
 
 
 
 
 
 

Jelgava 2006 
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Otr ā līmeĦa augstākās izglītības studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA 

 

IEVADS 
 
Veterinārmedicīna ir viena no ES regulētām specialitātēm, līdz ar to uz veterinārmedicīnas 
augstāko izglītību ir attiecināmi vienoti Eiropas izglītības standarti, ko nosaka direktīvas EEC 
78/1026 un 78/1027 (sākot ar 2007. gada 20. oktobri tās aizstās direktīva 2005/36/EC), kā arī 
Eiropas veterināro augstskolu asociācijas (EAEVE) noteiktās izglītības prasības (Standart 
Operating Procedures, 2002). 
 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
VMF apgūstamā specialitāte (veterinārmedicīna) orientēta uz augsta līmeĦa 
veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanu atbilstoši sabiedrības pieaugošajām prasībām un 
tās mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt 
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. 
 
Mērėis- sagatavot augsta līmeĦa speciālistus – veterinārārstus, atbilstoši sabiedrības 
pieaugošajām sociāli ekonomiskajām un garīgajām prasībām, lai izveidotu profesionāli 
izglītotus, sociāli aktīvus, kulturālus un tikumiskus speciālistus kādā no veterinārmedicīnas 
nozarēm, kuri patstāvīgi un sadarbībā ar citiem speciālistiem būtu spējīgi rast problēmu 
risinājumu,  pieĦemt lēmumus un aktīvi rīkoties, prastu pielietot mūsdienu zinātnes atziĦas 
savas profesionālās darbības pilnveidošanai, spētu turpināt pašizglītošanos un patstāvīgi 
apgūt praktiskās iemaĦas specializējoties kādā  veterinārmedicīnas apakšnozarē. 
 
Uzdevumi – dot studiju programmā paredzētās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai 
absolventi spētu: 
• veicināt dzīvnieku labturību, veselības saglabāšanu, ražību un to noderību darbam, 

sportam, cilvēka ētisko, estētisko un citu vajadzību apmierināšanai; 
• novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli, noteikt slimības diagnozi, dot profesionālo un 

ekonomisko pamatojumu veterināro pasākumu mērėtiecībai un lietderībai, veikt 
dzīvnieku individuālo vai grupveida ārstēšanu, veterināri sanitāros, profilakses un citus 
pasākumus; 

• organizēt un vadīt pretepizootiskos, profilaktiskos un atveseĜošanas pasākumus lipīgo 
slimību gadījumos, lai samazinātu cilvēku saslimstību ar cilvēkiem un dzīvniekiem 
kopējām lipīgām slimībām; 

• sekmēt augstvērtīgas un nekaitīgas dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi; 
• noteikt lopkopības produktu un izejvielu kvalitāti; 
• organizēt veterināri sanitāro uzraudzību pārtikas produktu ieguves, pārstrādes, 

uzglabāšanas un realizācijas vietās; 
• novērtēt lopkopības un veterināro objektu projektēšanas un izmantošanas dzīvnieku 

higiēnas un veterināri sanitāro stāvokli; 
• veikt pētījumus, uzkrāt pieredzi un novērojumus profesionālajā darbā, lai varētu 

efektīvākās darba metodes un pieredzi ieviest praksē; 
• izstrādāt un veikt pasākumus apstākĜu uzlabošanai lopkopībā un apkārtējās vides 

aizsardzībā; 
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• kontrolēt veterināro preparātu ražošanu, uzglabāšanu un pielietošanu un pareizi tos 
izmantot; 

• pareizi pildīt veterinārā darba lietvedību, uzskaites un pārskatu dokumentāciju; 
• apgūt un rīkoties ar veterināro un medicīnisko tehniku, iekārtām un aparatūru 
• turpināt izglītību doktora studiju programmā 
 

 
Veterinārārsta darba virzieni: studiju programma nodrošina plaša profila speciālistu 
sagatavošanu veterinārmedicīnā, kuri  var sekmīgi darboties sekojošās sfērās: 
• Zemkopības ministrijā, Valsts Pārtikas un veterinārajā dienestā(PVD) un tā reăionālajās 

pārvaldēs; 
• Nacionālajā diagnostikas centrā un tā reăionālajās laboratorijās; 
• Valsts robežu veterinārās kontroles iestādēs; 
• Lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzĦēmumos, to 

uzraudzībā, darba organizācijā un vadīšanā; 
• Pārtikas kontroles un nekaitīguma novērtēšanas jomā; 
• Valsts, pašvaldību, privātajās un kooperatīvajās slimnīcās, ambulancēs, poliklīnikās, 

apvienībās un saimniecībās ar specializāciju zirgu, govju, cūku, aitu, kazu, putnu, suĦu, 
kaėu, kažokzvēru, zivju, bišu, eksotisko, savvaĜas un laboratorijas dzīvnieku slimībās, 
ārstnieciskajā, profilaktiskajā un profesionāli konsultatīvajā darbā; 

