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I daĜa OTRĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
STUDIJU PROGRAMMAS ZEMES IERĪCĪBA PAŠNOVĒRTĒJUMS
(LR izglītības klasifikācijas kods 42581)
1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi, plānotie rezultāti
LLU Lauku inženieru fakultātei uzkrāta ilgu gadu pieredze, īstenojot otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Zemes ierīcība. Realizējot zemes
reformu, izteikti pieaudzis pieprasījums pēc mērniecības, nekustamā īpašuma kadastra,
nekustamā īpašuma vērtēšanas un citiem zemes ierīcības darbiem. Studiju programma
akreditēta līdz 31.12.2007. Kopš iepriekšējās akreditācijas studiju programma nemitīgi
attīstījusies, lai sekotu līdz straujajām pārmaiĦām ražošanā un atbilstu līdzīga profila
ārzemju augstskolām.
Studiju programmas attīstība noritējusi, ievērojot Augstskolu likuma un Profesionālās
izglītības likuma prasības, Profesiju standarta noteikumus un LR MK noteikumus Nr. 481
“Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(20.11.2001.), kas nodrošina piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
Studiju programmas mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu
apguvi zemes uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, zemes
konsolidācijai, uzskaitei un vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes
mērniecības un uzskaites tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai inženiera
kvalifikāciju ieguvušais speciālists varētu strādāt ražošanā, kā arī turpināt studijas
maăistrantūrā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi - apgūstot zemes ierīcības augstāko
profesionālo studiju programmu, specialitātes absolvents iegūst inženiera kvalifikāciju
zemes ierīcībā, ir apguvis zemes ierīcības bakalaura standartu, iegūstot tiesības turpināt
studijas maăistrantūrā un ir spējīgs:
• ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;
• veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
• izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas,
kā arī teritorijas plānošanas projektus;
• uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
• veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
• kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;
• pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību
institūcijās;
• nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
• strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
Plānotie rezultāti. Apgūstot otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmu, kura ietver arī zemes ierīcības bakalaura standartu, jaunieši iegūst vispusīgas
6

teorētiskās un profesionālās, kā arī ražošanā nepieciešamās darba iemaĦas, kas dod viĦiem
iespējas izvēlēties savām interesēm atbilstošu darbu mērniecībā, teritorijas plānošanā un
zemes ierīcības projektēšanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, zemes pārvaldē
valsts un pašvaldības institūcijās vai, saĦemot licenci vai sertifikātu ăeodēziskajiem,
topogrāfiskajiem, mērniecības un zemes ierīcības darbiem, nodarboties ar privāto praksi
minēto darbu izpildē.
Apgūstot otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, absolventi
ir konkurētspējīgi studiju turpināšanai ārzemju augstskolās, par ko liecina mūsu absolventu
sekmīgas studijas Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā augstskolas (Zviedrija)
maăistrantūrā zemes pārvaldes specialitātē, studentu stažēšanās Drontenas Agrārajā
universitātē (Nīderlande), Bonnas universitātē u.c.
Iegūstamā kvalifikācija: pēc otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas zemes ierīcība apguves, diplomprojekta izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas
Valsts eksāmenu komisijā students iegūst inženiera kvalifikāciju, kā arī tiesības turpināt
studēt maăistrantūrā.
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību: lai varētu uzĦemt otrā līmeĦa zemes
ierīcības profesionālās augstākās izglītības studiju programmā, nepieciešams atestāts vai
diploms par vidējās izglītības ieguvi.
Tālākās izglītošanās iespējas: pēc otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas Zemes ierīcība apguves un inženiera kvalifikācijas ieguves absolventi
var turpināt izglītību maăistrantūrā.

2. Studiju programmas organizācija
2.1. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas struktūrā iepriekšējā pašnovērtēšanas
periodā
Kopš iepriekšējās akreditācijas, lai studiju programmas plāns atbilstu MK
noteikumiem Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”(20.11.2001.), veiktas izmaiĦas studiju kursu sadalījumā pa kursu blokiem, kā
arī, Ħemot vērā ražošanas pārstāvju priekšlikumus, ieviesti vairāki jauni profesionālās
specializācijas kursi un nebūtiski mainīts atsevišėu kursu apjoms, kā arī sadalījums pa
semestriem. SaskaĦā ar minētajiem Noteikumiem koriăēts prakšu grafiks – programmā
pavisam paredzēts prakses 35 KP apjomā, t.sk. 26 KP profesionālā prakse ārpus izglītības
iestādes uzĦēmumos.
Kopš 2003.gada zemes ierīcības specialitātē vairs neuzĦem nepilna laika studijās.
Visas izmaiĦas izskatītas un apstiprinātas Lauku inženieru fakultātes domē.
ĥemot vērā profesionālo organizāciju un uzĦēmumu ierosinājumu un lielo
pieprasījumu pēc vidējā posma speciālistiem mērniecībā un kadastrā, Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedrā izstrādāta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā licencēta jauna “Pirmā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Zemes ierīcība” (IKK kods
41581) mērnieka kvalifikācijas iegūšanai, uzĦemšana jaunajā programmā paredzēta
2007./2008.studiju gadā.
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2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā
arī izglītības programmas kvalitātes mehānisma darbība
Studiju programmas attīstības perspektīvas noteiktas Lauku inženieru fakultātes
stratēăiskās plānošanas seminārā, analizējot un izvērtējot studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas anketu datus, kā arī prognozējot valsts tautsaimniecības prasības pēc
kvalificētiem mērniecības, kadastra un teritorijas plānošanas speciālistiem.
Galvenā vērība veltīta studiju plāna satura un priekšmetu programmu pilnveidošanai.
Būtiska nozīme šajā jomā ir Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku sadarbībai
ar Valsts zemes dienestu, īpaši Lielrīgas un Zemgales reăionālo nodaĜu, Latvijas
Ăeotelpiskās informācijas aăentūru, VAS “Latvijas valsts mērnieks” un mērniecības
privātfirmām. Vairāki mācībspēki strādā iepriekš minētajās iestādēs un uzĦēmumos, viĦi
iesaista savās darbavietās studentus iziet praksi šajos uzĦēmumos, līdz ar to sekmē
studentiem apgūt jaunākās tehnoloăijas, kuras vēl sakarā ar ăeodēzijas instrumentu un
programmatūru dārdzību fakultātē pilnībā vēl nav iespējams.
Studentiem regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas uz Valsts zemes dienesta
reăionālajām nodaĜām, rajonu attīstības aăentūrām, pašvaldībām, kur viĦi iepazīstas ar
aktuālajām problēmām un to risinājumiem, gūst pirmo priekšstatu par turpmākajiem darba
pienākumiem.
Speciālo priekšmetu apguvei regulāri tiek pieaicināti vieslektori gan no Latvijas
uzĦēmumiem, gan arī ārzemju augstskolām un uzĦēmumiem.
Tāpat kā visā LLU, arī zemes ierīcības studiju programmā pamazām tiek strādāts pie
studiju kursu sistēmas pārejas uz studiju priekšmetu sistēmu. Jau tagad dažos semestros
praktiski atsevišėi priekšmeti tiek lasīti blokā. Tas dos iespēju padziĜināti apgūt izvēlēto
specialitāti un pilnīgāk izmantot studiju iespējas un laiku.
ĥemot vērā to, ka maăistrantūrā un doktorantūrā studijas turpina neliels pretendentu
skaits, šie studenti tiek piesaistīti katedras pētniecības un zinātniskajam darbam, kas dod
iespējas maăistrantu un doktorantu darbos risināt aktuālas un nozīmīgas problēmas.
Katedras pētniecības darbā tiek iesaistīti arī pamatstudiju studenti – pie katedras ziĦojumu
dēĜa ir izlikta informācija par mācībspēku studentiem ieteicamajām zinātniskā darba
tēmām, kuras atkarībā no studenta interesēm un izvēlētās specializācijas kĜūst par studenta
pētniecības darbu tematiem.
Arī turpmāk paredzēts uzturēt pastāvošos un iespēju robežās paplašināt starptautiskos
sakarus ar ārzemju radniecīgajām augstskolām un zinātniskām un profesionālām iestādēm
Vācijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Igaunijā, Lietuvā u.c., kas dod iespējas studentiem,
maăistrantiem un doktorantiem, stažējoties ārzemēs, padziĜināt savas zināšanas un apgūt
ārzemju pieredzi, lai kĜūtu konkurētspējīgāki un sagatavotos darba karjerai, fakultāti
beidzot.

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu,
praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksts
3.1. Studiju programmas saturs
Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, - viena
priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējos priekšmetos sniegtā informācija. Šāds
priekšmetu plānojums nodrošina loăisku un secīgu zināšanu apguvi.
Pilns piedāvājamās izglītības saturs tiek sniegts izvērstā studiju plānā, parādot arī
studiju laika sadalījumu pa gadiem un semestriem (12.pielik.). Programma iekĜauj
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inženierzinātĦu bakalaura zemes ierīcībā studiju programmas standartizēto daĜu, kas Ĝauj
pēc pētniecības darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas turpināt studijas maăistrantūrā.
Profesionālā studiju programma ir vērsta uz speciālo zināšanu ieguvi mērniecībā,
nekustamā īpašuma kadastrā un zemes ierīcībā.
Studiju programma sastāv no šādiem kursu blokiem:
• vispārizglītojošie studiju kursi – 21,5 KP (11 %);
• nozares teorētiskie kursi – 36,5 KP (18 %);
• nozares profesionālās specializācijas kursi – 86 KP (42 %);
• brīvās izvēles kursi – 9 KP (4 %).
Nozīmīga vieta ir mācību un profesionālajām praksēm, kas kopā veido 35 KP (18%)
(skat. 1.tab.). Profesionālās prakses paredzēts izvest saskaĦā ar augstskolā izstrādātām
programmām ārpus LLU nozares iestādēs un uzĦēmumos: šai nolūkā noslēgti līgumi par
prakses nodrošināšanu ar LR Valsts zemes dienestu (Kadastrs, Pirmsdiploma) un SIA
“Metrum” (Ăeodēzija, Pirmsdiploma) (līgumus skat. 6.un 7.pielik.).
1.tabula
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Zemes ierīcība prakšu plānojums

Prakses nosaukums
Augsnes zinātne
Ăeodēzija I
Ăeodēzija II
Ăeodēziskie tīkli
Kadastrs
Inženierăeodēzija
Pirmsdiploma

Prakses
veids
mācību
mācību
profesionālā
mācību
profesionālā
mācību
profesionālā
Kopā

ApSemestris
joms
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KP
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
20
35
- 4 - 3 - 6 -

8.

9.

10.

-

20
20

-

Pēc profesionālās pirmsdiploma prakses tiek izstrādāts diplomprojekts (15 KP jeb
8%), kurā tiek risināti daudzveidīgi, aktuāli mērniecības, kadastra, teritorijas plānošanas un
zemes ierīcības jautājumi, par ko regulāri tiek atzīmēts Valsts eksāmenu komisijā.

3.2 Iespējas apgūt iemaĦas darbam ar datoru, svešvalodas un nodarboties ar sportu
Zemes ierīcības specialitātes studiju programma nodrošina iespējas studentiem apgūt
profesijai nepieciešamās datorprogrammatūras. Studiju programmā iekĜauti kursi:
Datorgrafika, Matemātiskās metodes zemes ierīcībā, kā arī datoru pielietošana notiek
vairākos speciālajos kursos: Kadastrs, Zemes ierīcības projektēšana, Apdzīvotu vietu
plānošana, Ăeodēziskie tīkli, Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas u.c. Zemes ierīcības un
ăeodēzijas
katedrā
ir
ierīkota
datorklase
ar
specialitātei
atbilstošu
programmnodrošinājumu.
Studiju programma nodrošina iespējas studentiem papildināt zināšanas angĜu vai
vācu valodā (6 KP). Izvēles priekšmetu ietvaros var apgūt franču valodu.
Sports ir iekĜauts 1. un 2.kursa studiju plānos. LLU Sporta namā ir iespējas
nodarboties ar sportu dažādās sekcijās un maksas grupās.
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4. Vērtēšanas sistēma
Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu
kontrole, jautājumu izpratnes pārbaude semināros un kontroldarbos, kursa darbu un kursa
projektu izstrādāšana un aizstāvēšana, ieskaite vai eksāmens studiju priekšmeta noslēgumā,
mācību un profesionālo prakšu pārskatu aizstāvēšana. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu
sistēmas atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem kritērijiem.
Studijas notiek pēc kursu sistēmas. Studentu ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc
iepriekšējā studiju plāna apgūšanas. LLU tiek domāts par studiju kursu sistēmas pāreju uz
studiju priekšmetu sistēmu, jo, palielinoties studentu iespējām studēt un praktizēties
ārzemēs, studiju sistēma jāveido elastīgāka, radot studentiem iespējas plānot savu studiju
ilgumu un režīmu.

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana
5.1 Pasniegšanas metodes
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ietver 5 gadu pilna
laika studijas (200 KP, neieskaitot Sportu 3 KP, ražošanas darbu 0,5 KP un praksi
Praktiskā lauksaimniecība 1 KP; 1 kredītpunkts atbilst 1 nedēĜas studijām).
Studiju procesa organizācijas pamatā ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko
darbu plānojums. Būtiska patstāvīgā darba sastāvdaĜa ir kursa projektu, kursa darbu,
referātu, pētniecības darba un diplomprojekta izstrāde.
Studiju priekšmetu pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu - vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
Dienvidlatgales reăionālo nodaĜu (Kadastrs), Jelgavas Domes Attīstības aăentūru
(Teritoriālplānošanas pamati), VZD Dienvidkurzemes reăionālo nodaĜu, tiekoties ar
Liepājas pilsētas un rajona pašvaldību par teritorijas plānošanas jautājumiem.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkota kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšana ar PoverPoint programmā sagatavotu
prezentāciju, pie tam darba vērtēšanā piedalās visi kursa studenti.
Vairākiem speciālajiem studiju priekšmetiem ir paredzētas mācību prakses, kā arī
būtiska loma profesionālajā izaugsmē ir profesionālajām praksēm, ko studenti iziet Valsts
zemes dienestā un citās valsts iestādēs, kā arī mērniecības firmās. Profesionālā prakse,
pētniecības darbs un diplomprojekts ir galvenie posmi studijās, kur studenti specializējas
kadastrā, mērniecībā un teritorijas plānošanā. Diplomprojekta tematika saistīta ar izvēlēto
specializāciju, profesionālās prakses vieta un diplomprojekta programma saskaĦojama ar
diplomprojekta vadītāju.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mērėi un uzdevumi ir saistīti ar studiju
kvalitatīvu nodrošināšanu, katedras mācībspēki savā mācību un zinātniskajā darbā cenšas
sekot līdzi procesiem ražošanā, meklē iespējas uzlabot katedras materiāli tehnisko bāzi.
Vairāki mācībspēki, veicot mācību darbu augstskolā, bet pamatdarbā strādājot Valsts
zemes dienesta struktūrvienībās, Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūrā, kā arī
mērniecības privātfirmās, jau no pirmajiem studiju gadiem cenšas iepazīstināt studentus ar
turpmākajiem darba uzdevumiem. Nereti vecāko kursu studenti iesaistās darbā minētajos
uzĦēmumos un iestādēs, kas pēc fakultātes beigšanas kĜūst par viĦu turpmākajām darba
vietām.
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5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras darbības mērėi un uzdevumi ir saistīti ar
studiju kvalitatīvu nodrošināšanu, katedras mācībspēki savā mācību un zinātniskajā darbā
cenšas sekot līdzi procesiem ražošanā, meklē iespējas uzlabot katedras materiāli tehnisko
bāzi.
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• Studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku zinātniskajā darbā.
• Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras akadēmiskais personāls strādā pie
mācību metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.
Mācībspēku un doktorantu zinātnisko aktivitāšu rezultāti no 2001. līdz
2007.gadam apkopoti 16.pielikumā.
Tematiku zinātniskajiem darbiem studējošie izvēlas atbilstoši savām interesēm,
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras zinātniskā darba virzieniem, kas saistīti ar
pētījumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un
ăeodēziskajiem instrumentiem;
• valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaisti valsts 1.klases nivelēšanas
tīklam;
• fotogrammetrijas un ăeodēziskās tālizpētes pielietojumiem;
• nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un normatīvās
bāzes izveidi un attīstību Latvijā;
• teritorijas plānošanas un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību
un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošajiem faktoriem un
vērtēšanas rezultātu un zemes tirgus analīzi;
• ăeoinformācijas sistēmu pielietojumu teritorijas plānošanā un zemes
ierīcībā;
• zemes konsolidācijas metodēm, pamatnoteikumu un priekšnoteikumu izpēti;
• zemes īpašumu un lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām un
teritoriālo apstākĜu novērtējumu un citiem zemes izmantošanas
jautājumiem.
Prof. A.Jankavas vadībā mācībspēku grupa strādā pie LZP granta projekta
Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes”
(2001.-2004.) un Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos” (2005.-2007.).
Katedras mācībspēki (V.Paršova, D.Dambīte, A.Jankava, L.Grīnfogele) piedalās
kā darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu izstrādē (Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums, Zemes ierīcības likums, un atbilstošie MK noteikumi).
5.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
Studenti iespēju robežās tiek iesaistīti katedras LZP granta vai cita pētniecības
projekta izstrādē.
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No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu
maijā notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu un maăistra
darbu autori. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba virzienus.
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos. Regulāri zemes
ierīcības specialitātes studenti piedalās un kĜūst par laureātiem Latvijas Mērnieku biedrības
konkursā, 2004.gadā students J.Lejnieks ieguva 3.vietu Latvijas Krājbankas studentu
zinātnisko darbu konkursā.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1.Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un
profesijas standartam
LR Profesiju klasifikatorā profesija zemes ierīcības INŽENIERIS reăistrēta ar
numuru 2148 08, tā ietverta otrās pamatgrupas 214 mazajā grupā – Arhitekti, inženieri un
tiem radniecisku profesiju vecākie speciālisti, kuru darba izpildei vajadzīgs augsts
teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Profesija atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Profesijas mērniecības un zemes ierīcības inženieris standarts izstrādāts 2006.gadā
(pēdējās izmaiĦas 06.02.2007.) un iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās
izglītības un zinātnes departamentā (projektu skat. 15.pielik.).
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Zemes ierīcība,
kuras absolventi saĦem inženiera kvalifikāciju, atbilst profesijas mērniecības un zemes
ierīcības inženieris standartā noteiktajiem profesijas pienākumiem un uzdevumiem, Ħemot
vērā speciālistam apgūstamās nepieciešamās prasmes un zināšanas. Studiju programma
kopš iepriekšējās akreditācijas (2001.gadā) pilnveidota atbilstoši LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”.
SaskaĦā ar profesijas standartu mērniecības un zemes ierīcības inženierim jāveic:
nekustamā īpašuma objektu kadastrālo uzmērīšanu; ăeodēzisko un topogrāfisko izpēti
būvniecības, teritorijas plānošanas un kadastra datu aktualizācijas vajadzībām; nekustamā
īpašuma veidošanu (formēšanu), zemes robežu un situācijas plānu, topogrāfisko plānu
sastādīšanu; lielmēroga topogrāfisko plānu un karšu sastādīšanu; teritorijas plānojumu un
zemes ierīcības projektu izstrādi; ăeodēziskā atbalsttīkla punktu ierīkošanu, uzmērīšanu un
pārzināšanu; fotogrammetrijas darbus. Praktiski jāpielieto Ăeogrāfiskās informācijas
sistēmas (ĂIS), jāuztur un jāstrādā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datu bāzi un jāveic nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu, kā arī
jāpārzina un jāprot pielietot nozarei saistošos normatīvos aktus.
Studiju programmā apgūstamie priekšmeti atbilst profesijas standartā noteikto
zināšanu līmenim (skat. 2.tab.).
2.tabula
Profesijas mērniecības un zemes ierīcības inženieris standartā noteikto zināšanu
nodrošinājums otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmā zemes ierīcība
Zināšanu līmenis
zināšanas
Fizika

izpratne
studiju priekšmeti
Fizika

pielietošana
zināšanas
studiju priekšmeti
Augstākā matemātika Matemātika
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Tiesību pamati

Tiesību pamati

Ekonomikas pamati

Ekonomikas teorija

Svešvalodas
Ekoloăija un vides
aizsardzība

Svešvaloda
Ekoloăija un vides
aizsardzība

Lietvedība un biroja
komunikācijas
Darba aizsardzība un
drošība
Ētika
Ăeodēzija un
inženierăeodēzija

Lietišėā psiholoăija

Lietišėā psiholoăija

Mērījumu apstrāde

Ăeodēzijas
instrumenti
Fotogrammetrija

Ăeodēziskie
instrumenti
Fotogrammetrija

Kartogrāfija

Kartogrāfija

ĂIS un tālizpēte

Ăeogr.informācijas
sistēmas
Terit.plānošana,
Apdz.v. plānošana;
CeĜu plānošana
Nekustamā īpašuma
vērtēšana

Nekustamā īpašuma
formēšana
Pašvaldības teritor.
organizācijas
projektu izstrāde
Zemes ierīcības
projektu izstrāde
Nozares normatīvie
akti
Zemes ierīcības
darbu plānošana un
organizācija
Kadastrālā (t.sk.arī
būvju) un topogr.
uzmērīšana

Teritorijas plānošana

Nekust.īpašuma
vērtēšanas teorija

Nekust.īpaš. tirgus

Nekustamā īpašuma
vērtēšana

Agrārās reformas un
zemes ierīcības
vēsture
Augsnes zinātne un
ăeomorfoloăija

Agrārās attiecības,
nekust. īpašums
Augsnes zinātne

Plānu un karšu
sastādīšanas
tehnoloăijas
Grafisko un telpisko
datu datorprogrammu
lietošana
Nekustamā īpašuma
kadastrs

Zemes tiesības
Cilvēka aizsardzība
Ētika, estētika
Ăeodēzija,
Ăeodēziskie tīkli
Inženierăeodēzija
Ăeodēzija
Ăeodēziskie tīkli
Nekust. īpašuma
formēšana
Teritorijas plānošana

Zemes ierīcības
projektēšana
Zemes tiesības
Zemes ierīcības
darbu organizācija
Ăeodēzija zemes
ierīcībā; Būvju
kadastrālā
uzmērīšana
Kartogrāfija;
Topogr. Rasēšana;
Datorgrafika
Ăeogr.informācijas
sistēmas;
Datorgrafika
Kadastrs

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem
No iestādēm un uzĦēmumiem, kuros strādā LIF beigušie zemes ierīcības inženieri,
fakultātes absolventi, saĦemtas 17 anketas, t.sk. no valsts iestādēm (47 %), VZD rajonu
nodaĜām (24%), privātuzĦēmumiem (29%). Anketu apstrādes rezultātā radušies šādi
secinājumi:
1. LIF beigušie zemes ierīcības inženieri ir iesaistīti dažādos ar specialitāti saistītos
darbos, visvairāk kontroles darbā (21%), ražošanas darbā (17%), administratīvais darbā
(17%), informācijas vākšanā un apstrādē (13 %), projektēšanas darbā (11 %), konsultācijā
(9 %), citos darbos (8 %). Mazāk zinātniskā darbā (2%) un pedagoăiskā darbā (2%);
2. Absolventu sagatavotības līmenis beidzot LIF atzīts kā Ĝoti augsts un augsts
(24%); viduvējs (73%);
3. Atzinīgi novērtētas absolventu darba spējas:
• kontaktēties ar kolēăiem (23%)
• strādāt ar datoru (21%)
• risināt praktiskus jautājumus (17%)
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• strādāt patstāvīgi (15%)
• risināt teorētiskas problēmas (10%)
• vadīt darba kolektīvu (7%)
• risināt stratēăiskus jautājumus (4%)
• kontaktēties ar ārzemju speciālistiem (3%);
4. ěoti atzinīgi vērtēta absolventu vajadzība Latvijas tautsaimniecībai: jā - 94%;
vairāk jā, nekā nē - 6%;
5. Darba devēji norāda, ka absolventi ir zinoši un vajadzīgi, ar plašām zināšanām
tautsaimniecībai vajadzīgās nozarēs:
• mērniecības darbu veikšanai;
• zemes reformas īstenošanai;
• nekustamā īpašuma vērtēšanai;
• teritorijas plānojuma projektu izstrādāšanai;
• ceĜu būvniecībā, celtniecībā;
6. PieĦemot darbiniekus, priekšroku LIF absolventiem dotu 82% darba devēju;
7. Darba devēji iesaka pastiprināt apmācību:
• juridiskajās zinībās;
• datorzinībās;
• ăeodēzijā;
• ekonomikas zinībās;
• nekustamā īpašuma vērtēšanā.

7. Studējošie
Zemes ierīcības specialitātē pamatstudijās studenti tiek uzĦemti un pirmajos kursos
studē kopā, bet trešajā kursā izdara izvēli studēt profesionālajā vai akadēmiskajā bakalaura
studiju programmā. Tāpēc informācija par studentu skaitu programmā un imatrikulēto
skaitu dota kopā par profesionālo un bakalaura programmu.
7.1. Studējošo skaits programmā
Studiju
gada
sākumā
Studiju
veids
Studentu
skaits

2002./03.

2003./04.

2004./05.

2005./06.

2006./07.