• Farmācijas, zāĜu līdzekĜu un biopreparātu ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos; 
• Veterinārās lieltirgotavās, bāzēs un aptiekās, apgādē un tirdzniecībā ar biopreparātiem, 

medikamentiem, instrumentiem, aparatūru, iekārtām u.c. materiāliem; 
• Dzīvnieku reprodukcijas, biotehnoloăijas un ciltslietu iestādēs; 
• Dzīvnieku aizsardzības, labturības un aprūpes organizācijās; 
• Latvijas Veterinārārstu biedrībā u.c. sabiedriskajās organizācijās, pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēs; 
• Zinātniskajās un mācību iestādēs; 
• Starptautiskajās organizācijās veterinārmedicīnas jomā. 
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2. Studiju programmas attīstība 
 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un plānā 
 
2005./2006. studiju gadā studiju programmā tika ieviestas nelielas izmaiĦas, precizējot vai 
izmainot studiju priekšmetu nosaukumus apjomu vai pārbaudes veidu: 

1. Studiju priekšmeta Pārtikas ekspertīze un inspekcija nosaukums mainīts uz Pārtikas 
higiēna un inspekcija ar 4,5 KP 

2. Studiju priekšmetā Cilvēka aizsardzība par kontroles veidu noteikts eksāmens. 
3. Studiju priekšmetos Biometrijas pamati, Lietišėā psiholoăija, Toksikoloăija, Etoloăija 

un Dzīvnieku ēdināšana par kontroles veidu noteikta ieskaite ar atzīmi.  
4. Mācību praksēm Darbs klīnikā ar kopējo apjomu KP 2,5 semestrī atbildīgais docētājs 

pēc 2., 4. 6. 8. un 10. semestra novērtē studenta darbu ar 0.5 KP. 
 
2.2.Studiju programmas atbilstības akadēmiskās izglītības standartam, vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
 
Studiju programmas apjoms ir 268,0 KP, apmācības ilgums 6 gadi. 
Studiju programma atbilst LR MK noteikumiem NR 481 no 2001. gada 20. novembra 
„Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
 

 
2.3.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā 
VMF Domes sēdē 21.12.2005. tika pieĦemts, ka 2005./2006. studiju gada plānā nosakot 
kontaktstundu skaitu studiju priekšmetiem, par 1 KP jāplāno 16 vai 20 h. Līdz ar to daĜai 
priekšmetu, kuriem līdz šim par vienu KP tika plānotas 24 kontaktstundas, tika samazināts 
kontaktstundu skaits. 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 
Vairākos studiju priekšmetos ieviesti e-studiju elementi – lekciju materiāli kompaktdiskos, 
studiju materiālu izplatīšana studentiem ar e-pasta palīdzību (mazo dzīvnieku slimības, I. 
Pētersone, lielo dzīvnieku ėirurăija, S. Skuja, J. TolpežĦikovs, mikrobioloăija, virusoloăija, 
A. Zirnītis, sīkdzīvnieku slimības, R. Trubka). Auditoriju aprīkojums ar multimediju 
projektoriem veicinājis lekciju materiālu sagatavošanu PowerPoint prezentāciju veidā 
 
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 
Preklīniskajā institūtā iegādāta moderna aparatūra mācību un zinātniskā darbā kvalitātes 
uzlabošanai fizioloăijā un histoloăijā - videoendoskopa komplekts (videosistēmas centrs CV-
145, videogastroskops GIF-Q165, Halogēnais gaismas avots CLE-145, profesionālais 
videomonitors 14 SONY, videoiekārtu rati TC-P2, krāsu videoprinteris UP-21 MD, 
funkcionālie endoskopu instrumenti); mikroskopi: LEICA - 1000 (binokulārs) un LEICA 
DM-1000 (triokulārs); kriostats – rotācijas mikrotoms MTC histoloăisko, kā arī histoėīmisko 
preparātu pagatavošanai fermentu reakcijām. 
Preklīniskā institūta mācībspēki sagatavojuši divas mācību grāmatas - “Cilvēka un dzīvnieka 
fizioloăija jautājumos un atbildēs”, docents emeritus, Dr.med.vet. A. Garančs un “LatīĦu – 
latviešu veterinārmedicīnas vārdnīca”, asoc. prof., Dr.med.vet. A. Mugurēvičs. 
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2005./2006. studiju gadā VMF tika realizēts ESF projekts 3.2.6.3. Atbalsts mācību prakses 
īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem „Augstākās 
profesionālās veterinārmedicīnas studiju programmas studentu klīniskā prakse 
Veterinārmedicīnas izglītības centrā”, vadītāja lektore I. Pētersone, kā ietvaros tika 
pilnveidota praktiskās apmācības metodika un iegādāts inventārs klīniskajai apmācībai. 
 
VMF informācijas centrs 
 
Laikā no 2005.gada 1.septembra līdz 2006. gada 1.septembrim Informācijas centrs kā 
dāvinājumus saĦēmis 156 veterinārmedicīnas mācību grāmatas un 462 zinātniskos žurnālus. 
Mācību grāmatas saĦemtas pateicoties Dr. Marc Ratzlaff, Līvijas Karlsones kundzes (ASV) 
un Dr. O. P. Miniata (Kanāda) rūpēm. Savas personīgās bibliotēkas grāmatas VMF ir 
atdāvinājusi Dr. M. Mežbārde. Savu fizioloăijas mācību grāmatu Informācijas centram 
dāvinājis tās autors Dr. A. Garančs. 
Regulāri Informācijas centrs saĦem veterinārmedicīnas žurnālus no LLU Vetfonda (šogad 
300 eks.) Austrālij ā dzīvojoša veterinārārsta (20 eks.). Dr. M. Ratzlaff sagādātajā ziedojuma 
sūtījumā bija arī 146 žurnāli. 
 
Audio-vizuālais serviss 
Pārtikas un vides higiēnas institūta divas auditorijas aprīkotas ar multimediju sistēmām. Līdz 
ar to visās piecās VMF auditorijās lektori nodrošināti ar multimediju projektoriem 
 
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 
2006 gadā LLU VMF Studentu zinātniskajā konferencē tika nolasīti 14 referāti: 

1. Meldra Ivbule, Inga Gaščuka, 1.kurss. SikspārĦu spārnu morfometrisko rādītāju 
izmantošanas iespējas sugu diagnosticēšanā; 

2. Ingus Balandins, Stepans Demidenko, 5.kurss. Yersinia spp. sastopamība nokauto 
cūku mandelēs Latvijā; 

3. Linards Tērauds, 5. kurss. Hroniskās limfātiskās leikozes morfoloăija tīăerim; 
4. Līga KovaĜčuka, 6. kurss. Lēcas luksācijas un tās ārstēšanas metožu salīdzinājums; 
5. Līga KovaĜčuka, 6. kurss. Biežāko acs tīklenes slimību diagnostika un diferencēšāna 

ar elektroretinogrāfu (erg); 
6. Kristīne BāliĦa 6. kurss. Inflammatory bowel disease (IBD) diagnostikas 

pilnveidošanas iespējas zirgiem; 
7. Linda Jakušenoka, 6. kurss. Smilšu koliku diagnosticēšanas metodes un ārstēšana 

zirgiem; 
8. Sandra Skara – Sirmā, 6. kurss. Plašu brūču rekonstrukcijas galvenie principi un 

metodes suĦiem; 
9. Inga PigiĦka, 6.kurss. Iegareno smadzeĦu parauga paĦemšana caur foramen magnum 

govju sūkĜveida encefalopātijas (GSE) diagnostikai;; 
10. Agnese Balode, 6. kurss. Modificētu trūču implantu aprobācija suĦiem 
11. Jana Cīrule, 4. kurss. Dictyocaulus viviparus invāzija govīm Kuldīgas rajona z/s 

’’K Ĝavas’’; 
12. Marina Žagata, 4. kurss. Zirgu strongilatožu izplatība un profilakse; 
13. Anastasija Gorkina, Baiba Ėezbere, 4. kurss. Bakterioloăiskas izmeklēšanas 

aktualitāte govju mastītu ārstēšanā. 
14. Santa Skuja, LLU maăistre. Pētījumi par nometekĜa aiztures cēloĦiem, ārstēšanu un 

ietekmi uz govju turpmāko reprodukciju Jelgavas un Dobeles rajonos. 
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Referātu konkursā 1. vietu ieguva Līga KovaĜčuka, 6.kurss, vadītājs doc. O.Kozinda; 2. vietu 
- Sandra Skara-Sirmā, 6.kurss, vadītājs: doc.O.Kozinda; 3.vietu -  
Stepans Demidenko un Ingus Balandins, 5.kurss, vadītāja asistente M.Terentjeva; 
veicināšanas balvu - Meldra Ivbule un Inga Gaščuka, 1.kurss, vadītājs doc. G. Pētersons. 
Bez tam studenti tika iesaistīti vairāku zinātnisko projektu darbā: 
Kl īniskajā institūtā projektā “Trūču ielāpu tehnoloăijas izstrāde” piedalījās studente A. 
Balode, projektā „Austo poliuretāna materiālu izmantošana stiegru savienošanā un kraniālās 
krusteniskās saites protezēšanā sunim” S. Markuls; Pārtikas un vides higiēnas institūtā 
Parazitožu izpētes projektā Nr. 06.21- xp 28 iesaistītas 6. kursa studentes I. Kukuka un Z. 
Veide. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
Socrates/ Erasmus programma 
 