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

115

139

120

104

125

64

129

44

172

31

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Gads
Skaits

2001.
25+7*

2002.
25+9*

2003.
25+10*

2004.
30

2005.
27+8*

2006.
27+30*

*par daĜēju maksu

UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata.
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7.3. Absolventu skaits
Gads
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
Skaits
12
14
19 (4)
8 (4)
14
Iekavās – nepilna laika studiju absolventi.
2001.gadā studiju programmu nebeidza neviens absolvents, jo profesionālās
augstākās izglītības studiju programmā notika izmaiĦas: no 4-gadīgām studijām uz 5gadīgām.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Pavisam aptaujāti 64 studenti (56%); t.sk. no 2.kursa - 40; 3.kursa - 38; 4.kursa 20
studenti.
Studenti savu sagatavošanas līmeni (anketas 2. - 10 jautājumi), novērtēja pēc 0 - 9
punktu sistēmas (0 - Ĝoti zems; 9 - izcili augsts). Pārējās atbildēs studiju procesa
pašnovērtējums izteikts konkrētu atzinumu un ieteikumu veidā, īpaši norādot uz studiju
procesa pilnveidošanas nepieciešamību.
Apkopojot atbildes, radās šādi secinājumi:
1. Studenti atzīst, ka studiju gadi sekmē jaunu zināšanu apgūšanu (89%) ; t.sk.
atbilstoši specializācijas vēlmēm (71%); studijas attīsta patstāvīga darba spējas (71%);
2. Studiju procesā tiek iegūtas labas, pietiekamas zināšanas ražošanas jautājumu
risināšanai (51%); dod iespējas labi apgūt iegūto zināšanu pielietošanu praksē (72%);
uzĦemties pilnu atbildību par savu darbu specialitātē (49%);
3. Studentiem ir interese strādāt vadošā darbā (90%);
4. Studenti atzīmē, ka studiju process un studiju priekšmeti ir labi saistīti ar darbu
specialitātē (32%); uzskata, ka ir apguvuši labas konkurētspējas savas specialitātes darba
tirgū (49%);
5. Studenti vērtē, ka LLU ir laba sadarbība un attiecības ar pasniedzējiem (81%);
6. Studiju process ir vērtēts kā pieĦemams (69%). Ir norādīts, ka pārlieku mazs
īpatsvars ir nekustamā īpašuma vērtēšanai (7 atbildēs); specializācijas un tiesiskajiem
studiju priekšmetiem (katrā 4 atbildēs) (šeit gan jāpiebilst, ka šie priekšmeti ir vecākajos
kursos, un daĜa no aptaujātajiem nebija vēl tos apguvuši);
7. Studentus kopumā apmierina izvēles studiju priekšmetu piedāvājums (71%).
Lielāku izvēles priekšmetu piedāvājumu studenti vēlas specializācijas (10 atbildēs);
nekustamā īpašuma vērtēšanā (4 atbildēs);
8. Studenti uzskata. ka ir dotas pietiekamas iespējas iepazīties ar ārzemju pieredzi
(53%); un izsaka vēlmes:
- rast lielākas iespējas stažēties ārzemēs, ka pārāk maz informācijas);
- norāda, ka ir maz speciālās literatūras svešvalodās;
9. Studenti atzīst, ka nodrošinājums ar tehniskiem līdzekĜiem ir nepietiekams (74%) īpaši atzīmē, ka trūkst jaunāko ăeodēzijas instrumentu;
10. Studenti iesaka, ka nepieciešams no jauna papildināt un izdot mācību literatūru
un metodiskos norādījumus (56%); t.sk. literatūru specialitātē (19 atbildēs);
11. 93% studentu atzinuši, ka studijas no jauna sāktu LIF.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Līdz 2006.g. zemes ierīcības specialitāti absolvējuši 1133 inženieri, t.sk. nepilna
laika studijās 76 (6.7%), inženieri zemes ierīkotāji. No absolventiem saĦemtas 94 anketas
(8.2 %).
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SaĦemtās anketas samērā vienveidīgi aptver visus 55 zemes ierīcības specialitātes
izlaidumus. Apkopojot anketas, var secināt, ka:
1. Absolventu patreizējais darbs 92% apmērā saistīts ar savu specialitāti, t.sk., cieši
saistīts 81% apmērā;
2. Absolventiem ir labas darba izvēles un nodrošinājuma iespējas. Visvairāk
aptaujāto absolventu strādā VZD - 49%, privātfirmās un privātpraksē - 21%.
Rajonu un pagastu pašvaldībās strādā 9% absolventu;
3. Kā galvenos sava darba veidus absolventi atzīmē kontroles un uzraudzības
darbus – 24.2%; administratīvo darbu – 15.3%; informācijas vākšanu un
apstrādi – 14.6%; ražošanas (uzmērīšanas, projektēšanas) darbus – 12.7%;
4. Absolventi atzīmē, ka pastāv labas izaugsmes iespējas. Kvalifikāciju savā
specialitātē paaugstinājuši 74% absolventu, t.sk.31% ārzemēs;
5. Vērtējot pēc veicamajiem pienākumiem, darbā visvairāk ir nepieciešamas
tiesību, pārvaldes un tehnisko studiju priekšmetu zināšanas, to īpaši atzīmē
pēdējo gadu absolventi;
Kopumā vērtējot absolventu atbildes, jānorāda, ka inženieri zemes ierīkotāji Latvijas
tautsaimniecībai ir nepieciešami un viĦu darbs ir cieši saistīts ar apgūto specialitāti.
Absolventi atzinīgi vērtē savu sagatavotības līmeni darba karjerai, fakultāti beidzot, un
atzīmē, ka visvairāk darbam ir nepieciešamas tiesību un tehniskās zināšanas, kuru
pasniegšanas pilnveidošanai jāvelta lielāka vērība.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota un aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kura
iekĜaujas visas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pašpārvaldē. Pašpārvaldē darbojas
visu fakultātes specialitāšu studenti. Studentu pašpārvalde no studentu vidus izvirza LLU
Konventa, Senāta locekĜus un Domes locekĜus, studentu pašpārvaldes pārstāvji regulāri
katra semestra sākumā piedalās stipendiju komisijas sēdēs. Studenti Ĝoti aktīvi un
ieinteresēti darbojas šajās augstskolas pašpārvaldes institūcijās.
Katru gadu pavasarī studentu pašpārvalde organizē fakultātes svētkus –LIF-u dienu,
studenti paši sameklē līdzekĜus, lemj par šo svētku norisi un tos vada. Arī fakultātes
izlaiduma organizēšanu un vadīšanu jau vairākus gadus uzĦēmušies studenti. Studenti
labprāt iesaistās arī LLU reklāmas pasākumos.
Ik gadus LLU tiek organizētas studentu aptaujas par mācībspēkiem, mācību procesu.
Noslēdzot studiju kursu, vairāki mācībspēki organizē aptaujas vai pārrunas ar studentiem
par apgūto vielu, pasniegšanas metodēm.
Daudzi zemes ierīcības specialitātes vecāko kursu studenti no mācībām brīvajā laikā
strādā VZD struktūrvienībās (sevišėi Zemgales reăionālajā nodaĜā, jo tā atrodas vienā ēkā
ar fakultāti), mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, Jelgavas pašvaldībā.
Strādājot šajos uzĦēmumos un iestādēs, studenti vairāk iepazīst izvēlētās specialitātes
praktisko pusi, apgūst jaunākās tehnoloăijas un mērėtiecīgāk apgūst studiju procesu.
Pārrunās ar katedras mācībspēkiem studenti bieži vien izsaka vērtīgus priekšlikumus
studiju procesa pilnveidošanā.
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējums
8.1. ZiĦas par akadēmisko personālu
Akadēmiskā personāla saraksts, kurā norādīti akadēmiskie amati, zinātniskie un
akadēmiskie grādi, pasniedzamie priekšmeti, kā arī akadēmiskā personāla zinātniskās
biogrāfijas (CV) iekĜautas studiju programmas aprakstā attiecīgi 14. un 18.pielikumā.
Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības akadēmiskās izglītības
studiju programmā iesaistītas 17 LLU struktūrvienības (14.pielik.) un 39 studiju kursu
vadītāji (2 profesori, 6 asociētie profesori, 6 docenti, 24 lektori un 1 asistents).
28 (71,8%) studiju programmā iesaistītie mācībspēki LLU ir pamatdarbā. No LLU
ievēlētajiem studiju programmā iesaistītajiem 18 mācībspēkiem doktora zinātniskais grāds
ir 44,4% (skat. 3.tab.).
3.tabula
Zemes ierīcības bakalaura studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo
mācību spēku kvalifikācija
Zinātniskie
un
akadēmiskie grādi
Dr.hab.
Dr.
Mg.
Bez zin.un akad.
grādiem
Kopā

Visi mācību spēki
skaits
%
1
2,6
10
25,6
22
56,4
6
15,4
39

100

Tai skaitā ievēlētie
skaits
%
8
44,4
8
44,4
2
11.2
18

100

Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras, kura ir zemes ierīcības studiju programmas
vadošā katedra, mācībspēku sastāvs uz 01.01.2007.g. parādīts 4.tabulā. Mācībspēku
vidējais vecums ir 46,3 gadi. Katedrā ir 1 profesore zemes ierīcībā un 2 asociētie profesori
(zemes ierīcībā un ăeodēzijā). Profesore A.Jankava ir arī Latvijas Lauksaimniecības un
Meža zinātĦu akadēmijas locekle.
Asoc.prof., Dr.sc.ing. R.U.Zuments 2006./2007.studiju gadā veselības stāvokĜa dēĜ
nepiedalījās aktīvā katedras darbā, tomēr vadīja diplomprojektus vairākiem diplomandiem,
kā arī maăistra un doktora darbus.
Vairāki pasniedzēji (asoc.prof.V.Paršova, asoc.prof. R.U.Zuments, lektori A.Celms,
A.Vallis, H.Krūze) papildus savam docētāja darbam vēl strādā citās organizācijās un
firmās, viĦu darbs ir tieši saistīts ar specialitāti. Atsevišėos studiju priekšmetos tiek
pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji (V.Vanags, V.Veinbergs, E.Stūrmanis u.c.).
Par stundu pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors, Mag.sc.ing.
M.Kronbergs.
Katedras mācībspēki ir stažējušies ārzemju augstskolās un uzĦēmumos, asoc.prof.
V.Paršova sadarbībā ar Vidzemes augstskolu lasījusi lekcijas ārzemju studentu vasaras
nometnē, visi lektori iepriekšējo sešu gadu laikā mācījušies pedagoăiskās pilnveides skolā.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju, apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides
programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā
(2003.g.- A.Palabinska, 2004.g.- V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča),
apmeklē seminārus: par teritorijas plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska,
V.Paršova), kursus: V.Lasteniece (2005.g. 3 mēnešu kursi par NĪ tirgu un tirgus
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vērtēšanu) , V.Lasteniece 2005./2006. studiju gadā mācījās LU NĪ vērtēšanas skolā un to
sekmīgi beidza.
4.tabula
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku sastāvs uz 01.04.2007.
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1
2.
3.

Anda Jankava
Velta Paršova
Rihards Uldis Zuments

profesors, Dr.oec.
asoc.prof., Dr.oec.
asoc.profesors, Dr.sc.ing.

4.

Modris Mengots

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aina Palabinska
Vivita Lasteniece
Inese Bīmane
Brigita Helfriča
Gunārs PuriĦš
Maigonis Kronbergs
Harijs Krūze
Daiga Dambīte
Armands Celms
Atis Vallis
Ervins Stūrmanis
Valdis Vanags
Valdis Veinbergs
Lāsma Grīnfogele

vieslektors-docents,
ek.zin.kand.
vieslektors-lektors, Mg.oec.
lektors, Mg.oec.
vieslektors-lektors, Mg.paed.
lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-lektors, Mg.oec.
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-asistents

Pamata vai
blakusdarbā
pamatdarbs
blakusdarbs
uz laiku
pieĦemts darbā
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
pamatdarbs

Jāatzīmē, ka no 2006.g.1.septembra būtiski palielinājies atalgojums pasniedzējiem
(apmēram 1,5 reizes), kas varētu būt stimuls piesaistīt jaunus mācībspēkus no fakultātes
absolventiem. Grūtāk gan vēl joprojām ar ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēju piesaistīšanu
katedrā. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir vairāki doktoranti: A.Vallis, V.Vesperis,
E.Stūrmanis), kuri piedalās mācību darbā.
Tomēr vēl joprojām katedrai aktuāla ir jaunu mācībspēku piesaiste, īpaši ăeodēzijas
bloka priekšmetos.
8.2. Radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• Studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku zinātniskajā darbā.
Tematiku zinātniskajiem darbiem studenti izvēlas atbilstoši savām interesēm, Zemes
ierīcības un ăeodēzijas katedras zinātniskā darba virzieniem, kas saistīti ar pētījumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un
ăeodēziskiem instrumentiem;
• valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaisti valsts 1.klases nivelēšanas
tīklam;
• nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un normatīvās
bāzes veidošanos Latvijā;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošiem faktoriem un vērtēšanas
rezultātu un zemes tirgus analīzi;
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• teritorijas plānošanas un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību
un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes īpašumu un zemes lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām un to
teritoriālo apstākĜu novērtējumu;
• zemes konsolidācijas metodēm un priekšnoteikumiem u.c. jautājumiem.
• Tematikas atbilstību bakalaura un maăistra darba prasībām izvērtē katedras
sēdēs un apstiprina ar LIF dekāna rīkojumu. Katru gadu studenti par saviem
pētnieciskā darba rezultātiem ziĦo studentu zinātniskajās konferencēs un ar
labākajiem darbiem piedalās zinātnisko darbu konkursos.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras akadēmiskais personāls strādā pie mācību
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu, ar kura rezultātiem
iespējams iepazīties 16.pielikumā.
Lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki projektu
un subsīdiju pieteikumi:
• Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji 2006.gadā pieteikuši projektu
LLU pētniecības projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla
0.klases punktu piesaiste valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad.
R.U.Zuments), projekts Ls 15000 vērtībā apstiprināts. Projekta ietvaros
2006.gadā iegādāta datorprogramma ăeodēzisko datu apstrādei.
• Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu
LLU pētniecības projektu konkursam “Zemes izmantošanas analīze Latvijas
lauku apvidos” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts 5817 Ls vērtībā.
Projekta ietvaros iegādāti 2 lāzera tālmēri, viens portatīvais dators, 1
multimedija iekārta.
• 2005.gadā sadarbībā ar VZD un mērniecības privātfirmām katedra Eiropas
sociālajam fondam pieteikusi projektu “Augstākās profesionālās izglītības
studiju programmas zemes ierīcībā studentu prakses organizācija Valsts
zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts un 2006.gadā notika
tā īstenošana, Ls. 8451,-;
• 2006.gadā katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi projektu “Zemes
ierīcības un mērniecības studiju modernizācija LLU” par 200000 Ls, bet
projekts noraidīts dažu procesuālu nepilnību dēĜ;
• 2006.gadā katedra sadarbībā ar Limbažu rajona padomi Eiropas sociālajam
fondam pieteikusi projektu “Studiju programmas ilgtspējīgas attīstības
plānošanai izstrāde”. Projekta apstiprināšana kavējas.
• 2007.gadā LLU pētniecības projektu konkursam atkārtoti pieteikts projekta
“Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku apvidos” turpinājums (vad.
A.Jankava).
Prof. A.Jankavas vadībā mācībspēku grupa strādā pie LZP granta projekta
Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes”
(2001.-2004.) un Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos” (2005.-2007.).
Katedras mācībspēki (V.Paršova, D.Dambīte, A.Jankava, L.Grīnfogele) piedalās
kā darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu izstrādē (Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums, Zemes ierīcības likums, un atbilstošie MK noteikumi).
No 2000.-2005.gadam katedras mācībspēki un doktorants (A.AuziĦš, A.Jankava,
V.Paršova) piedalījās starptautiskā COST projektā Nr.291/00 “Modelling Real Property
Transactions”, proj. vad. Olborgas universitātes (Dānija) prof. E.Stubkjaers.
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Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma, pēdējos gados izdoti
katedras mācībspēku sastādīti vairāki mācību līdzekĜi (skat. 16.pielikumu), ăeodēzijas
specializācijas mācībspēki strādā pie jaunas mācību grāmatas ăeodēzijā.
Katedra izstrādājusi “Noteikumus par bakalaura darba un diplomprojekta
izstrādāšanas kārtību LLU Zemes ierīcības studiju programmā”(05.04.2006.), LLU Lauku
inženieru fakultātes zemes ierīcības studiju programmas Valsts eksāmenu komisijas
pagaidu nolikumu”(03.05.2006.) un “LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras
organizēto prakšu nolikumu” (02.06.2006.).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēki strādājuši pie Eiropas Savienības
un citu līdzekĜu piesaistes studiju procesa īstenošanā. 2006.gadā katedra īstenoja ESF
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā studentu
prakses organizācija”. Lai uzlabotu mācību un zinātniskā darba bāzi, profesores
A.Jankavas vadībā tika izstrādāts un iesniegts IZM Profesionālās izglītības attīstības
aăentūrā ESF projekts “Zemes ierīcības un mērniecības studiju modernizācija Latvijas
Lauksaimniecības universitātē”, diemžēl tas neguva atbalstu.
8.3.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra cenšas piesaistīt mācību darbam labākos
studentus un jau vecākajos studiju kursos iesaista viĦus katedras pētnieciskajā darbā,
iesaka viĦiem studēt maăistrantūrā, kā arī piedāvā strādāt katedrā uz daĜēju slodzi. Beidzot
maăistrantūru, turpmākais ceĜš ir doktorantūra. Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai nav
doktorantūras studiju programmas, bet profesori A.Jankava un R.U.Zuments vada vairāku
doktorantu, kuri studē Vides inženierzinātĦu (E.Stūrmanis), Agrārās un reăionālās
ekonomikas (V.Vesperis) studiju programmās un Būvniecības studiju programmas
ăeodēzijas apakšprogrammā (A.Vallis), darbu.
Doktoranti E.Stūrmanis, A.Vallis un A.Celms piedalās arī mācību darbā, vadot
nodarbības. Minētie doktoranti strādā arī citos uzĦēmumos un firmā, kas, no vienas puses,
Ĝauj viĦiem iepazīt specialitātes praktisko darbu, iegūt informāciju zinātniskajam darbam,
bet, no otras puses, - apgrūtina doktoranta plāna izpildi. Tāpēc jāstrādā pie tā, lai
doktorants doktorantūras laikā lielāko sava darba daĜu veltītu doktoranta studijām.
PieĜaujama būtu neliela mācībspēka slodze. Liels atbalsts šai sakarā ir Eiropas Savienības
granti doktorantiem, kas arī materiāli dod atbalstu studēt, no 2007.gada šis atbalsts
paredzēts vēl lielāks.
Asistente L.Grīnfogele plāno 2007.gadā beigt maăistrantūru.
Katedras jaunākie mācībspēki vecāko kolēău vadībā tiek iesaistīti vispirms praktisko
nodarbību, prakšu vadīšanā, vēlāk viĦiem tiek piedāvāts arī lekciju kurss kādā specialitātes
kursā.
Kvalifikāciju ceĜ arī katedras vidējās paaudzes kolēăi – apmeklē augstskolu
pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības
un mājsaimniecības institūtā (2003.g. – A.Palabinska, 2004.g. – V.Lasteniece, 2005.g. –
I.Bīmane un B.Helfriča), apmeklē seminārus un kursus par specialitāti interesējošiem
jautājumiem. Lektore V.Lasteniece 2005./2006.studiju gadā mācījās LU Nekustamā
īpašuma vērtēšanas skolā un to sekmīgi beidza.
Lektore I.Bīmane 2006.gadā iestājusies pedagoăijas doktorantūrā.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Fakultātes studiju un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi finansēšanas
avoti;
• Valsts budžetā finansējums studiju procesam;
• Finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas
studentiem un nepilna laika studentu studiju maksas);
• Zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums. (daĜa no šiem
līdzekĜiem tiek atvēlēta materiālās bāzes atjaunošanai pētnieku algām,
dalībai starptautiskām konferencēm u.c.);
• Zinātnes infrastruktūras uzturēšanai paredzētas bāzes uzturēšanai.
Zemes ierīcības studiju programmas finansējums 2007.gadam uz vienu valsts
budžeta finansēto studiju vietu. (atb. MK not. Nr. 994) nosakāms pēc formulas :
F=Fb · Kse · Knoz · Ksv + Fsoc
kur: Fb – bāzes finansējums ( 2007.gadam- Ls 1057,33);
Kse – studiju līmeĦa koeficients (1);
Knoz – studiju jomas koeficients (2007.gadā 2,3);
Ksv – studiju veida koeficients (pamatstudijām – 1, maăistra – 1,5);
Fsoc- studiju sociālās nodrošināšanas izmaksas (2007.g. – Ls 145,50).
Pilna un nepilna laika maksas studiju vietas finansējumu nosaka atbilstoši LLU
Senāta apstiprinātām mācību maksām.
Uz 2007. 1. janvāri ir sekojošs zemes ierīcības studiju programmā (kopā
profesionālajā un bakalaura) studējošo sadalījums:
- no budžeta finansētais pilna laika studentu skaits – 86;
- pilna laika maksas studenti – 55;
- nepilna laika maksas studenti – 27.
2007. gadā plānotais finansējums:
- pilna laika no budžeta finansētiem studentiem:
F = 86 · (1057,33 ·1· 2,3·1 + 145,50) = 221652,87 Ls
-

pilna laika maksas studentiem:

F = Fb1´ · S = 579 · 55 = 31845 Ls,
kur: Fb1 – vidējā svērtā mācību maksa pilna laika studentam uz 2007.gada 1.janvāri
– Ls 579,-; S - studentu skaits.
-

nepilna laika maksas studentiem:

F = Fb2 · S = 250 · 27 = 6750 Ls
kur : Fb2 – vidēji svērtā mācību maksa nepilna laika studentiem uz 2007.gada 1.
janvāri – Ls 250,- .