2005./2006. studiju gadā uzsākta sadarbība ar divām jaunām ārzemju augstskolām - Vīnes 
Veterinārmedicīnas universitāti Austrijā un Kirikkales universitātes Veterinārmedicīnas 
fakultāti Turcijā. Sekmīgi turpinājusies līdzšinējā sadarbība ar Hannoveres 
Veterinārmedicīnas augstskolu un Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. 
Pavisam trīs mēnešu mācību prakses minētajās četrās ārzemju augstskolās izgājuši astoĦi 
VMF studenti: 
Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē Marika Kasparžaka, Hannoveres 
Veterinārmedicīnas augstskolā Jānis Miėelsons, Gustavs Krauklis un Imants Liepa, Vīnes 
Veterinārmedicīnas universitātē, Austrija Inese Dunovska un Gundega SiliĦa, Turcija Marina 
Hitrova un Laila Bartmane. LLU Veterinārmedicīnas izglītības centra klīnikās savukārt 
praktizējās Kirikkales Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes students Serdar Dursun. 
Kl īniskā institūta lektore Ilze Pētersone kā vieslektore lasīja lekcijas Kirikkales universitātē. 
 
Citi pasākumi 
 
Daudzi VMF pasniedzēji 2005./ 2006. studiju gadā piedalījās starptautiskās konferencēs un 
kursos. Profesore, Dr.habil.biol. Edīte Birăele, asoc. profesors Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs, 
lektore Mgr.med.vet. Aija Ilgaža, lektore Mgr.med.vet. Dace Keidāne ar diviem ziĦojumiem 
piedalījušies 56. gadskārtējā konferencē ”Annual Meeting of the European Association for 
Animal Production”, kura notika Upsalā, Zviedrijā 2005. gada 5.-8. jūnijā, un ar diviem 
ziĦojumiem - 12. starptautiskajā kongresā „Animals and Environment, ISAH 2005”, kurš 
notika Varšavā, Polijā 2005. gada 4. - 9. septembrī. 
Asociētais profesors Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs un lektors Mgr.med.vet. Ilmārs Dūrītis 
piedalījās seminārā „Baltic-Nordic Workshop in Anatomy”, kurš notika 2005.gada 13.- 
14.oktobrī Olštinā, Polijā. 
Kl īniskā institūta asociētā profesore V.Antāne un docente  L.Liepa piedalās Starptautiskajā 
Visby programmā “Farm Animal Reproduction”, kurā piedalās Baltijas valstis, Zviedrija, 
Baltkrievija, ZiemeĜrietumuKrievija (finansē Zviedrijas Institūts). Šīs programmas ietvaros 
organizētajos kursos „Reproduction and Epigenetics Interactions in embrionic and foetal 
development” Zviedrijas Lauksaimniecības ZinātĦu universitātes Reproduktīvās Bioloăijas 
centrā Upsalā 2005. gada 14. – 18. novembrī piedalījās lektore M. Mangale un asistente E. 
Eihvalde. Klīniskā institūta lektore I. Pētersone no 2006. gada 28. augusta līdz 4. septembrim 
piedalījās oftalmoloăijas kursos Londonā programmas „Advanced school of Veterinary 
Education” ietvaros. 
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Vairāki VMF pasniedzēji piedalījās pasākumos, kas bija nozīmīgi studiju programmas tālākās 
attīstības plānošanā. VMF aktīvi piedalījās Igaunijas DabaszinātĦu universitātes koordinētā 
starptautiskā projekta “ Nordic-Baltic-NW-Russian network for the promotion of veterinary 
postgraduate training “ realizācijā (koordinatore V. Antāne, G. Pētersons, I. Pētersone). 
Projekta mērėis ir sekmēt sadarbību kopēju apmācības kursu organizēšanā doktorantiem.  
Vairāki nozīmīgi pasākumi bija saistīti ar diskusiju par veterinārmedicīnas izglītības attīstību 
Eiropā. Tā asociētais profesors A. Mugurēvičs un docents G. Pētersons piedalījās TAIEX 
organizētajā „Conference on Veterinary Education” 2005. gada 15.- 16. novembrī Briselē, 
BeĜăijā un G. Pētersons - konferencē „Par veterinārmedicīnas izglītību Eiropā” Briselē 2006. 
gada 29. – 30. martā. Dekāns G. Pētersons piedalījās Eiropas veterināro augstskolu 
asociācijas Ăenerālās asamblejas darbā Ăentē 2006. gada 31. maijā – 3. jūnijā. 2006. gada 
augusta sākumā VMF delegācija dekāna G. Pētersona un lektoru A. Zirnīša un I. Dūrīša 
sastāvā pieredzes apmaiĦas nolūkos viesojās Berlīnes Brīvās universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātē. 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Turpinās sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem studentu prakšu vietu nodrošināšanā 
(skat. 2004./2005. studiju gada ziĦojumu).  
 
Studentu zināšanu vērtēšanā Valsts eksāmenu komisijas darbā 2006. gadā tāpat kā iepriekšējā 
gadā piedalījās Dr. J. Blūzmanis komisijas priekšsēdētājs, Biotehnoloăijas un 
veterinārmedicīnas zinātniskais institūts SIGRA, V. Veldre, ZM Pārtikas un veterinārā 
dienesta ăenarāldirektors un V. Sējāne, Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes 
priekšsēdētāja. 
 
Studiju priekšmetā „Bišu slimības” uzsākta sadarbība ar Latvijas Biškopības biedrību. 
 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
Vērtēšanas sistēmā nav izmaiĦu. 
 

5. Studenti 
 
2006. gadā pieteikumus studijām veterinārmedicīnas 2. līmeĦa programmā iesniedza 91 
reflektanti, kas ir labākais rādītājs pēdējo sešu gadu laikā. Uz 50 budžeta vietām reāli 
konkurēja 73 studenti (konkursa koeficients 1,46), jo 18 reflektanti neieradās uz pārrunām (1. 
tabula). 1. kursā kopumā tika ieskaitīti gandrīz visi potenciālie studēt gribētāji, t.i. arī šajā 
gadā netika realizēta labāko pretendentu atlase. 



 412

1. tabula  
Studentu uzĦemšanas rezultāti 2001.-2006. gados 

 
UzĦemto studentu skaits Gads Pieteikumu 

skaits Budžeta Maksas Kopā 
2001 80 50 15 65 
2002 76 50 13 63 
2003 72 52 10 62 
2004 49 42 - 42 
2005 59 45 - 45 
2006 91 50 23 73 
 
2006./2007. studiju gada sākumā fakultātē studēja 209 studenti, no tiem 166 studenti par 
valsts budžeta līdzekĜiem un 33 studenti kā maksas studenti (2. tabula). Kopējais studentu 
skaits saglabājies iepriekšējā studiju gada līmenī.  
 

2. tabula  
Studentu skaits 2006./2007. studiju gada sākumā pa kursiem 

 
Kurss Budžeta studenti Maksas studenti Kopā 

1. 50 23 73 
2. 23 6 29 
3. 22 2 24 
4. 24 8 32 
5. 21 - 21 
6. 26 4 30 

Kopā: 166 43 209 
 
Diemžēl saglabājies studiju programmai raksturīgais lielais studentu atbirums 1. un 2. kursa 
laikā. 3. tabulā parādīts studijas uzsākušo un uz otro kursu pārcelto studentu skaits pēdējo 
piecu gadu laikā. Atbiruma procentuālais rādītājs tabulā ir nedaudz augstāks nekā tas ir 
patiesībā, jo daži studenti pēc pirmā kursa ir devušies akadēmiskajā atvaĜinājumā vai tikuši 
atskaitīti, plānojot likvidēt akadēmiskos parādus un atgriezties studentu skaitā. Tomēr 
jāatzīmē pēdējo divu studiju gadu salīdzinoši augstais atbiruma rādītājs, kas saistāms ar 
konkursa trūkumu uz budžeta vietām.  
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3. tabula 
Studentu skaita atbirums pēc 1. kursa 2002.-2006. studiju gados 
 
Studiju gads 1. kursā uzĦemto 

studentu skaits  
2. kursa studentu skaits 
nākošā mācību gada 
sākumā 

Atbirums (studijas 
neuzsākušo studentu 
īpatsvars) % 

2001./2002. 65 41 34,2 
2002./2003. 63 42 33,3 
2003./2004. 62 39 37,1 
2004./2005. 42 24 42,9 
2005./2006. 45 23 48,9 
 
2005./2006. studiju gadā valsts stipendijas 70 Ls apmērā saĦēma 23 VMF studenti, kas ir par 
diviem studentiem mazāk kā iepriekšējā studiju gadā (studentu skaita samaziĦāšanās 
rezultāts) (4. tabula). Bez tam 3.kursa studente Jana Buholtova saĦēma KundziĦa stipendiju, 
kuru piešėir uz vienu gadu par labām sekmēm anatomijā un 6. kursa studente Sandra Skara-
Sirmā – Senāta stipendiju. Šajā studiju gadā pirmo reizi VMF 2. – 6. kursu studentiem bija 
iespējas pretendēt uz Zemkopības ministrijas subsidētajām stipendijām, slēdzot līgumu ar 
potenciālo darba devēju. Šo atbalstu izmantoja 21 students.  