21

Kopējais finansējums:
F kop = 221653 + 31845 + 6750= 260248 Ls

jeb 260,2 tūkst.Ls

Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina
mācību darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem
grafoprojektoriem, kā arī multimediju projektoriem. Katru gadu uz mācību gada sākumu
tiek veikts nepieciešamais remonts vai labiekārtojums. Katedrā ir ierīkota datorklase ar 13
datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei nepieciešamo programmnodrošinājumu: karšu un
plānu zīmēšanas programma “Microstation”, ăeoinformācijas sistēmu pielietošanas
programma ĂeoMedia”, kadastra datu apstrādes programma, ăeodēzisko datu apstrādes
programma u.c. Katedrā ir plānots ierīkot datorklasi lielākā auditorijā, lai tos varētu
izmantot efektīvāk speciālo studiju priekšmetu apguvē, jo patreizējā klase ir par mazu.
Katedra pamazām papildina un atjauno ăeodēzisko instrumentu bāzi, katedrā ir 2
elektroniskie teodolīti – tahimetri, 6 elektroniskie planimetri. Plānots piesaistīt projektu
līdzekĜus fotogrammetrijas laboratorijas izveidei.
Zemes ierīcības studiju programmas studenti vairāku vispārīgo priekšmetu, kā arī
speciālo priekšmetu apguvei mācās arī citās Lauku inženieru fakultātes, kā arī vairāku citu
LLU fakultāšu auditorijās un datorklasēs, kurās ir attiecīgajām studijām piemērots
aprīkojums. Fakultātē ir izveidots Interneta tīkls un pieslēgums.
2007.gada sākumā tika uzsākts LLU Lauku inženieru fakultātes datortīkla
modernizācijas projekts. Par pamatu tika Ħemts Informācijas tehnoloăiju fakultātes
absolventa (Valda Gabrāna) bakalaura darba „LLU Lauku inženieru fakultātes lokālā
datortīkla modernizācija” projekts, kas tika plānots, balstoties uz ASV un starptautiskajiem
standartiem ANSI/TIA/EIA-568-B un ISO/IEC 11801, kas nosaka strukturētās kabeĜu
sistēmas projektēšanas standartus. Tīkla pieslēgvietas ierīkotas pie visām personāla
darbstacijām, kas jau darbojas tīklā, kā arī visās auditorijās un laboratorijās, kur iepriekš
tas nav bijis. Ierīkotas tīkla rozetes, kas paredzētas bezvadu tīkla piekĜuves punktu
uzstādīšanai, kura pārklājums noklātu visu ēku. Trijās datorklasēs tika izvilkts jauns tīkls.
Trijās datorklasēs, kurās tas iepriekš bija, tika veikta modernizācija – uzstādīti komutāciju
skapji. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izveidot jaunas tīkla pieslēgvietas.
Jaunizveidotā tīkla galvenās priekšrocības ir no jauna izveidota ēkas strukturētā
kabeĜu sistēma, kas garantē stabilu datu pārraides vidi un tīkla fiziskais izvietojums un
vizuālais izskats netraucē darbā.
Studentu apmācībai tiek izmantots arī Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālās
nodaĜas un vairāku mērniecības privātfirmu, kuras izvietotas LIF mācību korpusā,
tehniskais un programmnodrošinājums.
Būtiska zemes ierīcības specialitātes studiju darba organizācijas sastāvdaĜa ir mācību
prakses, kuras notiek LLU mācību saimniecībā “Vecauce”, LLU prakšu bāzēs Lielaucē un
Vaivē, kā arī profesionālās prakses, kuras saskaĦā ar vienošanās līgumu notiek uzĦēmumos
un iestādēs: Valsts zemes dienestā, VAS “Latvijas valsts mērnieks” un mērniecības
privātfirmās: “Metrum”, “Latgeo”, “Ăeometrs” u.c.
Studiju programmā iekĜautie mācību priekšmeti ir nodrošināti ar mācību
programmām un mācību literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Literatūras klāsts
pamatā ir pietiekams. LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot arī
starpbibliotēku abonementu, kā arī literatūru elektroniskā veidā.
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota LLU bibliotēkas filiāle ar nelielu lasītavu, kur
var saĦemt speciālo un normatīvo literatūru, kā arī ar specialitāti saistītos periodiskos
izdevumus. Studentiem tos interesējošos tekstus ir iespējams nokopēt gan LLU
Fundamentālajā bibliotēkā, gan fakultātes filiālē, kā arī katedrās un dekanātā.
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Zemes ierīcības specialitātes absolventu darba iespējas ir Ĝoti plašas un
daudzveidīgas. Studenti jau pēdējos kursos prakses un noslēguma darba izstrādes laikā
parasti specializējas paša izvēlētajā specialitātes virzienā – mērniecībā, nekustamā īpašuma
kadastrā, nekustamā īpašuma vērtēšanā un teritorijas plānošanā. Atkarībā no izvēlētā
virziena arī zemes ierīcības absolventu darba devēju loks ir plašs. Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedra cenšas sadarboties ar visu specialitātes virzienu darba devējiem.
Sadarbības virzieni:
• kopīgu zinātnisko un zinātniski praktisko konferenču organizēšana;
• mācībspēku stažēšanās ražošanas uzĦēmumos;
• mācībspēku konsultācijas un semināru vadīšana ražošanas iestāžu
darbiniekiem;
• ražošanas iestāžu darbinieku piedalīšanās studiju procesā – atsevišėu lekciju
vai lekciju kursu specialitātē nolasīšana studentiem;
• studentu prakšu organizēšana;
• mācību ekskursiju organizēšana uz VZD nodaĜām un citām iestādēm;
• diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana.
Katedrai ir Ĝoti cieša un ilggadīga sadarbība ar Valsts Zemes dienestu (VZD) kā
vienu no lielākajiem absolventu darba devējiem. Ar VZD, īpaši Zemgales reăionālās
nodaĜas, palīdzību izveidota datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai. Vairāki VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju
priekšmetus (V.Paršova “Kadastrs”, D.Dambīte “Zemes tiesības” u.c.). VZD speciālistu
virsvadībā un kopā ar citu institūciju pārstāvju dalību izstrādāts profesiju zemes ierīcības
inženieris un mērnieks standarti.
Arvien plašāka sadarbība katedrai izvēršas ar citiem darba devējiem – valsts
iestādēm un privātfirmām: VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”, VA “Latvijas ăeotelpiskās
informācijas aăentūra” un mērniecības firmām “Metrum”, “Latgeo”, “Ăeometrs”,
”Livland” u.c. - studenti iziet prakses, kā arī Ĝoti bieži pēc studiju nobeigšanas turpina
strādāt šajās firmās.
Tāpat sadarbība paplašinās ar nekustamā īpašuma vērtēšanas firmām (SIA “Aplēse”
u.c.) un pilsētu, rajonu un pagastu, novadu pašvaldībām.
Augstskolas sadarbībai ar darba devējiem ir Ĝoti liela abpusēja nozīme, tā dod
ieguldījumu studiju pilnveidošanā, absolventiem – darba vietas, savukārt, iestādes un
organizācijas iegūst kvalificētus speciālistus.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies
laba sadarbība ar vairākām Eiropas valstu augstskolām, kurās ir līdzīga profila studiju
programmas: ar Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Bonnas universitāti
Vācijā, Vroclavas Lauksaimniecības universitāti, Varšavas Ăeodēzijas un kartogrāfijas
institūtu Polijā, Drontenas Lauksaimniecības augstskolu Nīderlandē, Vīnes
Lauksaimniecības zinātĦu universitāti Austrijā, Olborgas universitāti Dānijā u.c. Pēdējos
gados atjaunojusies sadarbība arī ar Krievijas Valsts Zemes ierīcības universitāti Maskavā,
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Baltkrievijas Valsts Lauksaimniecības akadēmiju Gorkos, Moldovas Lauksaimniecības
universitāti, Rumānijas Tehnisko universitāti.
Ilggadīga un cieša sadarbība mācību un zinātniskajā darbā LLU Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedrai ir ar Lietuvas Lauksaimniecības universitāti KauĦā un Igaunijas Dabas
zinātĦu universitāti Tartu. Katru gadu vienā no trijām Baltijas valstu augstskolām maija
mēnesī tiek organizēta zinātniski metodiska konference, kurā bez augstskolu
mācībspēkiem un doktorantiem piedalās arī specialitātes profesionālo organizāciju
pārstāvji. Savstarpēja tikšanās un vēstuĜu apmaiĦa par mācību metodiskiem un
zinātniskiem jautājumiem notiek vēl biežāk.
Sadarbības formas ir vairākas: tā ir mācībspēku un studentu stažēšanās ārzemju
augstskolās, lekciju priekšlasījumi, literatūras apmaiĦa, savstarpēji pieredzes apmaiĦas
braucieni, savstarpēja dalība zinātniskās konferencēs, kopīgu zinātnisko konferenču
organizēšana un rakstu krājumu sagatavošana.
Laba sadarbība Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir ar Rīgas Tehniskās
universitātes Ăeomātikas katedru, sadarbības formas – piedalīšanās mācībspēku un
studentu zinātniskajās konferencēs, darbs pie profesiju standartiem, pieredzes apmaiĦa
mācību metodiskajā un zinātniskajā darbā, savstarpēju lekciju kursu nolasīšana sadarbības
augstskolā. SaskaĦā ar vienošanos starp LLU un RTU studentiem ir iespējams apgūt
atsevišėus studiju priekšmetus sadarbības augstskolā.
10.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām studiju programmām ārvalstīs un
Latvijā
Tiekoties zinātniskās un zinātniski metodiskās konferencēs ar Latvijas un ārvalstu
zemes ierīcības un mērniecības speciālistiem un augstskolu mācībspēkiem, vienmēr tiek
apskatīti jautājumi par studiju organizāciju, saturu un īstenošanas formām. Lielākoties
minētajās augstskolās ir vai nu akadēmiskas studiju programmas (bakalaura, maăistra) vai
mūsu 2.līmeĦa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošas studiju programmas.
Apmācības ilgums pamatstudiju programmās ir 3 līdz 5 gadi (5.tab.).
Atšėirībā no Latvijas LU zemes ierīcības studijām, kuras ir gan akadēmiskas, gan
profesionālas, Lietuvā un Igaunijā ir tikai akadēmiskās studijas. Ja analizē studiju saturu,
tad visās trijās Baltijas valstu augstskolās tas ir samērā līdzīgs, plaša profila un aptver visus
zemes ierīcības darbības virzienus, vienīgi Lietuvas LU un Igaunijas Dabas zinātĦu
universitātē ir paredzēta šaurāka specializācija, jo arī studentu skaits šajās augstskolās ir
lielāks nekā LLU.
Vācijā LLU zemes ierīcības specialitātei līdzīgas studijas ir vairākās augstskolās,
piemēram, Drēzdenes profesionālajā augstskolā (University of Applied Sciences), Bonnas
universitātē, Vircburgas – Šveinfurtas profesionālajā augstskolā u.c. Vācijā šādas studiju
programmas sauc “Mērniecība”, kā arī “Mērniecība un ăeoinformātika”, tās lielākoties ir
profesionālas studijas, bet, saskaĦā ar BoloĦas procesu, tiek plānots pāriet uz bakalaura un
maăistra studijām, saglabājot profesionālajām studiju programmām raksturīgās prakses.
Vācijas augstskolu programmās liela nozīme un īpatsvars no studiju laika atvēlēts praksēm,
kā arī studiju programmas ir šaurāka profila, vairāk laika atvēlot tieši specializācijas
kursiem.
Rīgas Tehniskajā universitātē patlaban ir akadēmiskas (3gadi bakalaura + 2 gadi
maăistra) studijas specialitātē “Ăeodēzija un kartogrāfija”, bet ir sagatavota profesionālā
bakalaura (4.5 gadi) un maăistra (1.5 gadi) studiju programma “Ăeomātika”, kurā
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5.tabula
Studiju programmu salīdzinājums ar līdzīga profila augstskolām ārzemēs un Latvijā
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

10.

Priekšmetu bloki
Vispārizglītojošie studiju
kursi (A)
Nozares studiju kursi (A)
Nozares profesionālās
specializācijas kursi (B)
Izvēles (C)
Kopā teorētiskie kursi
Prakses (D)
Noslēguma darbs (E)
Kopā
Studiju veids

Studiju ilgums
(pamatstudijas + maăistra
studijas)

LLU bakal.

LLU profes.

Lietuva

Igaunija

Vācija

RTU

%
13

%
11

%
16

%
19

%
9

%
21

37
31

18
43

32
28

25
31

25
29

28
22

4
85
9
6
100
Akadēmiskās
studijas

3
75
18
7
100
Profesionālās
studijas

8
83
11
6
100
Akadēmiskās
studijas

3
66
25
9
100
Profesionālās
studijas

4 + 2 gadi

5 +2 gadi

6
82
10
8
100
Akadēmiskās
(+profesionālās)
studijas
4 (+ 1) +2 gadi

3+2 gadi

5 gadi

2
73
17
10
100
Profesionālā
bakalaura
studijas
4.5 + 1.5
gadi

Piezīme. Tabulā augstskolu studiju programmas apzīmētas sekojoši:
LLU bakal. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
LLU profes. - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma;
Lietuva – Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
Igaunija – Igaunijas dabas zinātĦu universitātes Mērniecības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
Vācija – Vircburgas – Šveinfurtas profesionālās augstskolas Mērniecības un ăeoinformātikas profesionālās augstākās izglītības studiju programma.
RTU – Rīgas Tehniskās universitātes ăeomātikas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
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paredzēts uzĦemt studentus 2008.gadā. Salīdzinājumā ar LLU zemes ierīcības studiju
programmu, kurā tiek gatavoti speciālisti mērniecībā, kadastrā, nekustamā īpašuma
vērtēšanā un teritorijas plānošanā, abas RTU studiju programmas ir orientētas dziĜākām
ăeodēzijas un kartogrāfijas studijām. Tomēr studiju programma “Ăeodēzija un
kartogrāfija” visvairāk pēc satura atbilst zemes ierīcības specialitātes studijām, tāpēc,
gatavojot dokumentus atkārtotai akreditācijai, ar RTU tika noslēgts līgums par to, ka
gadījumā, ja Zemes ierīcības augstākās izglītības studiju programma tiek likvidēta, LLU
nodrošinās zemes ierīcības studiju programmas studentiem iespēju turpināt izglītības
ieguvi RTU Ăeodēzijas un kartogrāfijas studiju programmā (6.pielikums).
ĥemot vērā gan Latvijas, gan ārvalstu studiju programmu izvērtējumu, var secināt,
ka LLU Zemes ierīcības studiju programma pamatā atbilst tendencēm, kādas notiek citās
līdzīga profila augstskolu programmās, saglabājot savu specifiku.
Zemes ierīcības studiju programmā veiktas izmaiĦas arī saskaĦā ar MK
Noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” (2011.2001.), lai tā atbilstu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmai. Tāpēc, lai atbilstu BoloĦas procesā pieĦemtajai deklarācijai, arī LLU Zemes
ierīcības profesionālās augstākās izglītības studiju programma būtu jāpārveido par
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu.

11. Līgums ar citu augstskolu
Ar Rīgas Tehnisko universitāti noslēgts sadarbības līgums par studējošo iespēju
turpināt izglītību RTU maăistra studiju programmā “Ăeodēzija un kartogrāfija”, ja zemes
ierīcības maăistra studiju programma tiek likvidēta (6.pielikums).

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns
Lai plānotu turpmāko studiju programmas attīstību, Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedras (turpmāk analīzē – Katedra) mācībspēki veica vispusīgu stāvokĜa izvērtējumu,
nosakot savu misiju – tautsaimniecībai nozīmīgu speciālistu ar augstāko izglītību
zemes ierīcībā un mērniecībā sagatavošana.
Iekšējās vides vērtējums
Vājās puses:

Kā stiprināt vājās puses:

1. Pagaidām vēl nepietiekošs
nodrošinājums ar datortehniku,
programmatūru un moderniem
ăeodēziskajiem instrumentiem;
2. Samērā liels pensijas vai
pirmspensijas vecuma pasniedzēju
īpatsvars, (vid.vec.49 gadi –
2006.g.janvāris);
3. Ar ražošanā nodarbinātajiem
nesamērojams atalgojums nepiesaista
jaunos mācību spēkus;
4. Doktoranti spiesti strādāt ražošanā,
tādējādi mazāk laika paliek

11. Iesaistoties dažādos ESF,LZP un citos
finansēšanas projektos, iespējams
uzlabot Katedras materiāli tehnisko
bāzi, pasniedzēju atalgojumu;
12. Strādāt pie jaunu mācību metodisko
materiālu izstrādes;
13. Vairāk iesaistīt studentus Katedras
zinātniski pētniecisko problēmu
risināšanā;
14. Katedras aktivitātes (zinātniskās
konferences, pasniedzēju un studentu
stažēšanās ārzemēs, Eiropas projektu
īstenošana u.c.) plašāk jāreklamē

pētnieciskajam darbam, studijām;
5. Vājā materiāli tehniskā bāze
pasliktina mācību un zinātniskā darba
veikšanu;
6. Vājā materiāli tehniskā bāze nesaista
jaunos speciālistus izvēlēties
augstskolu par savu darba vietu;
7. Štata pasniedzēju mācību darba
pārslodzes dēĜ nepietiek laika darbam
pie mācību metodisko līdzekĜu
izstrādes, Ĝoti jūtams mācību līdzekĜu
trūkums.
8. Katedras mācību spēku vājās angĜu
valodas zināšanas;
9. Atsevišėu studiju priekšmetu
atpalicība no ražošanas tehnoloăijām;
10. Nepārliecinoša un nepietiekoša
Katedras darbības ”prezentēšana”;

plašsaziĦas līdzekĜos;
15. Mācību spēkiem jāizmanto iespējas
stažēties ražošanas iestādēs;
16. Meklēt iespējas uzlabot svešvalodu
zināšanas pasniedzējiem un
doktorantiem;
17. Aktivizēt sadarbību ar
profesionālajām organizācijām
(Latvijas Mērnieku biedrību,
Kartogrāfu un ăeodēzistu u.c. asoc.);
18. Jāpilnveido materiāli tehniskā bāze
(moderni ăeodēziskie instrumenti,
datorklase, programmatūra).

Stiprās puses:

Kā izmantot stiprās puses:

1. Katedrai ir liela pieredze profesionālu
zemes ierīcības speciālistu
sagatavošanā;
2. Profesionāls, augsti kvalificēts
mācību spēku personāls;
3. Vairāki katedras kolēăi strādā
ražošanā, piedalās normatīvo aktu
izstrādē;
4. Profesionāls un kvalificēts
palīgpersonāls;
5. Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedrai ir cieša sadarbība ar LR
Valsts zemes dienestu, Zemkopības
ministriju, pašvaldībām, mērniecības
un NĪ vērtēšanas firmām, fakultātes
absolventiem;
6. Sadarbība ar ārzemju augstskolām un
profesionālām iestādēm;
7. Izteikts pieprasījums pēc
speciālistiem zemes ierīcībā un
mērniecībā;
8. Salīdzinoši liels abiturientu konkurss
specialitātē (2005.g. konk. koef. uz 1
budžeta vietu 3.56, 2006.g. – 5.26).

1. Iespējams nodot vecāko kolēău
pieredzi jaunākajiem;
2. Veicināt katedras mācību spēku
atjaunošanu un kvalifikācijas celšanu,
paredzot tam finansējumu;
3. Iespējams organizēt mācību un
profesionālo prakšu norisi ražošanas
iestādēs;
4. Gan fakultātes un katedras, gan arī
dienesta viesnīcas infrastruktūras
uzlabošanai (remontiem) iespējams
piesaistīt sponsoru līdzekĜus;
5. Pasniedzējiem un studentiem
aktivizēt stažēšanos ārzemēs, tādējādi
apgūstot citu valstu pieredzi;
6. Plašāk piesaistīt palīgpersonālu
apmācību nodrošināšanai (sagatavot
materiālus apmācību procesam);
7. Pilnveidot studiju programmas,
specializējoties mērniecībā, teritorijas
plānošanā, NĪ kadastrā vai vērtēšanā,
tuvinot ražošanai;

27

Ārējās vides raksturojums
Draudi:

Draudu pārvarēšana:

1. Demogrāfiskā „bedre” samazinās
reflektantu pieplūdumu, palielinās
konkurenci starp studiju
programmām;
2. Normatīvo aktu nesakārtotība zemes
ierīcībā un ăeodēzijā;
3. Līdzšinējā valsts politika izglītībā un
zinātnē (pedagogu algas, zinātnes
finansējums, stipendijas, reflektantu
sagatavotības līmenis matemātikā,
fizikā) radījusi krīzi augstskolā, īpaši
inženiertehniskās specialitātēs);

1. Specialitātes studiju programmas
jāmodernizē, iespējama tās
nosaukuma maiĦa;
2. Fakultātes telpās jāveic remonts (īpaši
tualetes), padarot tās pievilcīgākas;
3. Pēdējā laikā tiek strādāts pie
vairākiem ar specialitāti saistītiem
likumdošanas aktiem; Katedras
pasniedzējiem jāseko šīm aktivitātēm
un iespēju robežās jāpiedalās to
projektu sagatavošanā;
4. Pēdējā gadā valsts atbalsts uzlabojies,
tāpēc Ĝoti aktīvi jāstrādā pie dažādiem
finansējuma projektiem, ar to
uzlabojot pasniedzēju atalgojumu un
modernizējot specialitātes
tehnoloăisko aprīkojumu
Iespēju izmantošana:
1. Iesaistoties profesionālajās
organizācijās, celsies pasniedzēju
kvalifikācijas līmenis, Katedras
darbība tiks vairāk pamanīta;
2. Labās attiecības ar absolventiem var
izmantot sponsoru piesaistei, studiju
kvalitātes uzlabošanai;
3. Jāveido studiju programmas atbilstoši
pieprasījumam – vai nu šaurāk
specializējoties vienā studiju
programmā, vai piedāvājot jaunu.

Iespējas:
1. Katedrai saistošo tautsaimniecības
nozaru nozīmība un aktualitāte
mūsdienās;
2. Zemes ierīcības studiju programmā
studēt gribētāju skaita pieaugums
pēdējo gadu laikā;
3. Lielāka Katedras pasniedzēju
aktivitāte profesionālo organizāciju
darbībā, sadarbībā ar ražošanas
iestādēm;
4. Laba sadarbība ar fakultātes
absolventiem;
5. Pieprasījums pēc speciālistiem
mērniecībā, teritorijas plānošanā;
nekustamā īpašuma vērtēšanā.

Vīzija (pēc 5 gadiem)
LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra 5 gadu laikā
var būtiski izmainīties, ja arī turpmāk saglabāsies pēdējā gada laikā uzlabojusies valsts
nostāja pret augstāko izglītību un zinātni. Vismaz 2 katedras mācību spēki būs aizstāvējuši
doktora disertāciju, vēl vismaz 2 cilvēki mācīsies doktorantūrā (gadā). Jūtami palielinājies
būs pasniedzēju skaits, kuri pamatdarbā strādās katedrā, jo viĦu atalgojums būs
konkurētspējīgs ar ražošanā nodarbinātajiem speciālistiem. Mācībās un praksēs studenti
pielietos modernus ăeodēziskos instrumentus, studentu rīcībā būs labiekārtota datorklase ar
atbilstošu programmnodrošinājumu, fotogrammetrijas laboratorija. Mācību spēki kopā ar
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maăistrantiem un doktorantiem piedalīsies tautsaimniecībā nozīmīgu zinātnisku un
ražošanas uzdevumu izpildē.
Cerams, ka fakultātes telpās un dienesta viesnīcā būs veikts mūsdienām atbilstošs
remonts un aprīkojums, kas vēl vairāk uzlabos pasniedzēju un studentu lepnumu par savu
fakultāti un piesaistīs jaunus studēt gribētājus.
Uzdevumi:
1. Personāla nodrošinājums un attīstība;
2. Studiju programmu un pasniegšanas pilnveidošana;
3. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
Darbības mērėu sasniegšanai
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Darbības

Resursi

Studijas un zinātne
Līdz nākamajai akreditācijai nopietni
jāpārdomā ar specialitātes nosaukumu
Sagatavot akreditācijai studiju
programmas zemes ierīcībā
Jaunas studiju programmas (1.līmeĦa
Maksas
prof.augst.izgl.stud.progr., mērniecībā)
studijas
uzsākšana
Mācībspēku štati: pēc doktorantūras
beigšanas katedras štatos iekĜautos
vismaz 2 jauni pasniedzēji
(A.Vallis, A.Celms)
Katru gadu vismaz pa 2 doktorantiem un
3-4 maăistrantiem
Vide
Ierīkot jaunu datorklasi ăeodēzijas un
ESF/VB
mērniecības studiju priekšmetiem
Patreizējo datorklasi pārcelt uz plašāku
auditoriju, to attiecīgi aprīkojot
Ierīkot ăeoinformātikas laboratoriju
Iegādāties ăeodēzijas instrumentus:
GPS, tahimetrus, nivelierus,
planimetrus, programmatūru ăeodēzijas
studiju priekšmetu vajadzībām
Izremontēt un labiekārtot katedras
telpas, tualetes
Izremontēt studentu dienesta viesnīcu,
mūsdienīgi aprīkojot

Budžets
ESF/VB

ESF/VB

sponsoru
sponsoru

Vadība,
pārvalde
Stud.progr.
vad.
A.Jankava
Stud.progr.
vad.

TermiĦš
2007.g.
decembris
2007.g.
aprīlis
2007.g.

-

2007.2008.

-

2006.2011.

A.Jankava
M.Kronbergs
M.Mengots

2008.2009.

A.Jankava
E.Stūrmanis
A.Jankava
M.Kronbergs
prodekāns,
kat.vadīt.
J.Mēnesis

2007.2008.
2008.2009.
2007.

2007.2011.
Visu
periodu
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II daĜa AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU
PROGRAMMAS ZEMES IERĪCĪBA PAŠNOVĒRTĒJUMS (LR
izglītības klasifikācijas kods 42581)
1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi, plānotie rezultāti
LLU Lauku inženieru fakultātei uzkrāta ilgu gadu pieredze, īstenojot augstākās
izglītības studiju programmu zemes ierīcība. Realizējot zemes reformu, izteikti pieaudzis
pieprasījums pēc mērniecības, nekustamā īpašuma kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas
un citiem zemes ierīcības darbiem. Studiju programma akreditēta līdz 31.12.2007. Kopš
iepriekšējās akreditācijas studiju programma nemitīgi attīstījusies, lai sekotu līdz
straujajām pārmaiĦām ražošanā un atbilstu līdzīga profila ārzemju augstskolām.
Studiju programmas attīstība noritējusi, ievērojot Augstskolu likuma prasības un
noteikumus, LR MK noteikumus Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”(03.01.2002.), LLU Studiju nolikumu (11.06.2003. ar groz. 12.05.2004).
Studiju programmas mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu
apguvi zemes uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai,
uzskaitei un vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un
uzskaites tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai bakalaura grādu ieguvušais
speciālists varētu strādāt ražošanā vai turpināt studijas maăistrantūrā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi - apgūstot zemes ierīcības augstākās
izglītības akadēmisko bakalaura studiju programmu, specialitātes absolvents iegūst
inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā, tiesības turpināt studijas maăistrantūrā un
ir spējīgs:
• ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos tīklus;
• veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
• izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas,
kā arī teritorijas plānošanas projektus;
• uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
• veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
• kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;
• pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību
institūcijās;
• nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
• strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
Plānotie rezultāti. Apgūstot akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmu,
jaunieši iegūst vispusīgas teorētiskās un profesionālās, kā arī ražošanā nepieciešamās darba
iemaĦas, kas dod viĦiem iespējas izvēlēties savām interesēm atbilstošu darbu mērniecībā,
teritorijas plānošanā un zemes ierīcības projektēšanā, nekustamā īpašuma kadastrā un
vērtēšanā, zemes pārvaldē valsts un pašvaldības institūcijās vai, saĦemot licenci vai
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sertifikātu ăeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, mērniecības un zemes ierīcības darbiem,
nodarboties ar privāto praksi minēto darbu izpildē.
Apgūstot akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmu, absolventi ir
konkurētspējīgi studiju turpināšanai ārzemju augstskolās, par ko liecina mūsu absolventu
sekmīgas studijas Stokholmas Karaliskās Tehniskās augstskolas (Zviedrija) maăistrantūrā
zemes pārvaldes specialitātē, studentu stažēšanās Drontenas Agrārajā universitātē
(Nīderlande) u.c.
Iegūstamā kvalifikācija: pēc akadēmiskās izglītības bakalaura studiju
programmas zemes ierīcība apguves, bakalaura darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas
Valsts eksāmenu komisijā students iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā.
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību: lai varētu uzĦemt zemes ierīcības
akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā, nepieciešams atestāts vai diploms par
vidējās izglītības ieguvi.
Tālākās izglītošanās iespējas: pēc akadēmiskās izglītības bakalaura studiju
programmas apguves un inženierzinātĦu bakalaura grāda ieguves absolventi var turpināt
izglītību maăistrantūrā.

2. Studiju programmas organizācija
2.1. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas struktūrā iepriekšējā pašnovērtēšanas
periodā
Kopš iepriekšējās akreditācijas, lai studiju programmas plāns atbilstu MK
noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”(03.01.2002.),
veiktas izmaiĦas studiju kursu sadalījumā pa kursu blokiem, kā arī, Ħemot vērā ražošanas
pārstāvju priekšlikumus un ăeodēzisko un mērniecības darbu lielāku nozīmi ražošanā,
nedaudz palielināts ăeodēziskā bloka studiju priekšmetu apjoms. Veikta studiju priekšmetu
pārdale pa semestriem. Koriăēts prakšu grafiks – programmā pavisam paredzētas prakses
15 KP apjomā, t.sk. 6 KP profesionālās prakses (Kadastrs, 3 KP un Ăeodēzija II, 3 KP)
ārpus izglītības iestādes un, saskaĦā ar savstarpēju vienošanos, uzĦēmumos. Ar studiju
plānu iespējams iepazīties 13.pielikumā.
Kopš 2003.gada zemes ierīcības specialitātē vairs neuzĦem nepilna laika studijās.
Visas izmaiĦas izskatītas un apstiprinātas Lauku inženieru fakultātes domē.
ĥemot vērā profesionālo organizāciju un uzĦēmumu ierosinājumu un lielo
pieprasījumu pēc vidējā posma speciālistiem mērniecībā un kadastrā, Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedrā izstrādāta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā licencēta jauna “Pirmā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Zemes ierīcība” (IKK kods
41581) mērnieka kvalifikācijas iegūšanai, uzĦemšana jaunajā programmā paredzēta
2007./2008.studiju gadā.
2.2. Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā
arī izglītības programmas kvalitātes mehānisma darbība
Studiju programmas attīstības perspektīvas noteiktas Lauku inženieru fakultātes
stratēăiskās plānošanas seminārā, analizējot un izvērtējot studentu, absolventu un darba
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devēju aptaujas anketu datus, kā arī prognozējot valsts tautsaimniecības prasības pēc
kvalificētiem mērniecības, kadastra un teritorijas plānošanas speciālistiem.
Galvenā vērība veltīta studiju plāna satura un priekšmetu programmu pilnveidošanai.
Būtiska nozīme šajā jomā ir Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku sadarbībai
ar Valsts zemes dienestu, īpaši Lielrīgas un Zemgales reăionālo nodaĜu, Latvijas
Ăeotelpiskās informācijas aăentūru, VAS “Latvijas valsts mērnieks” un mērniecības
privātfirmām. Vairāki mācībspēki strādā iepriekš minētajās iestādēs un uzĦēmumos, viĦi
iesaista savās darbavietās studentus iziet praksi šajos uzĦēmumos, līdz ar to sekmē
studentiem apgūt jaunākās tehnoloăijas, ko, sakarā ar ăeodēzijas instrumentu un
programmatūru dārdzību, fakultātē pilnā mērā vēl nav iespējams.
Studentiem regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas uz Valsts zemes dienesta
reăionālajām nodaĜām, rajonu attīstības aăentūrām, pašvaldībām, kur viĦi iepazīstas ar
aktuālajām problēmām un to risinājumiem, gūst pirmo priekšstatu par turpmākajiem darba
pienākumiem.
Speciālo priekšmetu apguvei regulāri tiek pieaicināti vieslektori gan no Latvijas
uzĦēmumiem, gan arī ārzemju augstskolām un uzĦēmumiem.
Tāpat kā visā LLU, arī zemes ierīcības studiju programmā pamazām tiek strādāts pie
studiju kursu sistēmas pārejas uz studiju priekšmetu sistēmu. Jau tagad dažos semestros
praktiski atsevišėi priekšmeti tiek lasīti blokā. Tas dos iespēju padziĜināti apgūt izvēlēto
specialitāti un pilnīgāk izmantot studiju iespējas un laiku.
ĥemot vērā, ka maăistrantūrā un doktorantūrā studijas turpina neliels pretendentu
skaits, šie studenti tiek piesaistīti katedras pētniecības un zinātniskajam darbam, kas dod
iespējas maăistrantu un doktorantu darbos risināt aktuālas un nozīmīgas problēmas.
Katedras pētniecības darbā tiek iesaistīti arī pamatstudiju studenti – pie katedras ziĦojumu
dēĜa ir izlikta informācija par mācībspēku studentiem ieteicamajām zinātniskā darba
tēmām, kuras, atkarībā no studenta interesēm un izvēlētās specializācijas, kĜūst par
studenta pētniecības darbu tematiem.
Arī turpmāk paredzēts uzturēt pastāvošos un iespēju robežās paplašināt starptautiskos
sakarus ar ārzemju radniecīgajām augstskolām un zinātniskajām un profesionālajām
iestādēm Vācijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Igaunijā, Lietuvā u.c., kas dod iespējas studentiem,
maăistrantiem un doktorantiem, stažējoties ārzemēs, padziĜināt savas zināšanas un apgūt
ārzemju pieredzi, lai kĜūtu konkurētspējīgāki un sagatavotos darba karjerai, fakultāti
beidzot.

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu,
praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksts
3.1. Studiju programmas saturs
Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, - viena
priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējos priekšmetos sniegtā informācija. Šāds
priekšmetu plānojums nodrošina loăisku un secīgu zināšanu apguvi.
Pilns piedāvājamās izglītības saturs tiek sniegts izvērstā studiju plānā, parādot arī
studiju laika sadalījumu pa gadiem un semestriem (13.pielik.). Akadēmiskā bakalaura
studiju programma ir vērsta uz patstāvīga pētnieciskā darba iemaĦu apguvi, kā arī speciālo
zināšanu ieguvi mērniecībā, nekustamā īpašuma kadastrā un zemes ierīcībā.
Studiju programma sastāv no šādiem kursu blokiem:
• obligātās daĜas (A) studiju kursi – 80 KP (50 %);
• obligātās izvēles daĜas (B) kursi – 49 KP (31 %);
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• brīvās izvēles daĜas (C) kursi – 6 KP (4 %);
• prakses (B) – 15 KP (9 %);
• bakalaura darbs (A) – 10 (6 %) KP .
Nozīmīga vieta ir mācību un profesionālajām praksēm, kas kopā veido 15 KP (9%)
(skat. tab.). Profesionālās prakses paredzēts izvest saskaĦā ar augstskolā izstrādātām
programmām ārpus LLU nozares iestādēs un uzĦēmumos: šai nolūkā noslēgti līgumi par
prakses nodrošināšanu ar LR Valsts zemes dienestu (Kadastrs) un SIA “Metrum”
(Ăeodēzija).
Pēc teorētiskā kursa apguves tiek izstrādāts bakalaura darbs (10 KP jeb 6%), kurā
tiek risināti daudzveidīgi, aktuāli mērniecības, kadastra, teritorijas plānošanas un zemes
ierīcības jautājumi, par ko regulāri tiek atzīmēts Valsts eksāmenu komisijā.
3.2. Iespējas apgūt iemaĦas darbam ar datoru, svešvalodas un nodarboties ar sportu
Zemes ierīcības specialitātes studiju programma nodrošina iespējas studentiem apgūt
profesijai nepieciešamās datorprogrammas. Studiju programmā iekĜauti kursi:
Datorgrafika, Matemātiskās metodes zemes ierīcībā, kā arī datoru pielietošana notiek
vairākos speciālajos kursos: Kadastrs, Zemes ierīcības projektēšana, Apdzīvotu vietu
plānošana, Ăeodēziskie tīkli, Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas u.c. Zemes ierīcības un
ăeodēzijas
katedrā
ir
ierīkota
datorklase
ar
specialitātei
atbilstošu
programmnodrošinājumu.
Studiju programma nodrošina iespējas studentiem papildināt zināšanas angĜu vai
vācu valodā (6 KP). Izvēles priekšmetu ietvaros var apgūt franču valodu.
Sports ir iekĜauts 1. un 2.kursa studiju plānos. LLU Sporta namā ir iespējas
nodarboties ar sportu dažādās sekcijās un maksas grupās.

4. Vērtēšanas sistēma
Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu
kontrole, jautājumu izpratnes pārbaude semināros un kontroldarbos, kursa darbu un kursa
projektu izstrādāšana un aizstāvēšana, ieskaite vai eksāmens studiju priekšmeta noslēgumā,
mācību un profesionālo prakšu pārskatu aizstāvēšana. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu
sistēmas atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem kritērijiem.
Studijas notiek pēc kursu sistēmas. Studentu ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc
iepriekšējā studiju plāna apgūšanas. LLU tiek domāts par studiju kursu sistēmas pāreju uz
studiju priekšmetu sistēmu, jo, palielinoties studentu iespējām studēt un praktizēties
ārzemēs, studiju sistēma jāveido elastīgāka, radot studentiem iespējas plānot savu studiju
ilgumu un režīmu.

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana
5.1 Pasniegšanas metodes
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma ietver 4 gadu pilna laika
studijas (160 KP, neieskaitot sportu 3 KP, ražošanas darbu 0,5 KP un praksi Praktiskā
lauksaimniecība 1 KP; 1 kredītpunkts atbilst 1 nedēĜas studijām).
Studiju procesa organizācijas pamatā ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko
darbu plānojums. Būtiska patstāvīgā darba sastāvdaĜa ir kursa projektu, kursa darbu,
referātu, pētniecības darba un diplomprojekta izstrāde.
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Studiju priekšmetu pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Kursa darba Kadastrā,
kursa projekta Apdzīvotu vietu plānošana izpildē tiek pielietots komandas darbs. Studiju
laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz vairākām VZD reăionālajām nodaĜām (Kadastrs),
Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati), pilsētu un rajonu
pašvaldībām par teritorijas plānošanas jautājumiem.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkota kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšana ar programmā PoverPoint sagatavotu
prezentāciju, pie tam darba vērtēšanā piedalās visi kursa studenti.
Vairākiem speciālajiem studiju priekšmetiem ir paredzētas mācību prakses, būtiska
loma profesionālajā izaugsmē ir profesionālajām praksēm, ko studenti iziet Valsts zemes
dienestā, kā arī mērniecības firmās. Profesionālās prakses un balalaura darbs ir galvenie
posmi studijās, kur studenti specializējas nekustamā īpašuma kadastrā, mērniecībā,
nekustamā īpašuma vērtēšanā un teritorijas plānošanā. Bakalaura darba tematika visbiežāk
saistīta ar izvēlēto specializāciju, bakalaura darba izstrādes programma saskaĦojama ar
darba vadītāju un apstiprināma katedras sēdē.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mērėi un uzdevumi ir saistīti ar studiju
kvalitatīvu nodrošināšanu, katedras mācībspēki savā mācību un zinātniskajā darbā cenšas
sekot līdzi procesiem ražošanā, meklē iespējas uzlabot katedras materiāli tehnisko bāzi.
Vairāki mācībspēki, veicot mācību darbu darba savienošanā, bet pamatdarbā strādājot
Valsts zemes dienesta struktūrvienībās, Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūrā, kā arī
mērniecības privātfirmās, jau no pirmajiem studiju gadiem cenšas iepazīstināt studentus ar
turpmākajiem darba uzdevumiem. Nereti vecāko kursu studenti iesaistās darbā minētajos
uzĦēmumos un iestādēs, kas pēc fakultātes beigšanas kĜūst par viĦu turpmākajām darba
vietām.

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• Studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Zemas ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku zinātniskajā darbā.
Mācībspēku un doktorantu zinātnisko aktivitāšu rezultāti no 2001. līdz 2007.gadam
apkopoti 16.pielikumā.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras zinātniskā darba virzieni saistīti ar
pētījumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un
ăeodēziskajiem instrumentiem;
• valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaisti valsts 1.klases nivelēšanas
tīklam;
• fotogrammetrijas un tālizpētes pielietojumiem;
• nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un normatīvās
bāzes izveidi un attīstību Latvijā;
• teritorijas plānošanas un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību
un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošajiem faktoriem un
vērtēšanas rezultātu un zemes tirgus analīzi;
• ăeoinformācijas sistēmu pielietojumu teritorijas plānošanā un zemes
ierīcībā;
• zemes konsolidācijas metodēm, pamatnoteikumiem un priekšnoteikumu
izpēti;
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• zemes īpašumu un lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām un
teritoriālo apstākĜu novērtējumu un citiem zemes izmantošanas
jautājumiem.
Prof. A.Jankavas vadībā mācībspēku grupa strādā pie LZP granta projekta
Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes”
(2001.-2004.) un Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos” (2005.-2007.).
Katedras mācībspēki (V.Paršova, D.Dambīte, A.Jankava, L.Grīnfogele) piedalās kā
darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu izstrādē- Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums, Zemes ierīcības likums, attiecīgie MK noteikumi.
5.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
Zemes ierīcības akadēmiskā bakalaura studiju programmas apguvē svarīga nozīme ir
bakalaura darba izstrādei. Tematiku bakalaura zinātniskajam darbam studenti izvēlas
atbilstoši savām interesēm, Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras zinātniskā darba
virzieniem. Tematikas atbilstību bakalaura darba prasībām izvērtē katedras sēdē un
apstiprina ar Lauku inženieru fakultātes dekāna rīkojumu.
Studenti iespēju robežās tiek iesaistīti katedras LZP granta vai cita pētniecības
projekta izstrādē.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu
maijā notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu un maăistra
darbu autori. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba virzienus.
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos. Regulāri zemes
ierīcības specialitātes studenti piedalās un kĜūst par laureātiem Latvijas Mērnieku biedrības
konkursā, 2004.gadā students J.Lejnieks ieguva 3.vietu Latvijas Krājbankas studentu
zinātnisko darbu konkursā.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma Zemes ierīcība, kuras
absolventi saĦem inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā, atbilst valsts
akadēmiskās izglītības standartam. Studiju programma kopš iepriekšējās akreditācijas
(2001.gadā) pilnveidota atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības valsts standartu” (03.01.2002.).
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem
No iestādēm un uzĦēmumiem, kuros strādā LIF beigušie zemes ierīcības inženieri,
fakultātes absolventi, saĦemtas 17 anketas, t.sk. no valsts iestādēm (47 %), VZD rajonu
nodaĜām (24%), privātuzĦēmumiem (29%). Anketu apstrādes rezultātā radušies šādi
secinājumi:
1. LIF beigušie zemes ierīcības inženieri un bakalauri ir iesaistīti dažādos ar
specialitāti saistītos darbos, visvairāk kontroles darbā (21%), ražošanas darbā (17%),
administratīvais darbā (17%), informācijas vākšanā un apstrādē (13 %), projektēšanas
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darbā (11 %), konsultācijā (9 %), citos darbos (8 %). Mazāk zinātniskā darbā (2%) un
pedagoăiskā darbā (2%);
2. Absolventu sagatavotības līmenis, beidzot LIF, atzīts kā Ĝoti augsts un augsts
(24%); viduvējs (73%);
3. Atzinīgi novērtētas absolventu darba spējas:
• kontaktēties ar kolēăiem (23%)
• strādāt ar datoru (21%)
• risināt praktiskus jautājumus (17%)
• strādāt patstāvīgi (15%)
• risināt teorētiskas problēmas (10%)
• vadīt darba kolektīvu (7%)
• risināt stratēăiskus jautājumus (4%)
• kontaktēties ar ārzemju speciālistiem (3%).
4. ěoti atzinīgi vērtēta absolventu vajadzība Latvijas tautsaimniecībai: jā - 94%;
vairāk jā, nekā nē - 6%;
5. Darba devēji norāda, ka absolventi ir zinoši un vajadzīgi, ar plašām zināšanām
tautsaimniecībai vajadzīgās nozarēs:
• mērniecības darbu veikšanai;
• zemes reformas īstenošanai;
• nekustamā īpašuma vērtēšanai;
• teritorijas plānojuma projektu izstrādāšanai;
• ceĜu būvniecībā, celtniecībā;
6. PieĦemot darbiniekus, priekšroku LIF absolventiem dotu 82% darba devēju;
7. Darba devēji iesaka pastiprināt apmācību:
• juridiskajās zinībās;
• datorzinībās;
• ăeodēzijā;
• ekonomikas zinībās;
• nekustamā īpašuma vērtēšanā.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Studiju
gada
sākumā
Studiju
veids
Studentu
skaits

2002./03.

2003./04.

2004./05.

2005./06.

2006./07.

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

115

139

120

104

125

64

129

44

172

31

Zemes ierīcības specialitātē pamatstudijās studenti tiek uzĦemti un pirmajos kursos
studē kopā, bet trešajā kursā izdara izvēli studēt profesionālajā vai akadēmiskajā bakalaura
studiju programmā. Tāpēc informācija par studentu skaitu programmā un imatrikulēto
skaitu dota kopā par profesionālo un bakalaura programmu.

36

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Gads
Skaits

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

25+7*
* par daĜēju maksu

25+9*

25+10*

30

27+8*

27+30*

UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata.
7.3. Absolventu skaits
Gads
Skaits

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

3

4

9

11

3

12

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Pavisam aptaujāti 64 studenti (56%); t.sk. no 2.kursa - 40; 3.kursa - 38; 4.kursa 20
studenti.
Studenti savu sagatavošanas līmeni (anketas 2. - 10 jautājumi), novērtēja pēc 0 - 9
punktu sistēmas (0 - Ĝoti zems; 9 - izcili augsts). Pārējās atbildēs studiju procesa
pašnovērtējums izteikts konkrētu atzinumu un ieteikumu veidā, īpaši norādot uz studiju
procesa pilnveidošanas nepieciešamību.
Apkopojot atbildes, radās šādi secinājumi:
3. Studenti atzīst, ka studiju gadi sekmē jaunu zināšanu apgūšanu (89%) ; t.sk.
atbilstoši specializācijas vēlmēm (71%); studijas attīsta patstāvīga darba spējas (71%);
4. Studiju procesā tiek iegūtas labas, pietiekamas zināšanas ražošanas jautājumu
risināšanai (51%); dod iespējas labi apgūt iegūto zināšanu pielietošanu praksē (72%);
uzĦemties pilnu atbildību par savu darbu specialitātē (49%);
3. Studentiem ir interese strādāt vadošā darbā (90%);
4. Studenti atzīmē, ka studiju process un studiju priekšmeti ir labi saistīti ar darbu
specialitātē (32%); uzskata, ka ir apguvuši labas konkurētspējas savas specialitātes darba
tirgū (49%);
5. Studenti vērtē, ka LLU ir laba sadarbība un attiecības ar pasniedzējiem (81%);
6. Studiju process ir vērtēts kā pieĦemams (69%). Ir norādīts, ka pārlieku mazs
īpatsvars ir nekustamā īpašuma vērtēšanai (7 atbildēs); specializācijas un tiesiskajiem
studiju priekšmetiem (katrā 4 atbildēs) (šeit gan jāpiebilst, ka šie priekšmeti ir vecākajos
kursos, un daĜa no aptaujātajiem nebija vēl tos studējuši);
7. Studentus kopumā apmierina izvēles studiju priekšmetu piedāvājums (71%).
Lielāku izvēles priekšmetu piedāvājumu studenti vēlas specializācijās (10 atbildēs);
nekustamā īpašuma vērtēšanā (4 atbildēs);
8. Studenti uzskata. ka ir dotas pietiekamas iespējas iepazīties ar ārzemju pieredzi
(53%); un izsaka vēlmes:
• rast lielākas iespējas stažēties ārzemēs, ka pārāk maz informācijas);
• norāda, ka ir maz speciālās literatūras svešvalodās);
9. Studenti atzīst, ka nodrošinājums ar tehniskiem līdzekĜiem ir nepietiekams (74%) īpaši atzīmē, ka trūkst jaunāko ăeodēzijas instrumentu;
10. Studenti iesaka, ka nepieciešams no jauna papildināt un izdot mācību literatūru
un metodiskos norādījumus (56%); t.sk. literatūru specialitātē (19 atbildēs);
11. 93% studentu atzinuši, ka studijas no jauna sāktu LIF.
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7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Līdz 2006.g. zemes ierīcības specialitāti absolvējuši 1133 inženieri zemes ierīkotāji
un 42 inženierzinātĦu bakalauri zemes ierīcībā. Bez tam no 1992.gada līdz 2000.gadam 79
absolventi reizē ar inženiera kvalifikāciju saĦēma arī bakalaura grādu. ĥemot to vērā,
absolventu aptaujā piedalījās gan inženieri, gan bakalauri. No absolventiem saĦemtas 94
anketas (8.2 %).
SaĦemtās anketas samērā vienveidīgi aptver visus 55 zemes ierīcības specialitātes
izlaidumus. Apkopojot anketas, var secināt, ka:
1. Absolventu patreizējais darbs 92% apmērā saistīts ar savu specialitāti, t.sk.cieši
saistīts 81% apmērā;
2. Absolventiem ir labas darba izvēles un nodrošinājuma iespējas. Visvairāk
aptaujāto absolventu strādā VZD - 49%, privātfirmās un privātpraksē - 21%.
Rajonu un pagastu pašvaldībās strādā 9% absolventu;
3. Kā galvenos sava darba veidus absolventi atzīmē kontroles un uzraudzības
darbus – 24.2%; administratīvo darbu – 15.3%; informācijas vākšanu un apstrādi
– 14.6%; ražošanas (uzmērīšanas, projektēšanas) darbus – 12.7%;
4. Absolventi atzīmē, ka pastāv labas izaugsmes iespējas. Kvalifikāciju savā
specialitātē paaugstinājuši 74% absolventu, t.sk.31% ārzemēs;
5. Vērtējot pēc veicamajiem pienākumiem, darbā visvairāk ir nepieciešamas
tiesību, pārvaldes un tehnisko studiju priekšmetu zināšanas, to īpaši atzīmē
pēdējo gadu absolventi;
Kopumā vērtējot absolventu atbildes, jānorāda, ka inženieri zemes ierīkotāji Latvijas
tautsaimniecībai ir nepieciešami un viĦu darbs ir cieši saistīts ar apgūto specialitāti.
Absolventi atzinīgi vērtē savu sagatavotības līmeni darba karjerai, fakultāti beidzot, un
atzīmē, ka visvairāk darbam ir nepieciešamas tiesību un tehniskās zināšanas, kuru
pasniegšanas pilnveidošanai jāvelta lielāka vērība.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota un aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kura
iekĜaujas visas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pašpārvaldē. Pašpārvaldē darbojas
visu fakultātes specialitāšu studenti. Studentu pašpārvalde no studentu vidus izvirza LLU
Konventa, Senāta locekĜus un Domes locekĜus, studentu pašpārvaldes pārstāvji regulāri
katra semestra sākumā piedalās stipendiju komisijas sēdēs. Studenti Ĝoti aktīvi un
ieinteresēti darbojas šajās augstskolas pašpārvaldes institūcijās.
Katru gadu pavasarī studentu pašpārvalde organizē fakultātes svētkus –LIF-u dienu,
studenti paši sameklē līdzekĜus, lemj par šo svētku norisi un tos vada. Arī fakultātes
izlaiduma organizēšanu un vadīšanu jau vairākus gadus uzĦēmušies studenti. Studenti
labprāt iesaistās LLU reklāmas pasākumos.
Ik gadus LLU tiek organizētas studentu aptaujas par mācībspēkiem, mācību procesu.
Noslēdzot studiju kursu, vairāki mācībspēki organizē aptaujas vai pārrunas ar studentiem
par apgūto vielu, pasniegšanas metodēm.
Daudzi zemes ierīcības specialitātes vecāko kursu studenti no mācībām brīvajā laikā
strādā VZD struktūrvienībās (sevišėi Zemgales reăionālajā nodaĜā, jo tā atrodas vienā ēkā
ar fakultāti), mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, Jelgavas pašvaldībā.
Strādājot šajos uzĦēmumos un iestādēs, studenti vairāk iepazīst izvēlētās specialitātes
praktisko pusi, apgūst jaunākās tehnoloăijas un mērėtiecīgāk apgūst studiju procesu.
Pārrunās ar katedras mācībspēkiem studenti bieži vien izsaka vērtīgus priekšlikumus
studiju procesa pilnveidošanā.
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8.Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējums
8.1. ZiĦas par akadēmisko personālu
Akadēmiskā personāla saraksts, kurā norādīti akadēmiskie amati, zinātniskie un
akadēmiskie grādi, pasniedzamie priekšmeti, kā arī akadēmiskā personāla zinātniskās
biogrāfijas (CV) iekĜautas studiju programmas aprakstā attiecīgi 14. un 18.pielikumā.
Zemes ierīcības akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā iesaistītas 17
LLU struktūrvienības (14.pielik.) un 39 studiju kursu vadītāji (2 profesori, 6 asociētie
profesori, 6 docenti, 24 lektori un 1 asistents).
28 (71,8%) studiju programmā iesaistītie mācībspēki LLU ir pamatdarbā. No LLU
ievēlētajiem studiju programmā iesaistītajiem 18 mācībspēkiem doktora zinātniskais grāds
ir 44,4% (skat.6.tab.).
6.tabula
Zemes ierīcības bakalaura studiju programmas studiju priekšmetu atbildīgo mācību
spēku kvalifikācija
Zinātniskie
un
akadēmiskie grādi
Dr.hab.
Dr.
Mg.
Bez zin.un akad.
grādiem
Kopā

Visi mācību spēki
skaits
%
1
2,6
10
25,6
22
56,4
6
15,4
39

Tai skaitā ievēlētie
skaits
%
8
44,4
8
44,4
2
11.2

100

18

100

Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras, kura ir zemes ierīcības studiju programmas
vadošā katedra, mācībspēku sastāvs uz 01.04.2007.g. ir redzams 7.tabulā.
7.tabula
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku sastāvs uz 01.04.2007.
Nr.p.k.
1
2.
3.

Vārds, uzvārds

4.

Anda Jankava
Velta Paršova
Rihards Uldis
Zuments
Modris Mengots

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aina Palabinska
Vivita Lasteniece
Inese Bīmane
Brigita Helfriča
Gunārs PuriĦš
Maigonis Kronbergs
Harijs Krūze
Daiga Dambīte
Armands Celms
Atis Vallis
Ervins Stūrmanis

Amats, grāds
profesors, Dr.oec.
asoc.prof., Dr.oec.
asoc.profesors, Dr.sc.ing.
vieslektors-docents,
ek.zin.kand.
vieslektors-lektors, Mg.oec.
lektors, Mg.oec.
vieslektors-lektors, Mg.paed.
lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-lektors, Mg.oec.
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors

Pamata vai
blakusdarbā
pamatdarbs
blakusdarbs
uz laiku
pieĦemts darbā
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs
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16.
17.
18.