 
4. tabula  

Stipendijas saĦēmušo studentu skaita un piešėirto stipendiju skaita sadalījums pa 
kursiem 2005./2006. studiju gada 2. semestra sākumā 

 
Kurss Studentu skaits Valsts stipendijas ZM subsidētās 

stipendijas 
1. 41 6 - 
2. 34 3 2 
3. 33 3 + 1* 9 
4. 23 3 7 
5. 31 4 2 
6. 38 4 + 1 1 

Kopā: 200 23 + 2 21 
* KundziĦa stipendija 
** Senāta stipendija 
 

6.Akadēmiskais personāls 
 
Studiju programmas realizācijā piedalās gan Veterinārmedicīnas fakultātē, gan citās LLU 
fakultātēs strādājošie pasniedzēji. Šajā pārskatā apkopota informācija tikai par 
Veterinārmedicīnas fakultātes akadēmiskais personālu, par atskaites brīdi pieĦemot 2006. 
gada 9. oktobri. Jāatzīmē, ka daĜa pasniedzēju piedalās arī citu studiju programmu realizācijā. 
Šī papildus slodze ir iekĜauta attiecīgo institūtu studiju darba slodžu plānā. 
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5. tabula 
Veterinārmedicīnas fakultātes mācībspēku skaita un slodžu sadalījums pa 

akadēmiskajiem amatiem uz 2006. gada 9. oktobri 
 
Amats Mācībspēku skaits Kopējā slodze Kopējā slodze % 
Profesors 3 2,5 8,8 
Asociētais profesors 8 5,9 20,7 
Docents 2 1,5 5,3 
Docents Emeritus 1 1 3,5 
Lektors 3 2,15 7,5 
Vieslektors:    
Docents 3 3 10,5 
Lektors 15 10,2 35,8 
Asistents 4 2,25 7,9 
Kopā 39 28,5 100 
 
Akadēmiskā personāla izmaiĦas 2006./2007.gadā: 
Studiju gada sākumā darbu fakultātē uzsāka 39 pasniedzēji. Kaut arī cilvēku skaita izteiksmē 
tas nozīmē pieaugumu +1, tomēr rēėinot pilnas slodzes ekvivalentos šajā studiju gadā 
mācībspēku skaits samazinājies no 29,75 uz 28,5 jeb par - 1,25 štata vietām.  
Preklīniskajā institūtā jaunajā studiju gadā par vieslektoru lektora amatā darbā kā zooloăijas 
pasniedzējs uzsācis Oskars Keišs (0,5 slodzes), Klīniskajā institūtā šajā gadā par pasniedzēju 
vairs nestrādā Evija Eihvalde un Ligitas Zorgevicas atvaĜinājuma laikā par asistenti patoloăijā 
strādā Dace BērziĦa. Kopējais štata vietu samazinājums saistīts ar darba slodzes 
samazināšanu vairākiem pasniedzējiem. 
VMF Kl īniskajā institūtā 2006./2007. studiju gadā par vadošo pētnieku ievēlēts Dr. J. 
Rimeicāns un Preklīniskajā institūtā darbā par pētnieci pieĦemta D. BērziĦa. 
 