Valdis Vanags
Valdis Veinbergs
Lāsma Grīnfogele

vieslektors-lektors, Mg.sc.ing.
vieslektors-lektors
vieslektors-asistents

blakusdarbs
blakusdarbs
pamatdarbs

Mācībspēku vidējais vecums ir 46,3 gadi. Katedrā ir 1 profesore zemes ierīcībā un 2
asociētie profesori (zemes ierīcībā un ăeodēzijā). Profesore A.Jankava ir arī Latvijas
Lauksaimniecības un Meža zinātĦu akadēmijas locekle.
Asoc.prof., Dr.sc.ing. R.U.Zuments 2006./2007.studiju gadā veselības stāvokĜa dēĜ
nepiedalījās aktīvā katedras darbā, tomēr vadīja diplomprojektus vairākiem diplomandiem,
kā arī maăistrantu un doktorantu darbu.
Vairāki pasniedzēji (asoc.prof.V.Paršova, asoc.prof. R.U.Zuments, lektori A.Celms,
A.Vallis) papildus savam docētāja darbam vēl strādā citās organizācijās un firmās, viĦu
darbs ir cieši saistīts ar specialitāti. Atsevišėos studiju priekšmetos tiek pieaicināti
profesionāĜi kā stundu pasniedzēji (V.Vanags, V.Veinbergs, E.Stūrmanis u.c.). Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors, Mag.sc.ing.
M.Kronbergs.
Katedras mācībspēki ir stažējušies ārzemju augstskolās un uzĦēmumos, asoc.prof.
V.Paršova sadarbībā ar Vidzemes augstskolu lasījusi lekcijas ārzemju studentu vasaras
nometnē, kā arī RTU ārzemju studentu grupai.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju, apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides
programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā
(2003.g.- A.Palabinska, 2004.g.- V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča),
apmeklē seminārus: par teritorijas plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska,
V.Paršova), kursus: V.Lasteniece (2005.g. 3 mēnešu kursi par NĪ tirgu un tirgus vērtēšanu)
, V.Lasteniece 2005./2006. studiju gadā mācījās LU NĪ vērtēšanas skolā un to sekmīgi
beidza.
Jāatzīmē, ka no 2006.g.1.septembra būtiski palielinājies atalgojums pasniedzējiem
(apmēram 1,5 reizes), kas varētu būt stimuls piesaistīt jaunus mācībspēkus no fakultātes
absolventiem. Grūtāk gan vēl joprojām ar ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēju piesaistīšanu
katedrā. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir vairāki doktoranti: A.Vallis, V.Vesperis,
E.Stūrmanis), kuri piedalās mācību darbā.
Tomēr vēl joprojām katedrai aktuāla ir jaunu mācībspēku piesaiste, īpaši ăeodēzijas
bloka priekšmetos.
8.2. Radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• Studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēku zinātniskajā darbā.
Tematiku zinātniskajiem darbiem studenti izvēlas atbilstoši savām interesēm, Zemes
ierīcības un ăeodēzijas katedras zinātniskā darba virzieniem, kas saistīti ar pētījumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un
ăeodēziskiem instrumentiem;
• valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaisti valsts 1.klases nivelēšanas
tīklam;
• nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un normatīvās
bāzes veidošanos Latvijā;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošiem faktoriem un vērtēšanas
rezultātu un zemes tirgus analīzi;
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• teritorijas plānošanas un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību
un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes īpašumu un zemes lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām un to
teritoriālo apstākĜu novērtējumu;
• zemes konsolidācijas metodēm un priekšnoteikumiem u.c. jautājumiem.
• Tematikas atbilstību bakalaura un maăistra darba prasībām izvērtē katedras
sēdēs un apstiprina ar LIF dekāna rīkojumu. Katru gadu studenti par saviem
pētnieciskā darba rezultātiem ziĦo studentu zinātniskajās konferencēs un ar
labākajiem darbiem piedalās zinātnisko darbu konkursos.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras akadēmiskais personāls strādā pie mācību
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu (16.pielikums).
Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji 2006.gadā pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu
piesaiste valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad. R.U.Zuments), projekts Ls 15000
vērtībā apstiprināts.
Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji strādā pie pētniecības
projekta “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku apvidos” (vad. A.Jankava).
Prof. A.Jankavas vadībā mācībspēku grupa strādā pie LZP granta projekta
Nr.01.0783 “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes”
(2001.-2004.) un Nr.05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos” (2005.-2007.).
Katedras mācībspēki (V.Paršova, D.Dambīte, A.Jankava, L.Grīnfogele) piedalās
kā darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu izstrādē (Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums, Zemes ierīcības likums, un atbilstošie MK noteikumi).
No 2000.-2005.gadam katedras mācībspēki un doktorants (A.AuziĦš, A.Jankava,
V.Paršova) piedalījās starptautiskā COST projektā Nr.291/00 “Modelling Real Property
Transactions”, proj. vad. Olborgas universitātes (Dānija) prof. E.Stubkjaers.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma, pēdējos gados izdoti
katedras mācībspēku sastādīti vairāki mācību līdzekĜi (skat. 16.pielikumu), ăeodēzijas
specializācijas mācībspēki strādā pie jaunas mācību grāmatas ăeodēzijā.
Katedra izstrādājusi “Noteikumus par bakalaura darba un diplomprojekta
izstrādāšanas kārtību LLU Zemes ierīcības studiju programmā”(05.04.2006.), LLU Lauku
inženieru fakultātes zemes ierīcības studiju programmas Valsts eksāmenu komisijas
pagaidu nolikumu”(03.05.2006.) un “LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras
organizēto prakšu nolikumu” (02.06.2006.).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēki strādājuši pie Eiropas Savienības
un citu līdzekĜu piesaistes studiju procesa īstenošanā. 2006.gadā katedra īstenoja ESF
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā studentu
prakses organizācija”. Lai uzlabotu mācību un zinātniskā darba bāzi, profesores
A.Jankavas vadībā tika izstrādāts un iesniegts IZM Profesionālās izglītības attīstības
aăentūrā ESF projekts “Zemes ierīcības un mērniecības studiju modernizācija Latvijas
Lauksaimniecības universitātē”, diemžēl tas neguva atbalstu.
8.3.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra cenšas piesaistīt mācību darbam labākos
studentus un jau vecākajos studiju kursos iesaista viĦus katedras pētnieciskajā darbā,
iesaka viĦiem studēt maăistrantūrā, kā arī piedāvā strādāt katedrā uz daĜēju slodzi. Beidzot
maăistrantūru, turpmākais ceĜš ir doktorantūra. Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai nav
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doktorantūras studiju programmas, bet profesori A.Jankava un R.U.Zuments vada vairāku
doktorantu, kuri studē Vides inženierzinātĦu (E.Stūrmanis), Agrārās un reăionālās
ekonomikas (V.Vesperis) studiju programmās un Būvniecības studiju programmas
ăeodēzijas apakšprogrammā (A.Vallis), darbu.
Doktoranti E.Stūrmanis, A.Vallis un A.Celms piedalās arī mācību darbā, vadot
nodarbības. Minētie doktoranti paralēli studijām doktorantūrā strādā ar specialitāti saistītās
iestādēs un uzĦēmumos, kas, no vienas puses, Ĝauj viĦiem iepazīt specialitātes praktisko
darbu, iegūt informāciju zinātniskajam darbam, bet, no otras puses, - apgrūtina doktoranta
plāna izpildi. Tāpēc jāstrādā pie tā, lai doktorants doktorantūras laikā lielāko sava darba
daĜu veltītu doktoranta studijām. PieĜaujama būtu neliela mācībspēka slodze. Liels atbalsts
šai sakarā ir Eiropas Savienības granti doktorantiem, kas arī materiāli dod atbalstu studēt
un motivē mērėtiecīgākam darbam, no 2007.gada šis atbalsts paredzēts vēl lielāks.
Lektore I.Bīmane 2006.gadā iestājusies pedagoăijas doktorantūrā. Asistente
L.Grīnfogele plāno 2007.gadā beigt maăistrantūru.
Katedras jaunākie mācībspēki vecāko kolēău vadībā tiek iesaistīti vispirms praktisko
nodarbību, prakšu vadīšanā, vēlāk viĦiem tiek piedāvāts arī lekciju kurss kādā specialitātes
kursā.
Kvalifikāciju ceĜ arī katedras vidējās paaudzes kolēăi – apmeklē augstskolu
pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības
un mājsaimniecības institūtā (2003.g. – A.Palabinska, 2004.g. – V.Lasteniece, 2005.g. –
I.Bīmane un B.Helfriča), apmeklē seminārus un kursus par specialitāti interesējošiem
jautājumiem. Lektore V.Lasteniece 2005./2006.studiju gadā mācījās LU Nekustamā
īpašuma vērtēšanas skolā un to sekmīgi beidza.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Fakultātes studiju un pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti dažādi finansēšanas
avoti;
-

-

Valsts budžeta finansējums studiju procesam;
Finansējums no fizisko un juridisko personu iemaksām (pilna laika maksas
studentiem un nepilna laika studentu studiju maksas);
Zinātniski pētniecisko darbu un līgumdarbu finansējums. (daĜa no šiem
līdzekĜiem tiek atvēlēta materiālās bāzes atjaunošanai pētnieku algām, dalībai
starptautiskām konferencēm u.c.);
Zinātnes infrastruktūras uzturēšanai paredzētas bāzes uzturēšanai.

Zemes ierīcības studiju programmas finansējums 2007.gadam uz vienu valsts
budžeta finansēto studiju vietu. (atb. MK not. Nr. 994) nosakāms pēc formulas :
F=Fb · Kse · Knoz · Ksv + Fsoc
kur: Fb – bāzes finansējums ( 2007.gadam- Ls 1057,33);
Kse – studiju līmeĦa koeficients (1);
Knoz – studiju jomas koeficients (2007.gadā 2,3);
Ksv – studiju veida koeficients (pamatstudijām – 1, maăistra – 1,5);
Fsoc- studiju sociālās nodrošināšanas izmaksas (2007.g. – Ls 145,50).
Pilna un nepilna laika maksas studiju vietas finansējumu nosaka atbilstoši LLU
Senāta apstiprinātām mācību maksām.
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Uz 2007. 1. janvāri ir sekojošs zemes ierīcības studiju programmā studējošo
sadalījums:
- no budžeta finansētais pilna laika studentu skaits – 86;
- pilna laika maksas studenti – 55;
- nepilna laika maksas studenti – 27.
2007. gadā plānotais finansējums:
- pilna laika no budžeta finansētiem studentiem:
F = 86 · (1057,33 ·1· 2,3·1 + 145,50) = 221652,87 Ls
-

pilna laika maksas studentiem:

F = Fb1´ · S = 579 · 55 = 31845 Ls,
kur: Fb1 – vidējā svērtā mācību maksa pilna laika studentam uz 2007.gada 1.janvāri
– Ls 579,-; S - studentu skaits.
-

nepilna laika maksas studentiem:

F = Fb2 · S = 250 · 27 = 6750 Ls
kur : Fb2 – vidēji svērtā mācību maksa nepilna laika studentiem uz 2007.gada 1.
janvāri – Ls 250,- .
Kopējais finansējums:
F kop = 221653 + 31845 + 6750= 260248 Ls

jeb 260,2 tūkst.Ls

Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina
mācību darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem
grafoprojektoriem, kā arī multimediju projektoriem. Katru gadu uz mācību gada sākumu
tiek veikts nepieciešamais remonts vai labiekārtojums. Katedrā ir ierīkota datorklase ar 13
datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei nepieciešamo programmnodrošinājumu: karšu un
plānu zīmēšanas programma “Microstation”, ăeoinformācijas sistēmu pielietošanas
programma ĂeoMedia”, kadastra datu apstrādes programma, ăeodēzisko datu apstrādes
programma u.c. 2006.gada oktobrī pēc Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras lūguma un
saskaĦā ar vienošanās līgumu no Zviedrijas (Integraph Registered Research Laboratory
(RRL) Program) saĦemtas programmatūras ĂeoMedia licences, kuras izmantojamas
studiju priekšmeta “Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas” un citu teritorijas plānošanas
kursu apmācībā, kā arī zinātniskajā darbā.
Katedrā ir plānots ierīkot datorklasi lielākā auditorijā, lai tos varētu izmantot
efektīvāk speciālo studiju priekšmetu apguvē, jo patreizējā klase ir par mazu.
Zemes ierīcības studiju programmas studenti vairāku vispārīgo priekšmetu, kā arī
speciālo priekšmetu apguvei mācās arī citās Lauku inženieru fakultātes, kā arī vairāku citu
LLU fakultāšu auditorijās un datorklasēs, kurās ir attiecīgajām studijām piemērots
aprīkojums. Fakultātē ir izveidots Interneta tīkls un pieslēgums.
2007. gada sākumā tika uzsākts LLU Lauku inženieru fakultātes datortīkla
modernizācijas projekts. Par pamatu tika Ħemts Informācijas tehnoloăiju fakultātes
absolventa (Valda Gabrāna) bakalaura darba „LLU Lauku inženieru fakultātes lokālā
datortīkla modernizācija” projekts, kas tika plānots, balstoties uz ASV un starptautiskajiem
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standartiem ANSI/TIA/EIA-568-B un ISO/IEC 11801, kas nosaka strukturētās kabeĜu
sistēmas projektēšanas standartus. Tīkla pieslēgvietas ierīkotas pie visām personāla
darbstacijām, kas jau darbojas tīklā, kā arī visās auditorijās un laboratorijās, kur iepriekš
tas nav bijis. Ierīkotas tīkla rozetes, kas paredzētas bezvadu tīkla piekĜuves punktu
uzstādīšanai, kura pārklājums noklātu visu ēku. Trijās datorklasēs tika izvilkts jauns tīkls.
Trijās datorklasēs, kurās tas iepriekš bija, tika veikta modernizācija – uzstādīti komutāciju
skapji. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izveidot jaunas tīkla pieslēgvietas.
Jaunizveidotā tīkla galvenās priekšrocības ir no jauna izveidota ēkas strukturētā
kabeĜu sistēma, kas garantē stabilu datu pārraides vidi un tīkla fiziskais izvietojums un
vizuālais izskats netraucē darbā.
Studentu apmācībai tiek izmantots arī Valsts zemes dienesta Zemgales reăionālās
nodaĜas un vairāku mērniecības privātfirmu, kuras izvietotas LIF mācību korpusā,
tehniskais un programmnodrošinājums.
Katedras mācībspēki nemitīgi papildina un atjauno ăeodēzisko instrumentu bāzi,
katedrā ir 2 elektroniskie teodolīti – tahimetri, viens elektroniskais nivelieris, 6
elektroniskie planimetri. Plānots piesaistīt projektu līdzekĜus fotogrammetrijas laboratorijas
izveidei.
Būtiska zemes ierīcības specialitātes studiju darba organizācijas sastāvdaĜa ir mācību
prakses, kuras notiek LLU mācību saimniecībā “Vecauce”, LLU prakšu bāzēs Lielaucē un
Vaivē, kā arī profesionālās prakses, kuras saskaĦā ar vienošanās līgumu notiek uzĦēmumos
un iestādēs: Valsts zemes dienestā, VAS “Latvijas valsts mērnieks” un mērniecības
privātfirmās: “Metrum”, “Latgeo”, “Ăeometrs” u.c.
Studiju programmā iekĜautie mācību priekšmeti ir nodrošināti ar mācību
programmām un mācību literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Literatūras klāsts
pamatā ir pietiekams. LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot arī
starpbibliotēku abonementu, kā arī literatūru elektroniskā veidā.
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota LLU bibliotēkas filiāle ar nelielu lasītavu, kur
var saĦemt speciālo un normatīvo literatūru, kā arī ar specialitāti saistītos peridiskos
izdevumus. Studentiem tos interesējošos tekstus ir iespējams nokopēt gan LLU
Fundamentālajā bibliotēkā, gan fakultātes filiālē, kā arī katedrās un dekanātā.
Lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki projekta
un subsīdiju pieteikumi:
• Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases
punktu piesaiste valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad. R.U.Zuments),
projekts Ls 15000 vērtībā apstiprināts. Projekta ietvaros 2006.gadā iegādāta
datorprogramma ăeodēzisko datu apstrādei.
• Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku
apvidos” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts 5817 Ls vērtībā. Projekta
ietvaros iegādāti 2 lāzera tālmēri, viens portatīvais dators, 1 multimedija
iekārta.
• 2005.gadā sadarbībā ar VZD un mērniecības privātfirmām katedra Eiropas
sociālajam fondam pieteikusi projektu “Augstākās profesionālās izglītības
studiju programmas zemes ierīcībā studentu prakses organizācija Valsts zemes
dienestā” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts un 2006.gadā notika tā
īstenošana, Ls. 8451,-.
Diemžēl, ne visi projekti tiek apstiprināti:
• 2005.g. 14.martā iesniegts projekta pieteikums ZM subsīdiju saĦemšanai
lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem 2005.gadā par tēmu
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“Ăeodēzijas instrumentu bāzes atjaunošana zinātniskā darba kvalitātes
uzlabošanai”(Ls. 26500.-), proj. vad. prof. A.Jankava, projekts netika
apstiprināts.
• 2006.gadā, lai uzlabotu mācību un zinātniskā darba bāzi, profesores A.Jankavas
vadībā tika izstrādāts un iesniegts IZM Profesionālās izglītības attīstības
aăentūrā ESF projekts “Zemes ierīcības un mērniecības studiju modernizācija
LLU” par 200000 Ls, bet projekts noraidīts dažu procesuālu nepilnību dēĜ;
• 2006.gadā katedra sadarbībā ar Limbažu rajona padomi Eiropas sociālajam
fondam pieteikusi projektu “Studiju programmas ilgtspējīgas attīstības
plānošanai izstrāde”. Projekta apstiprināšana kavējas.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma, pēdējos gados izdoti
katedras mācībspēku sastādīti vairāki mācību līdzekĜi (skat. 16.pielikumu), ăeodēzijas
specializācijas mācībspēki strādā pie jaunas mācību grāmatas ăeodēzijā.
Katedras mācībspēki izstrādājuši:
• “Noteikumus par bakalaura darba un diplomprojekta izstrādāšanas kārtību LLU
Zemes ierīcības studiju programmā”(05.04.2006.),
• LLU Lauku inženieru fakultātes zemes ierīcības studiju programmas Valsts
eksāmenu komisijas pagaidu nolikumu”(03.05.2006.) un
• “LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras organizēto prakšu nolikumu”
(02.06.2006.).

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Zemes ierīcības specialitātes absolventu darba iespējas ir Ĝoti plašas un
daudzveidīgas. Studenti jau pēdējos kursos prakses un noslēguma darba izstrādes laikā
specializējas paša izvēlētajā specialitātes virzienā – mērniecībā, nekustamā īpašuma
kadastrā, nekustamā īpašuma vērtēšanā vai teritorijas plānošanā. Atkarībā no izvēlētā
virziena arī zemes ierīcības absolventu darba devēju loks ir plašs. Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedra cenšas sadarboties ar visu specialitātes darba jomu darba devējiem.
Sadarbības virzieni:
♦ kopīgu zinātnisko un zinātniski praktisko konferenču organizēšana;
♦ mācībspēku stažēšanās ražošanas uzĦēmumos;
♦ mācībspēku konsultācijas un semināru vadīšana ražošanas iestāžu
darbiniekiem;
♦ ražošanas iestāžu darbinieku piedalīšanās studiju procesā – atsevišėu
lekciju vai lekciju kursu specialitātē nolasīšana studentiem;
♦ studentu prakšu organizēšana;
♦ mācību ekskursiju organizēšana uz VZD nodaĜām un citām iestādēm;
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana.
Katedrai ir Ĝoti cieša un ilggadīga sadarbība ar Valsts Zemes dienestu (VZD) kā
vienu no lielākajiem absolventu darba devējiem. Ar VZD, īpaši Zemgales reăionālās
nodaĜas, palīdzību izveidota datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai. Vairāki VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju
priekšmetus (V.Paršova “Kadastrs”, D.Dambīte “Zemes tiesības” u.c.). VZD speciālistu
virsvadībā un kopā ar citu institūciju pārstāvju dalību izstrādāts profesiju zemes ierīcības
inženieris un mērnieks standarti.
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Arvien plašāka sadarbība katedrai izvēršas ar citiem darba devējiem – valsts
iestādēm un privātfirmām: VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”, VA “Latvijas ăeotelpiskās
informācijas aăentūra” un mērniecības firmām “Metrum”, “Latgeo”, “Ăeometrs”,
”Livland” u.c. - studenti iziet prakses, kā arī Ĝoti bieži pēc studiju nobeigšanas turpina
strādāt šajās firmās.
Tāpat sadarbība paplašinās ar nekustamā īpašuma vērtēšanas firmām (SIA “Aplēse”
u.c.) un pilsētu, rajonu un pagastu, novadu pašvaldībām.
Augstskolas sadarbībai ar darba devējiem ir Ĝoti liela abpusēja nozīme, tā dod
ieguldījumu studiju pilnveidošanā, absolventiem – darba vietas, savukārt, iestādes un
organizācijas iegūst kvalificētus speciālistus.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies
laba sadarbība ar vairākām Eiropas valstu augstskolām, kurās ir līdzīga profila studiju
programmas: ar Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Bonnas universitāti
Vācijā, Vroclavas Lauksaimniecības universitāti, Varšavas Ăeodēzijas un kartogrāfijas
institūtu Polijā, Drontenas Lauksaimniecības augstskolu Nīderlandē, Vīnes
Lauksaimniecības zinātĦu universitāti Austrijā, Olborgas universitāti Dānijā u.c.
Ar vairākām ārzemju augstskolām ir noslēgti SOCRATES/ERASMUS līgumi par
studentu un mācībspēku apmaiĦu ar:
1. Bonnas universitāti Vācijā. Mūsu studentes M.LiepiĦa, S.Sutina, A.MiĜutina)
atskaites periodā pa 4 mēnešiem stažējušās Bonnā;
2. Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti Nīderlandē. Projekta
ietvaros no 2004.g. 1.oktobra līdz 2005.g. rudenim studēja mūsu studente
L.Vodopjanova, izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu, ieguva inženiera
grādu, 2006./07.studiju gadā studē L.EmsiĦa;
3. Karlsrūes Tehnisko universitāti Vācijā.
4. Stokholmas Karalisko Tehnisko universitāti Zviedrijā. 2006.g. pavasara semestrī
Zviedrijā studēja mūsu studente V.Babaka.
Ilggadīga un cieša sadarbība mācību un zinātniskajā darbā LLU Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedrai ir ar Lietuvas Lauksaimniecības universitāti KauĦā un Igaunijas Dabas
zinātĦu universitāti Tartu. Pēdējos gados atjaunojusies sadarbība arī ar Krievijas Valsts
Zemes ierīcības universitāti Maskavā, Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmiju Gorkos,
Moldovas Lauksaimniecības universitāti, Rumānijas Tehnisko universitāti. Katru gadu
vienā no trijām Baltijas valstu augstskolām maija mēnesī tiek organizēta zinātniski
metodiska konference, kurā bez augstskolu mācībspēkiem un doktorantiem piedalās arī
specialitātes profesionālo organizāciju pārstāvji.
Sadarbības formas ir vairākas: tā ir mācībspēku un studentu stažēšanās ārzemju
augstskolās, lekciju priekšlasījumi, literatūras apmaiĦa, savstarpēji pieredzes apmaiĦas
braucieni, savstarpēja dalība zinātniskās konferencēs, kopīgu zinātnisko konferenču
organizēšana un rakstu krājumu sagatavošana.
2005.gada 12.maijā Jelgavā noslēgts Sadarbības līgums starp Moldovas
Lauksaimniecības Valsts universitātes Kadastra un tiesību fakultāti un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāti par savstarpēju atbalstu mācību
metodiskajā un zinātniskajā darbā.
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Laba sadarbība Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir ar Rīgas Tehniskās
universitātes Ăeomātikas katedru, sadarbības formas – piedalīšanās mācībspēku un
studentu zinātniskajās konferencēs, darbs pie profesiju standartiem, pieredzes apmaiĦa
mācību metodiskajā un zinātniskajā darbā, savstarpēju lekciju kursu nolasīšana sadarbības
augstskolā. SaskaĦā ar vienošanos starp LLU un RTU studentiem ir iespējams apgūt
atsevišėus studiju priekšmetus sadarbības augstskolā.
10.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām studiju programmām Ārvalstīs un
Latvijā
Tiekoties zinātniskās un zinātniski metodiskās konferencēs ar Latvijas un ārvalstu
zemes ierīcības un mērniecības speciālistiem un augstskolu mācībspēkiem, vienmēr tiek
apskatīti jautājumi par studiju organizāciju, saturu un īstenošanas formām. Lielākoties
minētajās augstskolās ir vai nu akadēmiskas studiju programmas (bakalaura, maăistra) vai
mūsu 2.līmeĦa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošas studiju programmas.
Apmācības ilgums pamatstudiju programmās ir 3 līdz 5 gadi (skat. 8.tab.).
Atšėirībā no Latvijas LU zemes ierīcības studijām, kuras ir gan akadēmiskas, gan
profesionālas, Lietuvā un Igaunijā ir tikai akadēmiskās studijas. Ja analizē studiju saturu,
tad visās trijās Baltijas valstu augstskolās tas ir samērā līdzīgs, plaša profila un aptver visus
zemes ierīcības darbības virzienus, vienīgi Lietuvas LU un Igaunijas Dabas zinātĦu
universitātē ir paredzēta šaurāka specializācija, jo arī studentu skaits šajās augstskolās ir
lielāks nekā LLU.
Vācijā LLU zemes ierīcības specialitātei līdzīgas studijas ir vairākās augstskolās,
piemēram, Drēzdenes profesionālajā augstskolā (University of Applied Sciences), Bonnas
universitātē, Vircburgas – Šveinfurtas profesionālajā augstskolā u.c. Vācijā šādas studiju
programmas sauc “Mērniecība”, kā arī “Mērniecība un ăeoinformātika”, tās lielākoties ir
profesionālas studijas, bet, saskaĦā ar BoloĦas procesu, tiek plānots pāriet uz bakalaura un
maăistra studijām, saglabājot profesionālajām studiju programmām un specialitātei
raksturīgās prakses. Vācijas augstskolu programmās liela nozīme un īpatsvars no studiju
laika atvēlēts praksēm, kā arī studiju programmas ir šaurāka profila, vairāk laika atvēlot
tieši specializācijas kursiem.
Rīgas Tehniskajā universitātē patlaban ir akadēmiskas (3gadi bakalaura + 2 gadi
maăistra) studijas specialitātē “Ăeodēzija un kartogrāfija”, bet ir sagatavota profesionālā
bakalaura (4.5 gadi) un maăistra (1.5 gadi) studiju programma “Ăeomātika”, kurā
paredzēts uzĦemt studentus 2008.gadā. Salīdzinājumā ar LLU zemes ierīcības studiju
programmu, kurā tiek gatavoti speciālisti mērniecībā, kadastrā, nekustamā īpašuma
vērtēšanā un teritorijas plānošanā, abas RTU studiju programmas ir orientētas dziĜākām
ăeodēzijas un kartogrāfijas studijām. Tomēr studiju programma “Ăeodēzija un
kartogrāfija” visvairāk pēc satura atbilst zemes ierīcības specialitātes studijām, tāpēc,
gatavojot dokumentus atkārtotai akreditācijai, ar RTU tika noslēgts līgums par to, ka
gadījumā, ja Zemes ierīcības augstākās izglītības studiju programma tiek likvidēta, LLU
nodrošinās zemes ierīcības studiju programmas studentiem iespēju turpināt izglītības
ieguvi RTU Ăeodēzijas un kartogrāfijas studiju programmā (7.pielikums).
ĥemot vērā gan Latvijas, gan ārvalstu studiju programmu izvērtējumu, var secināt,
ka LLU Zemes ierīcības studiju programma pamatā atbilst tendencēm, kādas notiek citās
līdzīga profila augstskolu programmās, saglabājot savu specifiku.
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8.tabula
Studiju programmu salīdzinājums

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

10.

Priekšmetu bloki
Vispārizglītojošie studiju
kursi (A)
Nozares studiju kursi (A)
Nozares profesionālās
specializācijas kursi (B)
Izvēles (C)
Kopā teorētiskie kursi
Prakses (D)
Noslēguma darbs (E)
Kopā
Studiju veids
Studiju ilgums
(pamatstudijas + maăistra
studijas)

*

LLU bakal.
%
13

LLU profes.
%
11

Lietuva
%
16

Igaunija
%
19

Vācija
%
9

RTU
%
21

37
31

18
43

32
28

25
31

25
29

28
22

4
85
9
6
100

3
75
18
7
100

8
83
11
6
100

3
66
25
9
100

Akadēmiskās
studijas

Profesionālās
studijas

6
82
10
8
100
Akadēmiskās
(+profesionālās)
studijas

Akadēmiskās
studijas

Profesionālās
studijas

2
73
17
10
100
Profesionālā
bakalaura
studijas

4 + 2 gadi

5 +2 gadi

3+2 gadi

5 gadi

4 (+ 1) +2 gadi

4.5 + 1.5
gadi

*Piezīme. Tabulā augstskolu studiju programmas apzīmētas sekojoši:
LLU bakal. – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
LLU profes. - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma;
Lietuva – Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
Igaunija – Igaunijas dabas zinātĦu universitātes Mērniecības augstākās izglītības bakalaura studiju programma;
Vācija – Vircburgas – Šveinfurtas profesionālās augstskolas Mērniecības un ăeoinformātikas profesionālās augstākās izglītības studiju programma.
RTU – Rīgas Tehniskās universitātes ăeomātikas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Lai atbilstu BoloĦas procesā pieĦemtajai deklarācijai, LLU Zemes ierīcības
akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma būtu jāpārveido par profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmu.

11. Līgums ar citu augstskolu
Ar Rīgas Tehnisko universitāti noslēgts sadarbības līgums par studējošo
iespēju turpināt izglītību RTU bakalaura studiju programmā “Ăeodēzija un
kartogrāfija”, ja zemes ierīcības bakalaura studiju programma tiek likvidēta
(7.pielikums).

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns
Lai plānotu turpmāko studiju programmas attīstību, Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedras (turpmāk analīzē – Katedra) mācībspēki veica vispusīgu stāvokĜa
izvērtējumu, nosakot savu misiju – tautsaimniecībai nozīmīgu speciālistu ar
augstāko izglītību zemes ierīcībā un mērniecībā sagatavošana.
Turpmāk veikta studiju programmas SVID analīze:
Iekšējās vides vērtējums
Vājās puses:
1. Pagaidām vēl nepietiekošs
nodrošinājums ar datortehniku,
programmatūru un moderniem
ăeodēziskajiem instrumentiem;
2. Samērā liels pensijas vai
pirmspensijas vecuma pasniedzēju
īpatsvars, (vid.vec.49 gadi –
2006.g.janvāris);
3. Ar ražošanā nodarbinātajiem
nesamērojams atalgojums
nepiesaista jaunos mācību spēkus;
4. Doktoranti spiesti strādāt
ražošanā, tādējādi mazāk laika
paliek pētnieciskajam darbam,
studijām;
5. Vājā materiāli tehniskā bāze
pasliktina mācību un zinātniskā
darba veikšanu;
6. Vājā materiāli tehniskā bāze
nesaista jaunos speciālistus
izvēlēties augstskolu par savu
darba vietu;
7. Štata pasniedzēju mācību darba
pārslodzes dēĜ nepietiek laika
darbam pie mācību metodisko

Kā stiprināt vājās puses:
1. Iesaistoties dažādos ESF,LZP
un citos finansēšanas
projektos, iespējams uzlabot
Katedras materiāli tehnisko
bāzi, pasniedzēju atalgojumu;
2. Strādāt pie jaunu mācību
metodisko materiālu izstrādes;
3. Vairāk iesaistīt studentus
Katedras zinātniski
pētniecisko problēmu
risināšanā;
4. Katedras aktivitātes
(zinātniskās konferences,
pasniedzēju un studentu
stažēšanās ārzemēs, Eiropas
projektu īstenošana u.c.)
plašāk jāreklamē plašsaziĦas
līdzekĜos;
5. Mācību spēkiem jāizmanto
iespējas stažēties ražošanas
iestādēs;
6. Meklēt iespējas uzlabot
svešvalodu zināšanas
pasniedzējiem un
doktorantiem;
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līdzekĜu izstrādes, Ĝoti jūtams
mācību līdzekĜu trūkums.
8. Katedras mācību spēku vājās
angĜu valodas zināšanas;
9. Atsevišėu studiju priekšmetu
atpalicība no ražošanas
tehnoloăijām;
10. Nepārliecinoša un nepietiekoša
Katedras darbības ”prezentēšana”;

7. Aktivizēt sadarbību ar
profesionālajām
organizācijām (Latvijas
Mērnieku biedrību,
Kartogrāfu un ăeodēzistu u.c.
asoc.);
8. Jāpilnveido materiāli tehniskā
bāze (moderni ăeodēziskie
instrumenti, datorklase,
programmatūra).

Stiprās puses:
19. Katedrai ir liela pieredze profesionālu
zemes ierīcības speciālistu
sagatavošanā;
20. Profesionāls, augsti kvalificēts
mācību spēku personāls;
21. Vairāki katedras kolēăi strādā
ražošanā, piedalās normatīvo aktu
izstrādē;
22. Profesionāls un kvalificēts
palīgpersonāls;
23. Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedrai ir cieša sadarbība ar LR
Valsts zemes dienestu, Zemkopības
ministriju, pašvaldībām, mērniecības
un NĪ vērtēšanas firmām, fakultātes
absolventiem;
24. Sadarbība ar ārzemju augstskolām un
profesionālām iestādēm;
25. Izteikts pieprasījums pēc
speciālistiem zemes ierīcībā un
mērniecībā;
26. Salīdzinoši liels abiturientu konkurss
specialitātē (2005.g. konk. koef. uz 1
budžeta vietu 3.56, 2006.g. – 5.26).

Kā izmantot stiprās puses:
1. Iespējams nodot vecāko kolēău
pieredzi jaunākajiem;
2. Veicināt katedras mācību spēku
atjaunošanu un kvalifikācijas
celšanu, paredzot tam
finansējumu;
3. Iespējams organizēt mācību un
profesionālo prakšu norisi
ražošanas iestādēs;
4. Gan fakultātes un katedras, gan
arī dienesta viesnīcas
infrastruktūras uzlabošanai
(remontiem) iespējams piesaistīt
sponsoru līdzekĜus;
5. Pasniedzējiem un studentiem
aktivizēt stažēšanos ārzemēs,
tādējādi apgūstot citu valstu
pieredzi;
6. Plašāk piesaistīt palīgpersonālu
apmācību nodrošināšanai
(sagatavot materiālus apmācību
procesam);
7. Pilnveidot studiju programmas,
specializējoties mērniecībā,
teritorijas plānošanā, NĪ kadastrā
vai vērtēšanā, tuvinot ražošanai;

Ārējās vides raksturojums
Draudi:
1. Demogrāfiskā „bedre” samazinās
reflektantu pieplūdumu, palielinās
konkurenci starp studiju
programmām;
2. Normatīvo aktu nesakārtotība

Draudu pārvarēšana:
1. Specialitātes studiju programmas
jāmodernizē, iespējama tās
nosaukuma maiĦa;
2. Fakultātes telpās jāveic remonts
(īpaši tualetes), padarot tās
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zemes ierīcībā un ăeodēzijā;
3. Līdzšinējā valsts politika izglītībā
un zinātnē (pedagogu algas,
zinātnes finansējums, stipendijas,
reflektantu sagatavotības līmenis
matemātikā, fizikā) radījusi krīzi
augstskolā, īpaši
inženiertehniskajās specialitātēs);

Iespējas:
1. Katedrai saistošo tautsaimniecības
nozaru nozīmība un aktualitāte
mūsdienās;
2. Zemes ierīcības studiju programmā
studēt gribētāju skaita pieaugums
pēdējo gadu laikā;

3. Lielāka Katedras pasniedzēju
aktivitāte profesionālo
organizāciju darbībā, sadarbībā ar
ražošanas iestādēm;
4. Laba sadarbība ar fakultātes
absolventiem;
5. Pieprasījums pēc speciālistiem
mērniecībā, teritorijas plānošanā;
nekustamā īpašuma vērtēšanā.

pievilcīgākas;
3. Pēdējā laikā tiek strādāts pie
vairākiem ar specialitāti saistītiem
likumdošanas aktiem; Katedras
pasniedzējiem jāseko šīm
aktivitātēm un iespēju robežās
jāpiedalās to projektu
sagatavošanā;
4. Pēdējā gadā valsts atbalsts
uzlabojies, tāpēc Ĝoti aktīvi
jāstrādā pie dažādiem finansējuma
projektiem, ar to uzlabojot
pasniedzēju atalgojumu un
modernizējot specialitātes
tehnoloăisko aprīkojumu
Iespēju izmantošana:
1. Iesaistoties profesionālajās
organizācijās, celsies pasniedzēju
kvalifikācijas līmenis, Katedras
darbība tiks vairāk pamanīta;
2. Labās attiecības ar absolventiem
var izmantot sponsoru piesaistei,
studiju kvalitātes uzlabošanai;
3. Jāveido studiju programmas
atbilstoši pieprasījumam – vai nu
šaurāk specializējoties vienā
studiju programmā, vai piedāvājot
jaunu.

Vīzija (pēc 5 gadiem)
LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra 5 gadu
laikā var būtiski izmainīties, ja arī turpmāk saglabāsies pēdējā gada laikā uzlabojusies
valsts nostāja pret augstāko izglītību un zinātni. Vismaz 2 katedras mācību spēki būs
aizstāvējuši doktora disertāciju, vēl vismaz 2 cilvēki mācīsies doktorantūrā (gadā).
Jūtami palielinājies būs pasniedzēju skaits, kuri pamatdarbā strādās katedrā, jo viĦu
atalgojums būs konkurētspējīgs ar ražošanā nodarbinātajiem speciālistiem. Mācībās
un praksēs studenti pielietos modernus ăeodēziskos instrumentus, studentu rīcībā būs
labiekārtota datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu, fotogrammetrijas
laboratorija. Mācību spēki kopā ar maăistrantiem un doktorantiem piedalīsies
tautsaimniecībā nozīmīgu zinātnisku un ražošanas uzdevumu izpildē.
Cerams, ka fakultātes telpās un dienesta viesnīcā būs veikts mūsdienām
atbilstošs remonts un aprīkojums, kas vēl vairāk uzlabos pasniedzēju un studentu
lepnumu par savu fakultāti un piesaistīs jaunus studētgribētājus.
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Uzdevumi 4. Personāla nodrošinājums un attīstība;
5. Studiju programmu un pasniegšanas pilnveidošana;
6. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
Darbības mērėu sasniegšanai

Nr.
p.k.
1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Darbības

Resursi

Studijas un zinātne
Līdz nākamajai akreditācijai nopietni
jāpārdomā ar specialitātes nosaukumu
Sagatavot akreditācijai studiju
programmas zemes ierīcībā
Jaunas studiju programmas (1.līmeĦa
Maksas
prof.augst.izgl.stud.progr., mērniecībā)
studijas
uzsākšana
Mācībspēku štati: pēc doktorantūras
beigšanas katedras štatos iekĜautos
vismaz 2 jauni pasniedzēji
(A.Vallis, A.Celms)
Katru gadu vismaz pa 2 doktorantiem un
3-4 maăistrantiem
Vide
Ierīkot jaunu datorklasi ăeodēzijas un
ESF/VB
mērniecības studiju priekšmetiem
Patreizējo datorklasi pārcelt uz plašāku
auditoriju, to attiecīgi aprīkojot
Ierīkot ăeoinformātikas laboratoriju
Iegādāties ăeodēzijas instrumentus:
GPS, tahimetrus, nivelierus,
planimetrus, programmatūru ăeodēzijas
studiju priekšmetu vajadzībām
Izremontēt un labiekārtot katedras
telpas, tualetes
Izremontēt studentu dienesta viesnīcu,
mūsdienīgi aprīkojot

Budžets
ESF/VB

ESF/VB

sponsoru
sponsoru

Vadība,
pārvalde
Stud.progr.
vad.
A.Jankava
Stud.progr.
vad.

TermiĦš
2007.g.
decembris
2007.g.
aprīlis
2007.g.

-

2007.2008.

-

2006.2011.

A.Jankava
M.Kronbergs
M.Mengots

2008.2009.

A.Jankava
E.Stūrmanis
A.Jankava
M.Kronbergs
prodekāns,
kat.vadīt.
J.Mēnesis

2007.2008.
2008.2009.
2007.

2007.2011.
Visu
periodu
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Pašnovērtējumam pievienotie pielikumi
(pamatinformācija)

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

8.pielikums

68

69

9.pielikums

70

71

10.pielikums

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

11.pielikums

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

12,pielikums
ZEMES IERĪCĪBAS OTRĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA
Studiju plāns
Nr.
p.k.

Priekšmeta
Kods

Studiju priekšmets

apjoms,

KP
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FILO
PEDA
SOCI
FILO
VALO
VALO
DVID
EKON
EKON
VIDE
ZIGE
ZIGE

Ētika, estētika
Psiholoăija
Socioloăija
Filozofija
Profesionālā angĜu valoda
Profesionālā vācu valoda
Cilvēka aizsardzība
Tiesību pamati
Ekonomikas teorija
Ekoloăija un vides aizsardzība
Zinātniskā darba pamati
Ievads specialitātē
Kopā
NOZARES TEORĒTISKIE KURSI

1
2
3
4
5
6
7
8

MATE
FIZI
MATE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE

1

AGRO

Ia

6

I

2
1
1,5
2
2
1
21,5

7
3
2
5
5,5
7
3
4
Kopā
36,5
NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
3

2.kurss

2.sem.

kontroles veids

1,5
1,5
1,5
1,5

Matemātika
Fizika
Matemātiskā statistika
Teritorijas plānošana
Kadastrs
Ăeodēzija
Agrārās attiecības, nekust.īpašums
Zemes tiesības

Augsnes zinātne

1.kurss
1.sem.

3.sem.

3.kurss

4.sem.

kontroles veids

5.sem.

4.kurss

6.sem.

kontroles veids

7.sem.

5,kurss
8.sem.

kontroles veids

E
Ia
E
I

I

E
E

Ia
Ia
E
Ia
I

E

E
E
Ia
E, kp
E, kd

E
E

E
E, kd

E

9.sem

10.sem

Vadošais mācībspēks

kontroles veids
Anna Rāta
Agris Vinvaldis Zīlītis
Anda Grīnfelde
Leonards Leikums
Gunta Grīnberga, Ina Gode-Sokolova
Irina Orlova
Ingolfs Žukovskis
Ārija Vitte
Juta Pūdere
Ritvars Sudārs
Anda Jankava
Anda Jankava

Skaidrīte Brūvere
Anda Zeidmane
Laima BērziĦa
Aina Palabinska
Velta Paršova
Gunārs PuriĦš
Modris Mengots
Daiga Dambīte

Roberts Vucāns

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LAUK
AUGK
ARBU
INFO
ZIGE
ARBU
VIDE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
UZND
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
MEZK
ZIGE
ZIGE
ZIGE

Zemkopība
Augkopība
Ainavu plānošana
Matemātiskās metodes zemes ier.
Ăeogr. inform. sistēmas
Būvniecība
Zemes meliorācija
Topogrāfiskā rasēšana,
Datorgrafika specialitātē
Ăeodēziskie tīkli
Kartogrāfija
Fotogrammetrija
Ăeodēzija zemes ierīcībā
Zemes ierīcības projektēšana
Apdzīvotu vietu plānošana
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Inženierăeodēzija
Saimniecības teritorijas projektēšana
Zemes ier. darbu organiz.
UzĦēmējdarbība
Nekustamā īpašuma formēšana
CeĜu plānošana
Būvju kadastrālā uzmērīšana
Pētnieciskais darbs
Ăeodēziskie instrumenti
Mežsaimniecības pamati
Nekustamā īpašuma ekonomika
Zemes politika
Jaunākās tehnoloăijas ăeodēzijā
Kopā
IZVĒLES KURSI

1
2
3
4

ZIGE
ZIGE

Studiju priekšmetu izvēle
Ražošanas darbs
Praktiskā lauksaimniecība
Sports

1,5
1,5
1
1,5
2
1
4
2
3
4,5
2,5
4
4
5
4,5
6,5
3,5
5
2
5
3
2
1,5
3
3
1,5
2
1,5
1,5
86
6
0,5
1
3

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
E, kp
Ia
Ia
E
kd
E
E
E, kp
E, kp
E

E, kd
E, kd
E,kp
Ia

E

kd
E, kd
Ia
Ia
I

Ia
Ia
Ia
E
Ia
Ia

Ia
P
P
I

I

I

Ia

Maija Ausmane
Dzidra Kreišmane, Dzintra Kreita
Daiga Zigmunde
JeĜena KoroĜova
Ervīns Stūrmanis
Jānis Graudulis
Uldis KĜaviĦš
Inese Bīmane
Inese Bīmane
Maigonis Kronbergs
Brigita Helfriča
Rihards Uldis Zuments, Valdis Vanags
Brigita Helfriča
Anda Jankava
Anda Jankava
Aina Palabinska
Atis Vallis
Modris Mengots
Vivita Lasteniece
Astra Asejeva
Velta Paršova
Modris Mengots
Aina Palabinska
Visi ZIGE docētāji
Maigonis Kronbergs
Aigars Indriksons
Vivita Lasteniece
Modris Mengots
Rihards Uldis Zuments

Ia

I
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1
2
3
4
5
6

AGRO
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE

DIPLOMPROJEKTA IZSTRĀDE
PRAKSES

15

Augsnes zinātne
Ăeodēzija I
Ăeodēziskie tīkli
Kadastrs
Ăeodēzija II
Inženierăeodēzija
Pirmsdiploma prakse

1
3
3
3
3
2
20
35

Kopā prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā
Pavisam kopā (iesk. Sportu,
prakt.lauks., raž.darbu))

144,0
200

D
P
P
P
P
P
P
P

19,25

22,25

18,75

22,75

18,50

21,50

20,00

20,00

20

20

204,5
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13.pielikums

Kods

Studiju priekšmets

Priekšmeta
apjoms, KP

Nr.p.k.

ZEMES IERĪCĪBAS AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Studiju plāns

OBLIGĀTĀ DAěA (A)
1. FILO
Ētika, estētika
2. PEDA
Psiholoăija
3. SOCI
Socioloăija
4. FILO
Filozofija
5. VALO
Profesionālā angĜu valoda
6. VALO
Profesionālā vācu valoda
7. DVID
Cilvēka aizsardzība
8. MATE
Matemātika
9. FIZI
Fizika
10. MATE
Matemātiskā statistika
11. EKON
Tiesību pamati
12. EKON
Ekonomikas teorija
13. VIDE
Ekoloăija un vides aizsardzība
14. ZIGE
Zinātniskā darba pamati
15. ZIGE
Teritorijas plānošana
16. ZIGE
Kadastrs
17. ZIGE
Ăeodēzija
18. ZIGE
Zemes tiesības
19. INFO
Matemātiskās metodes zemes ierīcībā
20. ZIGE
Ăeogrāfiskās informāciju sistēmas
21. ARBU
Būvniecība
22. ZIGE
Ăeodēziskie tīkli
23. ZIGE
Ăeodēzija zemes ierīcībā
24. ZIGE
Zemes ierīcības projektēšana
25. UZND
UzĦēmējdarbība
26. ZIGE
Nekustamā īpašuma formēšana
A daĜas apjoms KP

2
7
3
2
1
1,5
2
2
5
5,5
7
4
1,5
2
1
4,5
4
5
5
3
80,0

OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAěA (B)
1. ZIGE
Ievads specialitātē
2. ZIGE
Agrārās attiecības, nekust. īpašums
3. AGRO
Augsnes zinātne
4. LAUK
Zemkopība
5. AUGK
Augkopība
6. ARBU
Ainavas plānošana
7. VIDE
Zemes meliorācija
8. ZIGE
Topogrāfiskā rasēšana

1
3
3
1,5
1,5
1
4
2

1,5
1,5
1,5
1,5

1.kurss
1.sem.

2.kurss

2.sem.

kontroles veids

3.sem.

3.kurss

4.sem.

kontroles veids

5.sem.

4.kurss

6.sem.

kontroles veids

7.sem.

8.sem.

kontroles veids

Ia
E
Ia
E

6

I

I

E

E
E

I

E
E

Ia
Ia
Ia
E
Ia
E, kp
E, kd
E

E
E, kd
Ia
Ia
Ia
E
E
E, kp
E

kd
E,kd

I
E
E
Ia
Ia
Ia
E, kp
Ia

Vadošais mācībspēks

Anna Rāta
Agris Vinvaldis Zīlītis
Anda Grīnfelde
Leonards Leikums
Gunta Grīnberga, Ina Gode-Sokolova
Irina Orlova
Ingolfs Žukovskis
Skaidrīte Brūvere
Anda Zeidmane
Laima BērziĦa
Ārija Vitte
Juta Pūdere
Ritvars Sudārs
Anda Jankava
Aina Palabinska
Velta Paršova
Gunārs PuriĦš
Daiga Dambīte
JeĜena KoroĜova
Ervīns Stūrmanis
Jānis Graudulis
Maigonis Kronbergs
Brigita Helfriča
Anda Jankava
Astra Asejeva
Velta Paršova

Anda Jankava
Modris Mengots
Roberts Vucāns
Maija Ausmane
Dzidra Kreišmane, Dzintra Kreita
Daiga Zigmunde
Uldis KĜaviĦš
Inese Bīmane
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE

Datorgrafika specialitātē
Kartogrāfija
Fotogrammetrija
Apdzīvotu vietu plānošana
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Inženierăeodēzija
Saimniecības teritorijas projektēšana
Zemes ierīcības darbu organizācija
CeĜu plānošana
Būvju kadastrālā uzmērīšana
B daĜas apjoms KP
BRĪVĀS IZVĒLES DAěA (C)
1.
Studiju priekšmetu izvēle
2.
C daĜas apjoms KP
3. ZIGE
Ražošanas darbs(C)
4. ZIGE
Praktiskā lauksaimniecība(C)
5.
Sports (C)
6.
BAKALAURA DARBS (A)

3
1,5
4
4,5
6,5
3,5
3,5
2
2
1,5
49,0
6
6
0,5
1
3
10

Ia
Ia
E
E, kp
E

E, kd
E, kd
E
Ia

Ia
Ia

Ia
P
P
I

I

I

Ia

Inese Bīmane
Brigita Helfriča
Rihards Uldis Zuments, Valdis Vanags
Anda Jankava
Aina Palabinska
Atis Vallis
Modris Mengots
Vivita Lasteniece
Modris Mengots
Aina Palabinska

Ia

I

Prakses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGRO
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE
ZIGE

Augsnes zinātne (B)
Ăeodēzija I
Ăeodēziskie tīkli (B)
Kadastrs (B)
Ăeodēzija II
Inženierăeodēzija (B)
Kopā prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā (iesk. Sportu, raž.d.,
Prakt.lauks.)

1
3
3
3
3
2
15
135,0
164,5

P
P
P
P
P
1,5

1

19,25

22,25

P
7

5
18,75

22,75

18,50

21,50

20,00

20,00

97

14.pielikums

Zemes ierīcības specialitātes pamatstudiju
(bakalaura un 2.līmeĦa profesionālajā) programmā iesaistītais
akadēmiskais personāls (uz 01.02.2007.)
Nr.
p.k.

Vārds Uzvārds

Katedra

Amats, zin. vai
akad. grāds

1.

Anda Jankava

LIF, ZIGE

Profesore, Dr.oec.

2.

Ritvars Sudārs

LIF, VIDE

3.

Dzidra Kreišmane

LF, ABTI

4.

Dzintra Kreita

LF, ABTI

5.

Velta Paršova

LIF, ZIGE

6.

Anda Zeidmane

ITF, FIZI

7.

Roberts Vucāns

LF, ABTI

8.

Rihards Uldis Zuments

LIF, ZIGE

Asoc.profesors,
Dr.sc.ing.

9.

Maija Ausmane

LF, AAZI

Docente, Dr.agr.

10.

Ina Gode-Sokolova

SZF, VALO

11.

Uldis KĜaviĦš

LIF, VIDE

Docente, Mg.paed.
Docents,
Mg.sc.ing.

12.

Leonards Leikums

SZF, FILO

Profesors,
Dr.sc.ing.
Asoc. profesore,
Dr.agr.
Asoc. profesore,
Mg.agr.
Asoc. profesore,
Dr.oec.
Asoc. profesore,
Dr.paed.
Asoc. profesors,
Dr.agr.

Docents, Dr.phil.

Statuss
LLU
pamatdarbs
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēts
blakusdarbs,
ievēlēts
blakusdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēts
blakusdarbs,
pieĦemts uz laiku
darbā
pamatdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs

Studiju priekšmets

Apjoms
KP

Ievads specialitātē;
Zinātniskā darba pamati;
Zemes ierīcības projektēšana;
Apdzīvotu vietu plānošana
Ekoloăija un vides aizsardzība

1
2
5
4,5

Augkopība

1,5

Augkopība

1,5

Kadastrs
Nekustamā īpašuma formēšana

5,5
3

Fizika
Augsnes zinātne

2

3
3

Fotogrammetrija,
Jaunākās tehnoloăijas ăeodēzijā

4
1,5

Zemkopība

1,5

Svešvaloda

6

pamatdarbs

Zemes meliorācija

4

pamatdarbs,
ievēlēts

Filozofija

1,5
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13.

Modris Mengots

LIF, ZIGE

Docents,
ekon. zin. kand.

14.

Ingolfs Žukovskis

MF, DVID

Docents,
Dr.habil.med.

15.

Astra Asejeva

EF, UZND

Lektore, Mg.oec.

16.

Laima BērziĦa

ITF, VASI

Lektore, Mg.sc.soc.

17.