7. Pašnovērt ējums  
 
2006. gadā pēc divu gadu pārtraukuma studiju programmai bija konkurss uz valsts finansēto 
studiju vietu. 1. kursā tika izĦemts lielākais studentu skaits pēdējo sešu gadu laikā. Šie 
rezultāti vieš zināmu optimismu par studenta skaita pakāpenisku pieaugumu studiju 
programmā turpmākajos gados. 2004. un 2005. gadu mazais reflektantu skaits apstiprinājis 
jau iepriekš novēroto likumsakarību, ka konkursa trūkuma dēĜ zemais iepriekšējo zināšanu 
līmenis un motivācijas trūkums daĜai no 1. kursa studentiem noved pie liela atskaitīto 
studentu īpatsvara pirmā studiju gada laikā. 
Šajā mācību gadā pirmoreiz Veterinārmedicīnas fakultātes 2.-6 kursu studenti varēja 
pretendēt uz Zemkopības ministrijas subsidētajām stipendijām. Zināmā mērā šī iespēja Ĝauj 
turpināt studijas studentiem ar grūtu materiālo stāvokli. 
Satraucošs ir jaunajā studiju gadā notikušais pasniedzēju skaita samazinājums (pilnas slodzes 
ekvivalentā). Šī tendence neĜauj studiju programmai pretendēt uz pozitīvu rezultātu Eiropas 
Veterināro augstskolu asociācijas veiktajā novērtēšanas (akreditācijas) procesā. 
Nepietiekamais mācībspēku skaits studiju programmas realizācijai novērtēšanas komisijas 
2003. gada ziĦojumā ir atzīmēts kā viens no galvenajiem trūkumiem, kas neĜauj VMF izpildīt 
ES direktīvu noteiktās minimālās prasības veterinārārstu apmācībā. 
Kā iekavētās pasniedzēju sastāva atjaunošanu bremzējošs faktors ir jāmin jaunu pasniedzēju 
trūkums, kuriem būtu doktora zinātniskais grāds. Kaut arī šajā atskaitē nav uzrādīta pozitīva 
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attīstība, jāatzīmē, ka vismaz divi promocijas darbi šā studiju gada laikā praktiski tika 
pabeigti un tuvākajā laikā sagaidāma to izvirzīšana aizstāvēšanai. 
Pozitīvi jāvērtē finansiālo līdzekĜu apjoma pieaugums, ko fakultātes institūtiem izdevies 
piesaistīt ar zinātnisko projektu palīdzību. Tajā pat laikā VMF diemžēl nevarēja piedalīties 
Eiropas Struktūrfondu projektu konkursā studiju procesa uzlabošanai, jo veterinārmedicīna 
nav iekĜauta valsts prioritāri atbalstāmo nozaru sarakstā. 
Aizvadītājā studiju gadā bija vērojama pieaugoša studentu interese par mācību prakses 
iespējām ārzemju augstskolās. Šajā gadā VMF izdevās palielināt prakses vietu skaitu, 
noslēdzot jaunus sadarbības līgumus un realizējot studentu apmaiĦu. Pirmoreiz šīs 
programmas ietvaros VMF Veterinārmedicīnas izglītības centra klīnikā praktizējās ārzemju 
students no Kirikkales universitātes (Turcija). 
Aizvadītā mācību gada laikā fakultāte nav panākusi būtisku progresu 2003. Eiropas 
Veterināro augstskolu asociācijas novērtēšanas komisijas aizrādījumu novēršanā. Lielā mērā 
šo problēmu atrisināšana saistīta ar papildus finansējuma piešėiršanu VMF attīstībai. 
Neapmierinošs fakultātē ir pasniedzēju īpatsvars ar doktora zinātnisko grādu. Vairākos 
priekšmetos aktuāla ir jaunu mācībspēku piesaiste.  
 

8. Priekšlikumi darba kvalit ātes uzlabošanai 
 

• Jāturpina darbs pie Veterinārmedicīnas stratēăijas izstrādes 
• Jāveic studiju plāna optimizēšanu, pabeidzot pāreju uz 16 kontaktstundu atbilstības 

vienam kredītpunktam ieviešanu visos studiju priekšmetos un pārskatot atsevišėu 
priekšmetu apjomu. Vairākiem studiju priekšmetiem nepieciešama lielāka integrācija, 
lai izvairītos no atkārtošanās priekšmeta apmācībā. 

• Jāturpina darbu pie studiju programmas reklāmas: 
� Jaunu studijas programmas reklamēšanas formu izmantošana 

4. Fakultātes mājas lapas izveide. 
5. Sadarbībā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību izmantot veterināro dienu 

pasākumus studiju programmas popularizēšanā. 
6. Vizītes uz profesionālajām skolām un vidusskolām. 

� ZM subsidēto stipendiju programmas popularizēšana studentu un darba devēju 
vidū 

• Studentu aktīvāka iesaistīšana studentu zinātniskos projektos. 
• Studentu pēctecības nodrošināšana VMF pārstāvniecībai Starptautiskajā veterināro 

studentu asociācijā. 
• Studentu un pasniedzēju apmaiĦas programmu tālāka attīstīšana (jauni līgumi 

Sokrates programmas ietvaros). 
 
 
Studiju programmas vadītājs G. Pētersons 
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Doktora studiju programma 
VETERIN ĀRMEDIC ĪNA 

 
Programmas mērėis 

Sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās 
apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu 
zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un 
akadēmiskā personāla atjaunošanai. 

 

Programmas uzdevumi līdz 2007. gadam 
 

� Veicināt zinātniskos (fundamentālos un lietišėos) pētījumus vadošajās 
Veterinārmedicīnas apakšnozarēs; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem apgūt veterinārmedicīnas starptautiskiem standartiem 
atbilstošu teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodoloăiju; 

 

� Veicināt doktorantu spējas patstāvīgi formulēt, pētīt un risināt noteiktas 
veterinārmedicīnas problēmas; 

 

� Veicināt doktorantu prasmi analizēt un izvērtēt iespējas iekĜauties nacionāla un 
starptautiska mēroga zinātnisku projektu risināšanā; 

 

� Radīt iespējas doktorantiem ar atbilstoša līmeĦa ziĦojumiem piedalīties 
starptautiskos zinātniskos forumos; 

 

� Izveidot radniecisko zinātnisko institūciju sadarbību zinātniskās vadības, 
konsultāciju, eksperimentālā darba metodoloăijas un izpildes jomā; 

 
� Doktorantūras programmas izpilde realizējas ar izstrādātu un iesniegtu promocijas 

darbu, kas Ĝauj iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātnisku doktora grādu 
veterinārmedicīnā. 