Inese Bīmane

LIF, ZIGE

Lektore, Mg.paed.

18.

Skaidrīte Brūvere

ITF, MATE

Lektore

19.
20.

Armands Celms
Daiga Dambīte

LIF, ZIGE
LIF, ZIGE

Lektors, Mg.sc.ing.
Lektore, Mg.oec.

21.

Jānis Graudulis

LIF, ARBU

Lektors

22.

Gunta Grīnberga

SZF, VALO

Lektore, Mg.oec

23.

Anda Grīnfelde

SZF, SOCI

Lektore, Mg.sc.soc.

24.

Brigita Helfriča

LIF, ZIGE

Lektore, Mg.sc.ing.

pamatdarbs

Agrārās attiecības, nekustamais īpašums;
Saimniecības teritorijas projektēšana
CeĜu plānošana
Zemes politika

pamatdarbs

Cilvēka aizsardzība

2

UzĦēmējdarbība

5

Matemātiskā statistika

2

Topogrāfiskā rasēšana
Datorgrafika specialitātē

2
3

Matemātika

7

pamatdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēta
pamatdarbs
Pamatdarbs,
ievēlēta
blakusdarbs
blakusdarbs
blakusdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēta
pamatdarbs
pamatdarbs,
ievēlēta
pamatdarbs,
ievēlēts
pamatdarbs,
ievēlēta

25.

Aigars Indriksons

MF, MEZK

Lektors, Mg.silv.

26.

JeĜena KoroĜova

ITF, VASI

Lektore, Mg.paed..

27.

Maigonis Kronbergs

LIF, ZIGE

lektors, Mg.sc.ing.

pamatdarbs

28.

Vivita Lasteniece

LIF, ZIGE

Lektore, Mg.oec.

pamatdarbs,
ievēlēta

Ăeodēziskie tīkli
Zemes tiesības

3
5 (3,5)
2
1,5

4,5
4

Būvniecība

1

Svešvaloda

6

Socioloăija
Ăeodēzija zemes ierīcībā,
Mērniecība II;
Kartogrāfija

1,5
4
2,5 (1,5)

Mežsaimniecības pamati

1,5

Matemātiskās metodes zemes ierīcībā

1,5

Ăeodēziskie tīkli
Ăeodēziskie instrumenti
Kadastrs
Zemes ierīcības darbu organizācija
Nekustamā īpašuma ekonomika

4,5
3
5,5
2
2
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pamatdarbs

29.

Irina Orlova

SZF, VALO

Lektore, Mg.philol.

30.

Aina Palabinska

LIF, ZIGE

Lektore, Mg.oec.

pamatdarbs

31.

Juta Pūdere

EF, EKON

Lektore, Mg.oec.

pamatdarbs

32.

Gunārs PuriĦš

LIF, ZIGE

Lektors

pamatdarbs

33.
34.

Anna Rāta
Ervīns Stūrmanis

SZF, FILO
LIF, ZIGE

Lektore
Lektors

pamatdarbs
blakusdarbs

35.

Atis Vallis

LIF, ZIGE

Lektors, Mg.sc.ing.

blakusdarbs

36.

Valdis Vanags

Lektors, Mg.sc.ing.

blakusdarbs

Fotogrammetrija

37.
38.
39.

Ārija Vitte
Daiga Zigmunde
Agris Visvaldis Zīlītis

Lektore
Asistente, Mg.arch.
Lektors, Mg.paed

blakusdarbs
pamatdarbs
pamatdarbs

Tiesību pamati
Ainavas plānošana
Psiholoăija

LIF, ZIGE
EF, EKON
LIF, ARBU
TF, IZMA

Svešvaloda
Teritorijas plānošana
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Būvju kadastrālā uzmērīšana
Ekonomikas teorija
Ăeodēzija,
Mērniecība I
Ētika un estētika
Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas
Ăeodēzija,
Mērniecība I;
Inženierăeodēzija

6
5
6,5
1,5
1,5
7
7
1,5
2
7
7
3,5
4
1
1
1,5
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15.pielikums

PROFESIJAS STANDARTS

Reăistrācijas numurs
Profesija

Mērniecības un zemes ierīcības inženieris

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts

Veic nekustamā īpašuma objektu kadastrālo
uzmērīšanu; ăeodēzisko un topogrāfisko izpēti
būvniecības, teritorijas plānošanas un kadastra datu
aktualizācijas vajadzībām; nekustamā īpašuma
veidošanu (formēšanu), zemes robežu un situācijas
plānu, topogrāfisko plānu sastādīšanu; lielmēroga
topogrāfisko plānu un karšu sastādīšanu; teritorijas
plānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi;
ăeodēziskā
atbalsttīkla
punktu
ierīkošanu,
uzmērīšanu un pārzināšanu; fotogrammetrijas darbus.
Praktiski pielieto Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas
(turpmāk tekstā - ĂIS), uztur un strādā ar Nekustamā
īpašuma valsta kadastra informācijas sistēmas
(turpmāk – NĪVK IS) datu bāzi un veic nekustamā
īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu.
Pārzina un pielieto nozarei saistošos normatīvos
aktus.
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Pienākumi un uzdevumi

Pienākumi

Uzdevumi
1. Ăeodēziskā atbalsttīkla
1.1. Veikt pamatinformācijas sagatavošanu;
punktu ierīkošana
1.2. Veikt ăeodēzisko atbalstpunktu atrašanu apvidū;
1.3. Plānot ăeodēzisko atbalstpunktu tīklu;
1.4. Veikt jaunu ăeodēzisko atbalsttīklu punktu ierīkošanu,
uzmērīšanu un mērījumu kontroli;
1.5. Veikt informācijas aktualizāciju par ăeodēziskā
atbalsttīkla punktiem.
2.1.Atlasīt un izmantot ăeodēziskā atbalsttīkla
2. Nekustamā īpašuma
objektu kadastrālā
informāciju kadastrālajai un topogrāfiskajai
uzmērīšana, ăeodēziskā un
uzmērīšanai;
topogrāfiskā izpēte
2.2.Pieprasīt un izmantot NĪVK IS datus kadastrālajai un
būvniecības, teritorijas
topogrāfiskajai uzmērīšanai;
plānošanas un uzskaites
2.3.Veikt zemes vienību robežu un zemes vienību
vajadzībām; zemes robežu
robežās esošo apvidus objektu kadastrālo
un situācijas plānu,
uzmērīšanu;
topogrāfisko plānu
2.4.Apvidū nospraust zemes vienību robežas,
sastādīšana
pamatojoties uz īpašuma vai lietošanas tiesību
dokumentiem;
2.5.Veikt būvju kadastrālo uzmērīšanu;
2.6.Sastādīt ēkas telpu izvietojuma un apbūves skices,
stāva un apbūves plānus;
2.7.Veikt topogrāfisko (t.sk. apakšzemes
inženierkomunikāciju) uzmērīšanu un saskaĦošanu,
būvju un inženierkomunikāciju izpildmērījumus;
2.8.Veikt uzmērīšanas datu apstrādi;
2.9.Sastādīt zemes robežu, situācijas un topogrāfiskos
plānus;
2.10. Veikt platību aprēėinus;
2.11. Noteikt zemes lietošanas veidus un sastādīt zemes
lietošanas veidu eksplikāciju;
2.12. Izpildīt ăeodēziskos darbus un to kontroli
būvniecībā.
3. Fotogrammetrijas darbi un
lielmēroga topogrāfisko
plānu un karšu sastādīšana

3.1. Veikt atbalstpunktu plānošanu, marėēšanu un
uzmērīšanu aerofotografēšanas vajadzībām;
3.2. Veikt aeroainu fotogrammetrisko apstrādi;
3.3. Veikt aeroainu dešifrēšanu;
3.4. Veikt ăeotelpiskās informācijas apkopošanu un
apstrādi;
3.5. Veikt datorizētu apvidus situācijas elementu
izzīmēšanu un topogrāfisko plānu un karšu
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vizualizāciju atbilstoši to specifikācijām;
4. ĂIS pielietošana

4.1. Pārzināt ĂIS tehnoloăiju metodes un to lietošanu;
4.2. Veikt datu ievadi un dažādu informācijas slāĦu
savietošanu;
4.3. Sastādīt datu atlases pieprasījumus un veikt datu
atlases;
4.4. Novērtēt datu topoloăisko kvalitāti .
4.5. Veikt tālizpētes materiālu pirmapstrādi.

5. Zemes ierīcības projektu
un teritorijas plānojumu
izstrāde

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6. Strādāt ar NĪVK IS datu
bāzi

6.1.Veikt nekustamā īpašuma formēšanas dokumentu
izvērtēšanu;
6.2.Reăistrēt, ierakstīt un aktualizēt nekustamā īpašuma un
nekustamā īpašuma objektu datus NĪVK IS atbilstoši
īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošiem,
kadastrālās un citiem nekustamajam īpašumam
saistošiem dokumentiem;
6.3.Sagatavot kadastra dokumentus;
6.4.Reăistrēt un aktualizēt informāciju par nekustamā
īpašuma apgrūtinājumiem.

7. Nekustamā īpašuma
objektu kadastrālā
vērtēšana

7.1.Veikt kadastrālās vērtības bāzes izstrādi;
7.2.Izstrādāt un aktualizēt zemes vērtību zonējumus.
7.3.Veikt zemes kadastrālās vērtības noteikšanu;
7.4.Veikt būvju un telpu grupu kadastrālās vērtības
noteikšanu;
7.5.Veikt datu reăistrāciju, analīzi, vērtēšanu, izmantojot
kadastrālās vērtēšanas programmatūru;
7.6.Apkopot, sistematizēt un analizēt nekustamā īpašuma
tirgus datus.

8. Normatīvo aktu
pielietošana

8.1.Regulāri iepazīties ar darbības jomai saistošajiem
jaunākajiem normatīvajiem aktiem;
8.2.Pielietot un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus;

Veikt teritorijas plānojumu izstrādi pašvaldību līmenī;
Izstrādāt detālplānojumus;
Izstrādāt zemes ierīcības projektus;
Izstrādāt lauku saimniecības teritorijas organizācijas
projektus.
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Prasmes
Specifiskās prasmes
profesijā
Pārzināt normatīvos aktus
Strādāt ar elektroniskajiem,
optiskajiem, mehāniskajiem
ăeodēziskajiem mērniecības
(t.sk., Globālās
Pārzināt ar nekustamo
Pozicionēšanas Sistēmas)
īpašumu saistītos jautājumus
instrumentiem un pārzināt to
pielietošanas iespējas
Pārzināt nozares aktualitātes Strādāt ar stereodigitizēšanas
instrumentiem
Prasme strādāt ar datu bāzēm Strādāt ar NĪVK IS datu bāzi
un ĂIS
Spēja lasīt dažādus plānus un Strādāt ar grafisko un
kartes, zināšanas par
telpisko datu jaunākajām
koordinātu un augstumu
programmatūrām
sistēmām
Aprīkojuma, instrumentu un Pārzināt nozarei saistošās
tehnikas pareiza glabāšana
klasifikācijas un standartus
un apkope
Zināt zemes lietošanas
veidus un prast tos noteikt
Pārzināt plānu un karšu
specifikācijas

Kopīgās prasmes nozarē

Veikt ăeodēziskā tīkla
izlīdzināšanu
Pārzināt lāzerskenēšanas
procesu
Pārzināt digitālās
ortofotokartes izgatavošanas
procesu
Pārzināt teritorijas
plānojumu (t.sk.
detālplānojumu) un zemes
ierīcības projektu izstrādes
procesu
Pārzināt vērtību teoriju,
nekustamā īpašuma
kadastrālās un tirgus
vērtēšanas metodiku

Vispārējās prasmes/spējas
Labas komunikācijas un
saskarsmes spējas, prasme
risināt konfliktus
Strādāt patstāvīgi

Strādāt komandā
Pielietot savas zināšanas
praksē
Prasme pieĦemt lēmumus
atbilstoši savai kompetencei

Prasme analizēt informāciju
un izdarīt secinājumus
Plānot un organizēt savu un
pakĜauto darbinieku darbu
Noformēt dokumentus
atbilstoši lietvedības un
normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām
Vispārējās datorprasmes
Strādāt ar biroja tehniku
Ievērot darba drošības un
darba aizsardzības,
ugunsdrošības un vides
aizsardzības prasības
Rūpīgums un precizitāte
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Zināšanas
Zināšanas
Augstākā matemātika
Fizika
Tiesību pamati
Lietvedība un biroja komunikācijas
Ekonomikas pamati
Svešvalodas
Darba aizsardzība un drošība
Ekoloăija un vides aizsardzība
Ētika
Lietišėā psiholoăija
Ăeodēzija un inženierăeodēzija
Ăeodēzijas instrumenti
Mērījumu apstrāde
Fotogrammetrija
Kartogrāfija
ĂIS un tālizpēte
Teritorijas plānošana
Pašvaldības teritorijas zemes izmantošana
Zemes ierīcības projektu izstrāde
Lauku saimniecības teritorijas organizācijas
projektu izstrāde
Nozares normatīvie akti
Zemes ierīcības darbu plānošana un
organizācija
Kadastrālā (t.sk arī būvju) un topogrāfiskā
uzmērīšana
Plānu un karšu sastādīšanas tehnoloăijas
Grafisko un telpisko datu datorprogrammu
lietošana
Nekustamā īpašuma formēšana
Nekustamā īpašuma tirgus
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
Nekustamā īpašuma kadastrs
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana
Agrārās reformas un zemes ierīcības vēsture
Latvijā
Augsnes zinātne un ăeomorfoloăija

priekšstats

Zināšanu līmenis
izpratne
pielietošana
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
•

Edvīns KāpostiĦš, departamenta direktora vietnieks, Valsts zemes dienests

•

Lāsma Grīnfogele, metodikas eksperte, Valsts zemes dienests

•

Kaspars Kojalovičs, Mērniecības departaments, Valsts zemes dienests

•

Ēvalds Ciematnieks, Mērniecības departaments, Valsts zemes dienests

•

Inta ZiediĦa, Personāla daĜa, Valsts zemes dienests

Profesijas standarta eksperti:
•
•

Anda Jankava – LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras vadītāja
Jānis Štrauhmanis – RTU Ăeomātikas katedras vadītājs

Konsultanti:
• Aina Kromāne – Labklājības ministrijas Darba departamenta vecākā referente;
• Andris MazkalniĦš – SIA “Ăeometrs” rīkotājdirektors;
• Anita Lūre – Vides ministrijas vecākā referente;
• Valdimārts ŠĜaukstiĦš – Vides ministrijas Stratēăijas un koordinātu departamenta
Vides stratēăijas un informācijas nodaĜas vecākais referents;
• Valdis Pētersons – Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta Zemes
izmantošanas nodaĜas vadītāja vietnieks;
• Sigurds Vīgants – Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta departamenta
Cilvēkresursu atīstības nodaĜas vecākais referents

106

16.pielikums

Ar akreditējamo augstākās izglītības programmu saistīto zinātnisko
pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts
LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras (akreditējamās programmas vadošā
katedra) mācībspēku un doktorantu publikāciju saraksts (no 2001.-2007.g.)
1. Grāmatas, mācību grāmatas un mācību līdzekĜi
1.1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā / A.Boruka red. (A.Boruks, V.Eihmane,
G.KalniĦš, O.Nikodemus, V.Paršova, P.Zālītis). – Rīga, 2001. – 408 lpp.;
1.2. KanaviĦš H. Zemes resursu prognozēšana: studiju palīglīdzeklis zemes ierīcības
un ăeodēzijas specialitātes maăistrantiem, kurss 1,5 KP apmērā. – Jelgava, 2001.
– 78 lpp.;
1.3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes / autoru kolektīvs: A.Zelmanis,
V.Zvaigzne, V.Vanags, J.Kaminskis, A.Dambis, A.Celms, V.B ērziĦš. – Valsts
zemes dienests, 2001. – 203 lpp.;
1.4. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana: Mācību līdzeklis LLU Lauku
inženieru fakultātes studentiem / sast. M.Locmers, A.Jankava. – Jelgava, 2002.138 lpp.;
1.5. A.Andersons, A.Aleknačius, E.Mugu, I.Äasmäe. A Property Tax System for
Baltic Countries: Methodology analysis / Editor: A.Andersons – Stockholm,
2001. – 88 p.;
1.6. KanaviĦš H., BērziĦa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reăistrācija Latvijā, I
daĜa, 1940-1990. Rīga: VZD, 2003.– 87 lpp.;
1.7. Mērniecība. I daĜa. Vispārīgās ziĦas// Mācību līdzeklis/sast. B.Helfriča.- Jelgava,
LLU, 2004. – 55 lpp;
1.8. Mērniecība. II daĜa. Ăeodēziskie mērījumi.// Mācību līdzeklis/sast. B.Helfriča.Jelgava, LLU, 2004. – 70 lpp.;
1.9. Nekustamo īpašumu formēšana un reăistrācija kadastrā (1991.-2004.)// Mācību
līdzeklis LLU Lauku inženieru, Ekonomikas un citu fakultāšu studentiem,
maăistrantiem, praktizējošiem speciālistiem/ sast. V.Paršova. – Jelgava: LLU,
2004. – 88 lpp.;
1.10. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā, 1940 – 2004/ autoru kolektīvs, tai skaitā
H.KanaviĦš (redaktors), L.Grīnfogele, V.Paršova. – Rīga:VZD, 2004.;
1.11. Mērniecība. III daĜa. Horizontālā, vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Mācību
līdzeklis/sast. B.Helfriča.- Jelgava, LLU, 2005. – 77 lpp.;
1.12.Stūrmanis E. Ăeoinformācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2006. – 93 lpp.
2.Zinātniskās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos:
2.1. Kronbergs M., Helfriča B. Renovation of the Latvian Levelling Network //
Geodezja i urzadzenia rolne XVII: zeszyty naukowe akademii rolniczej we
Wroclawiu. Wroclaw, 2000, Nr.394. – c. 247 - 251;
2.2. Лоцмер М., Янкава А. Консолидация земель и её место в системе
землеустроительных мероприятий Латвии // Земельная реформа и
землеустройство `01: труды международной научно - методической
конференции. – Каунас – Академия, 2001. - с. 58 - 65;
2.3. Менгот М. О необходимости проектов устройства территории хозяйств //
Земельная реформа и землеустройство`01: труды международной научно методической конференции. – Каунас – Академия, 2001. - с. 74 - 76;
2.4. Палабинска А. Динамика распределения земельного фонда по целям
пользования и формам собственности // Земельная реформа и
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землеустройство `01: труды международной научно - методической
конференции. – Каунас – Академия, 2001. - с. 80 - 86;
2.5. Kronbergs M. Quality Evaluation of the Levelling Network // Proceedings from
Seminar of the Danisch & Baltic Sector, Riga, March 2 and 3, 1999. –
Copenhagen, 2001.;
2.6. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija / Sast. LLU Ăeodēzijas katedra. – Rīga:
VZD, 2000; apstiprināta 2001.g. 25.janvārī;
2.7. Anda Jankava. Accreditation of study programs – key to the training improvement
of future engineers and scientists // BALTIC SURVEYING ’02: Proceedings,
The International Scientific – Methodical Conference of Agricultural Universities
the Baltic States, 9-10 May, 2002. – Jelgava, 2002. – 24-28 p.;
2.8. Aigars Andersons. Development trends of land administration system in Latvia //
BALTIC SURVEYING ’02: Proceedings, The International Scientific –
Methodical Conference of Agricultural Universities the Baltic States, 9-10 May,
2002. – Jelgava, 2002. – 44-49 p.;
2.9. Velta Paršova. Cadastral objects: problems and solutions // BALTIC
SURVEYING ’02: Proceedings, The International Scientific – Methodical
Conference of Agricultural Universities the Baltic States, 9-10 May, 2002. –
Jelgava, 2002. – 91-97 p.;
2.10. Vivita Lasteniece. The market of real estate in Latvia // BALTIC SURVEYING
’02: Proceedings, The International Scientific – Methodical Conference of
Agricultural Universities the Baltic States, 9-10 May, 2002. – Jelgava, 2002. –
107-111 p.;
2.11. Aina Palabinska. Analysis of real estate market in the rural districts of Zemgale
region in Latvia // BALTIC SURVEYING ’02: Proceedings, The International
Scientific–Methodical Conference of Agricultural Universities the Baltic States,
9-10 May, 2002. – Jelgava, 2002. – 112-117 p.;
2.12. Rihards Uldis Zuments, Romans Jarutis. Photogrammetry in monument
restoration // BALTIC SURVEYING ’02: Proceedings, The International
Scientific – Methodical Conference of Agricultural Universities the Baltic States,
9-10 May, 2002. – Jelgava, 2002. – 118-124 p.;
2.13. Armands Celms, Brigita Helfriča, Maigonis Kronbergs. First order levelling in
Latvia in 2000 and 2001 // BALTIC SURVEYING ’02: Proceedings, The
International Scientific–Methodical Conference of Agricultural Universities the
Baltic States, 9-10 May, 2002. – Jelgava, 2002. – 125-130 p.;
2.14. A.AuziĦš. Ăeomātika. Nozares attīstības nepieciešamība un iespējas //
Arhitektūra un būvzinātne: RTU zin. raksti, 2.sērija, 3.sējums. – Rīga: RTU,
2002. – 77.-82.lpp.
2.15. A.AuziĦš. Zemes pārvaldības sistēma Latvijā – publicēts Taivanas Starptautiskā
zemes politikas mācību centra rīkotā semināra par zemes konsolidāciju (20.09.07.10.) materiālos, kas izsūtīti visiem semināra dalībniekiem (piedalījās 18
dalībnieki no 15 valstīm).;
2.16. A.Jankava Latvijas lauku saimniecību lielumu analīze // Economic Science for
Rural Development: The International Scientific Conference of Faculties of
Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szcecin Universities of
Agriculture and Forestry Sciences of Latvia: Reports (Proceedings), First part.Jelgava, 2003. – 59 – 66 p.;
2.17. A.Jankava Situation of Land Consolidation in Latvia // Transactions of the
Agricultural University, N# 216 BALTIC SURVEYING ’03. – Tartu, 2003. – 48
– 55 p.;
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2.18. A.AuziĦš Land Tenure and Real Property Transaction Types in Latvia // The
Ontology and Modelling of Real Estate Transactions. Chapter II – Requirements
and National Perspectives. Ashgate Publishing Ltd., UK, 2003. – 99 – 112 p.;
2.19. A.AuziĦš Terminology Resources in Land Management: Development Need and
Possibilities// Transactions of the Agricultural University, N# 216 BALTIC
SURVEYING ’03. – Tartu, 2003. – 5 – 11 p.;
2.20. A.AuziĦš The Role of Land Survey in Land Management System // Economic
Science for Rural Development: The International Scientific Conference of
Faculties of Economics of Estonia, Latvia, Lithuania, Warsaw and Szcecin
Universities of Agriculture and Forestry Sciences of Latvia: Reports
(Proceedings), First part.- Jelgava, 2003. – 51 – 58 p.;
2.21. A.Palabinska Role and Appraisal of Motor-Roads in Planning Regions of Latvia
// Transactions of the Agricultural University, N# 216 BALTIC SURVEYING
’03. – Tartu, 2003. – 41 – 47 p.;
2.22. V.Lasteniece Situation of State Cadastral Register of Real Property at Present //
Transactions of the Agricultural University, N# 216 BALTIC SURVEYING ’03.
– Tartu, 2003. – 62 – 70 p.;
2.23. V.Gremze , U.Zemlītis, The Subsidence Problems of Riga Castle and their
Resolution // Transactions of the Agricultural University, N# 216 BALTIC
SURVEYING ’03. – Tartu, 2003. –100 – 113 p.;
2.24. B.Helfriča, I.Bīmane Analysis of Results of First Order Levelling with Optical
and Digital Levels // Transactions of the Agricultural University, N# 216
BALTIC SURVEYING ’03. – Tartu, 2003. –114 – 121 p.;
2.25. Янкава А.М., Палабинска А.П. Ход и результаты земельной реформы в
сельской местности Латвийской Республики \\ Проблемы землеустройства в
современных условиях: труды международной научно – практ.
конференции Белорусской с.-х. академии, 25-29 марта 2003г., г.Горки
(jādomā, ka nopublicēts);
2.26. V.Bedinovs Картография в области планирования территории в Латвийской
Республике / Proceedings of International Scientific Methodical Conference
“Baltic Surveying `04”. – Kaunas: Akademija, 2004. – 35 – 38 p.;
2.27. V.Bedinovs Reăionālā plānošana Latvijā, to regulējošā likumdošana / LLU EF
starptautioskās zinātniskās conferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai
`2004” rakstu krājums. Jelgava:LLU, 2004.;
2.28. V.Bedinovs Informācijas sistēmu izmantošana reăionālajā plānošanā / LLU
doktorantu starptautiskā zinātniskā konference “Research for Rural
Development” rakstu krājums. – Jelgava: LLU, 2004.;
2.29. V.Lasteniece Farmland market and it`s activity in the Districts of Jelgava, Dobele
and Bauska//Proceedings of International Scientific Methodical Conference
“Baltic Surveying `04”. – Kaunas: Akademija, 2004. – 57–59 p.;
2.30. A.AuziĦš Institutional Arrangements: A Gate Towards Sustainable Land Use /
Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Vol. 1, 2004. – Helsinki.
– 59 – 71 p.;
2.31. Янкава А., Канавиньш Х. Учет земель, регистрация землепользования и
формирование земельного кадастра на территории Латвии в 1940 – 2004
годах.-Starpt.zinātn. metod. konf. “Baltic Surveying`05” rakstu krāj.(ISBN-9984596-94-X): – с.97 – 106;
2.32. Паршова В. Создание и развитие системы кадастровой регистрации в
Латвии (1991 – 2004 гг.). .-Starpt.zinātn.metod.konf. “Baltic Surveying`05”
rakstu krāj.(ISBN-9984-596-94-X): – с.107 - 117;
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2.33. Zuments R.U., Vallis A. Fundamental reference frame of Republic of Latvia. .Starpt.zinātn. metod. konf. “Baltic Surveying`05” rakstu krāj.(ISBN-9984-59694-X): – 144.-148.lpp.;
2.34. Helfriča B., Luste E. Use of different methods for the aligment of polygonometric
traverses. .-Starpt.zinātn. metod. konf. “Baltic Surveying`05” rakstu krāj.(ISBN9984-596-94-X):– 157. – 164.lpp.;
2.35. Celms A., Kaminskis J. Leveling results of first order line Kolka – Rucava. .Starpt.zinātn. metod. konf. “Baltic Surveying`05” rakstu krāj.(ISBN-9984-59694-X):– 165. – 170.lpp;
2.36. Celms A.(2005)The Analysis of the X Polygon of the First Order Levelling
Network./ International Conference “Modern Progress of Geodetic Sciences and
Industry, proceedings. – Lviv, UDK 528. –Pp. 117-122.;
2.37. Celms A., Kaminskis J. (2005) Comparision of Leveling results in line Kolka –
Rucava/ The 6th International Conference “Environmental Engineering”,
proceedings. Vilnius Gediminas University, ISBN 9986-05-851-1. – Pp. 831-835;
2.38. Celms A. (2005) Assestment of elevation differences of précised levelling
between different epochs of measurements. In the International Conference
“Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and
Development Perspectives”, proceedings. – Lviv. – Pp. 113-117.;
2.39. Palabinska A. Die Nutzung von Landwirtschaftsflaechen in Lettland und ihre
Zukunftperspectiven/ Starptautiskā Eiropas Zemes ierīcības 33.simpozija
zin.rakstu krājumā “Neuere Entwicklungen im Umweltschutz”.- Berne, 2005. –
275.-282.lpp.;
2.40. Paršova V. (2005)Cadastral identification system in Latvia . – Moldāvijas Valsts
Agrārās universitātes rakstos “Farm Sciences”(apjoms 12 lpp.);
2.41. Paršova V. (2005) DzīvokĜa īpašuma izveidošana un reăistrācija kadastrā / LLU
Ekonomikas fakultātes starpt. zinātniskās konferences “Ekonomikas zinātne –
lauku attīstībai 2005” rakstu krājumā,(apjoms 8 lpp.);
2.42. Dambīte D., Paršova V. Актуальные вопросы землеустройства и
территориального планирования – ŠauĜu universitātes starpt.zinātniskas
konferences “Ekonomika ir vadiba: aktualijos ir perspektivos” rakstu krāj., 2(7) /
Šiaulių universitetas, 2006. – 35 – 38 lpp. ;
2.43. Paršova V., Boruks A. Automatizēta valsts kadastra datu reăistrēšana Latvijā:
problēmas un diskusija – iesniegts LLU Rakstiem;
2.44. Sturmanis E. (2006) Comparision of Raster and Vector Approaches in Digital
Elevation Models for Hydrological calculations/ LLU ITF starpt. zin. konferences
“Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai” raksti, Jelgava, 19.-20.oktobris.
2.45. Sturmanis E. (2006) Comparision of Raster and Vector Approaches in Digital
Elevation Models for Hydrological calculations./Baltic Surveiying`06. –
Tartu:EMU.- 85 p.;
2.46. Jankava A., Paršova V. Zemes ierīcības specialitātes profesionālo studiju
noslēguma darbu saturs un vērtēšana. – iesniegts publicēšanai LLU mācību
metodiskās konferences (2006.gada 19.janvārī) materiālos;
2.47. Paršova V., Zvaigznons T. Cadastral registration of apartment properties in
Latvia. – Igaunijas DabaszinātĦu universitātes starpt. zin.metod.konferences
“Baltic Surveying`06” materiāli, 68. – 72.lpp.
2.48. R. U. Zuments, A. Vallis, Control and prognosis of 0 and 1 order reference frame
of the state, Baltic Surveying ‘06 International Scientific – Methodical
conference, Tartu:EMU. 144 – 148 lpp.
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Янкава А., Палабинска А., Платонова Д. Анализ размеров
сельскохозяйственных землепользований в условиях Земгальской равнины.
– Baltic Surveying ’07: International Scientific – Methodical conference, May 911, proceedings. - Kaunas, 2007.
2.50. Хелфрича Б., Целмс А., Кронбергс М. Результаты нивелирования 1 класса в
западной части Латвии. - Baltic Surveying ’07: International Scientific –
Methodical conference, May 9-11, proceedings. - Kaunas, 2007.
2.51. Paršova V., Dambīte D. Importance of Land Management in Solution of Issues of
Physical Planning in Latvia. - Baltic Surveying ’07: International Scientific –
Methodical conference, May 9-11, proceedings. - Kaunas, 2007.
2.49.