 

Situācijas apraksts un paveiktā novērt ējums 
 
Doktorantu skaits VMF 2005./06. studiju gadā bija 14 – 13 pilna laika studijās un viens 
nepilna laika studijās. 2005./2006. studiju gadā doktorantūrā iestājās trīs doktoranti, doktora 
studijas beidzās diviem doktorantiem (A.BērziĦam, R.Mednei), viena doktorante pārtrauca 
studijas veselības problēmu dēĜ (M.Markule), viena pārcēlusies uz dzīvi Vācijā (R.Millere), 
bet trīs ir akadēmiskajā atvaĜinājumā (J.Jegorova, L.Zorgevica, M.Balode).  
Trīs VMF doktoranti (J.Jegorova, I.Šematoviča, L.Zorgevica) 2005./2006. studiju gadā 
saĦēma LZP Doktorantūras grantu. 
Divi doktoranti promocijas darba eksperimentālo daĜu izstrādā ārzemēs: 
 A.BērziĦš – Helsinku universitātē Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides 
higiēnas departamenta Molekulārās mikrobioloăijas laboratorijā; 

 
 D.BērziĦa – Dienvidkorejas Chonbukas Nacionālās Universitātes Vterinārajā institūtā 
IFR programmas ietvaros (International Fellowship Research Program). 
 
Veterinārmedicīnas apakšnozares, kurās 2005./2006. studiju gadā doktoranti studēja: 
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 Morfoloăija un fizioloăija – 4 
 Parazitoloăija – 1 
 Dzemdniecība un ginekoloăija – 3 
 Patoloăija – 2 
 Infekcijas slimības un mikrobioloăija – 2 

Pārtikas higiēna – 2 
 
2005./2006. studiju gadā pilnībā pabeigts viens promocijas darbs, kurš pašreiz tiek virzīts 
aizstāvēšanai. 
2005.gada 28.septembrī aizstāvēts promocijas darbs „Miometriju tonizējošo preparātu 
iedarbības izpēte uz govju dzemdes kontraktīvajām funkcijām” (J.DuĜbinskis). 
 

Pozitīvi vērt ējamie momenti: 
• Pēc Veterinārmedicīnas 6-gadīgajām pamatstudijām iespēja tūlīt tālāk studēt 

doktorantūrā. Parādās studentu ieinteresētība turpināt augstākā līmeĦa studijas; 
• Doktorantūrā veterinārmedicīnā arvien vairāk stājas jaunie veterinārārsti ar labām 

svešvalodu zināšanām; 
• Nodibinātas doktorantu ciešākas saites ar Eiropas Veterināro augstskolu profesoriem un 

viĦu vadītajām laboratorijām promocijas zinātnisko darbu vadības un izpildes ziĦā 
(Helsinki, Hannovera – attiecīgi doktoranti A.BērziĦš, M.Terentjeva, R.Millere), ar 
Dienvidkorejas Chonbukas Nacionālās Universitātes zinātnisko laboratoriju (D.BērziĦa), 
kā arī ar Rīgas StradiĦa universitātes profesoriem (doktoranti L.Zorgevica, A.Valdovska); 

• LLU Rakstu un LLU Doktorantu starptautiskās konferences rakstu atzīšana par LZP 
apstiprinātiem recenzētiem izdevumiem, kas atvieglo doktorantiem publicēt savu 
pētījumu rezultātus; 

• Mainītas LZP prasības par promocijā obligātām 5 zinātniskām publikācijām LZP 
apstiprinātos recenzējamos izdevumos; 

 
Negatīvās iezīmes: 

• Nepietiekamais doktorantūras laiks – 3 gadi eksperimentālajām zinātnēm ir par īsu. Pilna 
laika doktorantiem vajadzētu vismaz 4 gadi ; 

• Pagaidām vēl salīdzinoši sliktais VMF materiāli tehniskais, reaăentu un eksperimentālo 
dzīvnieku nodrošinājums pilnvērtīgu zinātnisko darbu veikšanai. 

• Atsevišėās veterinārmedicīnas apakšnozarēs Latvijā trūkst augstākās kvalifikācijas 
zinātnieku, kas varētu vadīt doktorantu zinātniskos darbus; 

• Latvijā veterinārmedicīnas zinātne nav prioritāro zinātĦu grupā, kas var pretendēt uz ES 
finansējumu; 

• Vēl joprojām sliktais doktorantu finansiālais stāvoklis, kas spiež tiem paralēli studijām 
strādāt. 

 
Veterinārmedicīnas Doktora studiju programmas vadītāja profesore E.Birăele 
 