3.Doktora un maăistra darbu izstrāde
Katedrā no 2000.-2006.g. izstrādāti un aizstāvēti sekojoši maăistra darbi:
3.1.Celms Armands “Precīzās nivelēšanas darbi Dienvidkurzemē”, vad. asoc.prof.
R.U.Zuments, 2000.g.;
3.2.Supe Jana “Baltijas jūras vidējais līmenis Lattvijas piekrastē”, vad. asoc.prof.
R.U.Zuments, 2001.g.;
3.3.Ieleja Ilze “Administratīvi teritoriālā reforma Aknīstes novadā”, vad. asoc.prof.
A.Jankava, 2001.g.;
3.4.Sutina Sintija “Pagastu ăeogrāfiskā novietojuma ietekme uz zemes kadastrālo
vērtību”, vad. asoc.prof. A.Jankava, 2002.g.;
3.5.MiĜutina Agnese “Teritoriālo un dabas faktoru sistematizācija un analīze pilsētu
zemes vērtības noteikšanai”, vad. doc. H.KanaviĦš, 2002.g.;
3.6.Pundure Kristīne “Kadastra sistēmas izveidošana pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas”, vad. asoc.prof. V.Paršova, 2002.g.;
3.7.Igovena Ilona “Administratīvi teritoriālās reformas iespējas Zilupes novadā”, vad.
prof. A.Jankava, 2004.g.;
3.8.Vallis Atis “Valsts ăeodēziskā horizontālā tīkla 0.klases punktu mērījumu analīze”,
vad.asoc.prof. R.U.Zuments, 2004.g.;
3.9.Lāce Lauma “Latvijas teritorijas digitālās augstuma virsmas modelēšana”,
vad.asoc.prof. R.U.Zuments, 2004.g.;
3.10. Vestmane Ilze “Zemes īpašumu formēšana Rīgas rajonā”, vad.prof.A.Jankava,
2006.g.;
3.11. LiepiĦa Marta “Cēsu ăeodēziskā tīkla analīze”, vad. asoc.prof. R.U.Zuments,
2006.g.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras doktorantu saraksts (2001.-2007.):
Vladislavs Vesperis “ Informācijas sistēmas reăionālajā plānošanā”, vad. prof.
A.Jankava;
Armands AuziĦš “Zemes izmantošanas efektivitāte atkarībā no pārvaldības
formām”, vad. prof. A.Jankava;
Atis Vallis “Valsts 0.un 1.klases ăeodēzisko tīklu stabilitātes kontrole un
prognozes”, vad. asoc.prof. R.U.Zuments;
Armands Celms “Valsts nivelēšanas pamattīkla mērījumu analīze un augstumu
sistēmas izejas līmeĦa noteikšana”, vad. asoc.prof. R.U.Zuments;
Ervins Stūrmanis “Apvidus objektu klasifikācijas metodika ăeogrāfiskajām
informācijas sistēmām”, vad. prof. A.Jankava.
4.Zinātniskie projekti
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4.1. LZP grants projektam Nr.01.0783. “Lauku saimniecību zemes konsolidācijas
pamatnoteikumi un metodes”(2001.-2004.), proj.vad. A.Jankava;
4.2. LZP grants projektam Nr. 05.1592 “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte
lauku apvidos”, (2005.-2007.), proj.vad. A.Jankava;
4.3. LLU pētniecības projekts “0 klases ăeodēziskā tīkla piesaiste Valsts I klases
nivelēšanas tīklam”, (2006., 15000 Ls), proj.vad. R.U.Zuments;
4.4. LLU pētniecības projekts “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku apvidos”,
(2006.), 5817 Ls.), proj.vad. A.Jankava.

5. Starptautiski projekti
Dalība starptautiskā COST projektā Nr.291/00 “Modelling Real Property
Transactions”(2000.-2005.), proj. vad. Olborgas universitātes (Dānija) prof. E.Stubkjaers
(A.AuziĦš, A.Jankava, V.Paršova).
6.Praktiskie pētījumi
6.1.SaskaĦā ar līgumu ar firmu “Tursons” lektora M.Kronberga vadībā ik gadus (noslēgts
1997.g.1.augustā) tiek veikti mērījumi, to rezultātu apstrāde un analīze par Latvijas ZA
Kodolpētniecības centra būvobjektu un zonas starp kodolreaktoru un ierīkojamo
ăipšakmens karjeru deformāciju;
6.2. SaskaĦā ar līgumu ar Valsts zemes dienesta Ăeodēzijas pārvaldi, vēlāk Latvijas
ăeotelpiskās informācijas aăentūru katedras mācībspēki (I.Bīmane, M.Kronbergs,
B.Helfriča, G.PuriĦš) ik gadus veic I klases nivelēšanu.

LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras vadītāja

A.Jankava

15.04.2007.
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17.pielikums
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18.pielikums

Akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības biogrāfijas (CV)
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19.pielikums

Studiju kursu apraksti
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Kursa nosaukums

Ētika, estētika

Kursa kods

Filz1003

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Filozofija

Zinātnes apakšnozare

Ētika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Estētika. -R.:Zvaigzne, 1989.- 407 lpp.
Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. -R.:Zvaigne, 1996.-240 lpp.
Rubenis A. Ētika XX gs. - R.:Zvaigzne ABC, 1996..
Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. - R.:ABC, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. GombriksE.H. Mākslas vēsture. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 688 lpp.
2. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. - R.: Latvijas Enciklopēdija, 1994., 95. -1-10. broš.
3. Šeldons S., Steinbergs, Dāvids T. Osterns. Valdība, ētika un vadītāji. - R.: Pētergailis, 1994. -170
lpp.
4. Rogenbuka I. UzĦēmējdarbības ētika. - R.: Zvaigzne ABC, 1999. - 96 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Literatūra. Māksla. Mēs
2. Studija. Māksla Plus
3. žurnāls angĜu valodā "Ethics"
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošu vērtējumu 10 baĜĜu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju
apmeklējums - 10%, ieskaites vai eksāmena darbs 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt
gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un
augstāka.
Kursa anotācija
Kursā tiek skatīta ētika un estētika kā praktiskā filozofija, tās vieta Eiropas kultūrā un loma cilvēku
dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas kategorijām. Studenti
iegūst zināšanas par nozīmīgākām ētikas un estētikas problēmām mūsdienās, veido morālo
orientāciju un gaumi.
Kursa apraksts-plāns
1 Ētika un estētika kā praktiskā filozofija.
2 Ētiskā orientācija.
3 Ētiskās vērtības.
4 Ētiskās vērtības.
5 Estētiskās vērtības.
6 Ētiskās un estētiskās domas attīstība.
7 Ētiskās un estētiskās domas attīstība.
8 ĖermeĦa ētika un estētika.
9 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.
10 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.
11 Darba un jaunrades ētika un estētika.
12 Ekoloăiskā ētika.
13 Tikumiskā un estētiskā audzināšana.
14 Morālā regulācija. Morāle un māksla ekonomikā, ideoloăijā un politikā.
15 Patstāvīgo darbu prezentācija.
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.
Piezīmes
Obligāts visu fakutāšu izĦemot, SZF un VMF, akadēmiskajām un profesionālajām programmām 1.
vai 2.semestrī.
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Kursa nosaukums

Psiholoăija

Kursa kods

Psih2008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
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Zinātnes nozare

Psiholoăija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati.- R.: Mācību apgāds, 1996.- 323 lpp.
Kolominskis J. Cilvēks: psiholoăija.-R.: Zvaigzne, 1990. - 217 lpp.
Годфруа Ж Что такое психология? ч.1 и 2. Мир 1992 - 872 с.
Wortman C. Psychology.- N-Y.:Knof, 1988.-622 p.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku.(Saskarsmes psiholoăija).- R.:1994.-97 lpp.
2. Džeimsa M., Džongvarde D. Dzimis, lai uzvarētu. - Rīga, "Elpa", 1995.- 314 lpp.
3. Zīlītis A. Cilvēka attīstība. Jelgava, LLU, 1994. -20 lpp.
4. Thomas A. Grundwiss der Sozialpsychologie - Verlag fur Psychologie, Gottingen,1991.- 468
S.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. žurnāls"Psychology Todey"
2. žurnāls "Psychologie Heute"
3. žurnāls"Alter Ego"
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtai analītiskai esejai par to, kā studenta personības virzību un komunikāciju
ietekmē psihiskie procesi, uzrakstītam kontroldarbam, nostrādātiem visiem praktiskajiem
darbiem. Eksāmens.
Kursa anotācija
PadziĜināta izpratne par psiholoăijas iespēju izmantošanu studijās. Students pilnveido savas
personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, psihiskās veselības aizsardzībai,
tālākizglītībai. Veido un attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas, konsultēšanas un
komunikatīvās prasmes radošai klientcentrētai darbībai.
Kursa apraksts-plāns
1 Psiholoăijas nozares, metodes, skolas un virzieni. Psihiskie procesi un stāvokĜi.
2 Sajūtas un uztvere, to veidi un īpašības.Praktiskie darbi - Uztveres īpatnības.
3 Uzmanības veidi un īpašības. Iztēle un jaunrade.
4 Praktiskie darbi - AtmiĦas procesi. AtmiĦas individuālās tipoloăiskās īpatnības.
5 Domāšanas process. Prāta stili. Praktiskie darbi - Intelekts. Kreativitāte.
6 Gribas audzināšana. Rakstura akcentuācijas.Prakiskie darbi - Plastiskums un rigiditāte.
7 Jūtas un emocijas. Ipašie emocionālie stāvokĜi. Spriedze un tās vadīšana.
8 Kontroldarbs. Praktiskie darbi - Personības vajadzības un motīvi. Vērtības, attieksmes
9 Spēju izkopšana. Lateralitāte. Prakiskie darbi - SmadzeĦu funkcionālā asimetrija.
10 PašcieĦa, pašvērtējums, pašrealizācija, pašaudzināšana. Praktiskie darbi - Pretenziju
līmenis
11 Personības attīstības stadijas un psihosociālās krīzes
12 Grupas un to darbības organizācija. Praktiskie darbi - Saskarsme grupā. Baumu veidošanās
13 Verbālās saskarsmes māksla, konsultēšana, klientcentrēta darbība
14 Mūsdienīga vadītāja prasmes un vadīšanas stili. Praktiskie darbi -Profesionālā attīstība un
deformācija
15 Konfliktu risināšanas taktikas. Praktiskie darbi - Darbs ar "grūtajiem cilvēkiem"
16 Personības psiholoăiskā aizsardzība. Praktiskie darbi - Pašaizsardzība un risks
Piezīmes
Priekšmets iekĜauts visu fakultāšu akadēmiskās izglītības bakalaura, profesionālās izglītības
bakalaura un 2.līmeĦa profeesionālās studiju programmas obligātajā daĜā rudens vai pavasara
semestrī.
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Kursa nosaukums

Socioloăija

Kursa kods

Soci2001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Socioloăija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Giddens A. Sociology. Oxsford University Press.1998.
Socioloăijas skaidrojošā vārdnīca., R.: 1997.
Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā., R: 2002.
Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā., R: 1996.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. R.: 1989.
2. Latvijas Republikas Satversme.
3. ZvidriĦš P. Demogrāfija. R.: 1989.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Cоциологические исследования
2. Sociologia Ruralis
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktisko darbu prezentācija un pārbaudes darbs par teorētisko kursu - ieskaite ar atzīmi.
Kursa anotācija
Socioloăijas priekšmets.Ieskats socioloăijas vēsturē. Socioloăisko pētījumu metodes. Kultūra.
Sociālā mijiedarbība.Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija.
Etniskās attiecības. Politiskā vara .Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi. Sociālās
institūcijas: ăimene, ekonomika, izglītība, dzimums, reliăija. Sociālā politika. Deviance
Sociālās problēmas.
Kursa apraksts-plāns
1 Socioloăija kā zinātne.
2 Socioloăijas kā zinātnes veidošanās un attīstība.
3 Socioloăisko pētījumu metodes: kvantitatīvās un kvalitatīvās. To pielietošanas iespējas.
4 Socializēšanās un socializācijas aăenti .
5 Kultūra socioloăijas skatījumā: kultūras modeĜi, kultūras līmeĦi, kultūras pamatelementi.
6 Sociālā mijiedarbība. Sociālie satusi un sociālās lomas.
7 Sociālās grupas. Sabiedrības formālās organizācijas.Asociācijas, birokrātiskās organizācijas,
totālās
8 Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte.
9 Nacionālās valstis. Nacionālisms. Sabiedrības etniskā struktūra. Etnopolitika.
10 Sociālie institūti: ekonomika, reliăija, izglītība
11 Sociālie institūti: ăimene, dzimums.
12 Valsts institūts, tā funkcijas. Politiskā sistēma. Politiskās partijas un ideoloăijas.
13 Vara. Varas sadalījums sabiedrībā.
14 Sociālā politika.
15 Deviance.
16 Sociālās problēmas, globālās sociālās problēmas.
Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LLU bakalauru studiju programmu obligātajā daĜā un profesionālās
augstākās izglītības studiju programmu obligātajā daĜā, rudens semestrī.
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Kursa nosaukums

Filozofija

Kursa kods

Filz1001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
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Zinātnes nozare

Filozofija

Zinātnes apakšnozare

Filozofijas vēsture

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Kūle M. Kūlis R. Filozofija. - R., 1996. - 653 lpp.
2. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. - R., 1993. - 146 lpp.
3. Andersone Z. Filozofija un kultūra Senajā pasaulē. Jelgava, I d. - 1994. - 81 lpp., II d. 1994. - 72 lpp., III d. - 1995. - 40 lpp.
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Filozofijas atlants: attēli un fakti. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. -251 lpp.
Megi B. Filozofijas vēsture. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. -240 lpp.
Klīve V.V. Gudrības ceĜos. - Rīga, 1996. -224 lpp.
Bēringers H. Kas ir filozofija? - Lielvārda, 1995. - 127 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

žurnāls "Grāmata"
žurnāls "Kentaurs"
журнал "Вопроси философии."
журнал "Филосовские науки"

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošu vērtējumu 10 baĜĜu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%,
lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt
gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.
Kursa apraksts-plāns
1 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
2 Filozofija Senajā Indijā, Ėīnā.
3 Antīkā filozofija.
4 Antīkā filozofija.
5 Viduslaiku filozofija.
6 Renesanses laika filozofija.
7 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā.
8 18. gs. apgaismības filozofija.
9 Vācu klasiskā filozofija.
10 Marksisma filozofija.
11 Dzīves filozofija, eksistenciālisms.
12 Postmodernisms.
13 Pasaules ontoloăiskās problēmas.
14 IzziĦas problēma filozofijā. Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas.
15 Patstāvīgā darba prezentācija.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Piezīmes
Obligāts visu fakultāšu, izĦemot SZF un VMF, akadēmiskajām un profesionālajām
programmām, rudens vai pavasara sem.
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Kursa nosaukums

Profesionālā angĜu valoda

Kursa kods

ValoP175

Kredītpunkti

6

ECTS kredīti

9

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

96

Kursa autori
Humanitāro zinātĦu mağistrs filoloğijā vieslekt. Irina Orlova
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. FAO LAND TENURE STUDIES ”Cadastral syrveys and records of rights in land” Sir Bernard
O.Binns, Peter F.Dale FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS,
Rome,
2. ”Basic Technical English” Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage” Oxford University
Press, 90.lpp.
3. ”Introduction to Physical Geography” Arthur N.Strahler, 1970, 457.lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. ”Introduction to Physical Geography” Arthur N.Strahler, 1970, 457.lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas Zinātnes Padomes, Latvijas ZinātĦu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku Savienības
laikraksts
2. „Zinātnes Vēstnesis”
3. ”The Economist”
4. ”National Geographic”
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25
000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību
skaita.
Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziĦai ar ārzemju studentiem un speciālistiem
(prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzĦēmumos u.c.). Programma
paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos - lasīšanā, runāšanā,
audiēšanā, rakstīšanā.
Kursa apraksts-plāns
1 Augsne un ražība.
2 Zemes ierīkotājs un viĦa darbs.
3 Zemes lietojums lauksaimniecībā.
4 Zemes ierīcība un lauksaimniecības tehnoloăijas.
5 Zemes kadastrs.
6 Zemes ekonomiskā novērtēšana.
7 Augsnes un zemes vērtēšana.
8 Vērtēšanas metodes.
9 Zemes resursi un zemkopība.
10 Zemes ražotspēja.
11 Zemes resursu klasifikācija.
12 Lauksaimniecības zemes klasifikācija.
13 Augsnes uzmērīšanas tekstūras kartes.
14 Augsnes sēriju kartes.
15 Lauksaimnieciskā plānošana.
16 Eksāmens
Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF pilna laika studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daĜā, 1., 2.,
3., 4.semestrī.
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Kursa nosaukums

Profesionālā vācu valoda

Kursa kods

ValoP157

Kredītpunkti

6

ECTS kredīti

9

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Valodniecība

Semināru un praktisko darbu skaits

96

Kursa autori
vieslekt. Raisa Sipoviča
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Geodasie Heute und Morgen- Bonn, 1996. - s. 48
2. Atkis- Geodasieprojekt/ Rolf Harbeck, Landsvermessungsamt NRW, 1995- s. 36
3. Geodasiehochschule Bonn, NRV, 1993- s. 52
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. www.riga vzd.gov.lv
2. www.lzkc.org.lv
3. mapx.map.vgd.gev.lv
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. www.riga vzd.gov.lv

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25
000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību
skaita.

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

Kursa apraksts-plāns
1 Zemes uzmērīšanas mērėi.
2 Kartogrāfija un topogrāfija.
3 Zemes kadastrs.
4 Digitālās topogrāfiskās bankas
5 Digitālās kartogrāfijas attīstība
6 Automatizētās datu apstrādes priekšrocības
7 Precīzā nivelēšana.
8 1.Kontroldarbs.
9 Enerăija 21. gadsimtā.
10 Klimata aizsardzība un enerăijas ieguve.
11 Alternatīvie enerăijas veidi (Vācijā).
12 Matemātiskā ăeodēzija.
13 Astronomiskā un fizikālā ăeodēzija.
14 Fotogrametrija (ăeodēzijas aspekti)
15 Rezumējums un novērtējums.
16 eksāmens

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF pilna laika studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daĜā, 1., 2.,
3., 4. semestrī.
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Kursa nosaukums

Cilvēka aizsardzība

Kursa kods

Citi3002

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Citi

Kursa autori
InženierzinātĦu doktors viesdoc. Daina Kanaška
Medicīnas habililitētais doktors viesdoc. Ingolfs Žukovskis
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.Darba apstākĜi un veselība darbā.- Rīga :Labklājības ministrija, 2004.-140 lpp.
2.Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība/V.KaĜėa un Ž.Rojas red..- Rīga
:Elpa, 2001.-500 lpp.
3.Darba drošība.-Rīga :Labklājības ministrija.-288 lpp.
4.KaĜėis V., Roja Ž. Riska faktori darba vidē.- Rīga :Elpa, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.Psihosociālā darba vide.- Rīga :Labklājības ministrija, 2003.-140 lpp.
2.Eglīte M. Darba medicīna.- Rīga, 2000.- 671 lpp.
3.Darba higiēna.- Rīga :Labklājības ministrija, 2003.-160 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.Laikraksts
2.Laikraksts
3.Laikraksts
4.Laikraksts

"Valdības ZiĦotājs"
"Latvijas Vēstnesis"
"Mans Īpašums"
"Ugunsdzēsējs"

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošo novērtējumu saĦem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies
semināra nodarbībās un testu veidā apliecinājuši normatīvo aktu zināšanas un izpratni,
iegūstot novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Galīgā atzīme - novērtējumu vidējais
aritmētiskais.

Kursa anotācija
Studenti apgūst piemērot likumu, nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu normas
darba videi. Darba aizsardzības darbības, kontroles un apmācības jautājumus, darba vides
parametru iedarbību uz cilvēku, ārkārtējo situāciju prognozēšanu, to novērtēšanas un
reaăēšanas iespējas uz tām.

Kursa apraksts-plāns
1 Darba aizsardzības sistēma (l). Darba vides parametru mērīšanas metodes un metodikas
(pr.d.). 1.uzdevums
2 Darba aizsardzību reglamentējošie dokumenti (l.) Mākslīgā apgaismojuma aprēėinu
modelēšana. 1.tests.2.uzdevums
3 Darba vides higiēna un sanitārija (l.). Individuālo aizsardzības līdzekĜu izvēle (pr.d.).2.tests.
3.uzdevums.
4 Darba vides riska faktori, to ietekme uz cilvēka veselību. Dzirdes orgānu aizsardzības
līdzekĜu izvēle.
5 Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība, profilakse (l.). Sprādzienbīstamas
vides aprēėini.
6 Ugunsdrošība (l.).Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas aprēėini (pr.d.). Uzdevums
2.kontroldarbam.
7 Elektrodrošība (l.). Riska novērtējums darba vietā (pr.d.). 2.kontroldarbs.
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8 Darba drošības pilnveidošanas ceĜi (l.). Riska novērtējums darba vietā. (pr.d.)
9 Ārkārtējo situāciju sistēmas (l.) Bīstamo objektu inventarizācija un riska analīze (pr.d.).
1.uzdevums.
10 Ārkārtēju situāciju sistēmas (l.) . ĀS tiesiskais pamats (sem.) 1.tests. 2.uzdevums.
11 ĀS bīstamības pakāpes novērtēšana (l.) Radiācijas situācijas prognozēšana un
novērtēšana.2.tests, 3.uzdevums
12 Cilvēku aizsardzība (l.). Tautsaimniecības nozaru speciālistu tiesības un pienākumi
ĀS.(sem) 3.tests .
13 Preventīvie pasākumi nozares sagatavošanai darbībai ĀS (l.). Ėīmiskās situācijas
prognozēšana.(pr.d.).
14 Preventīvie pasākumi nozares sagatavošanai darbībai ĀS (l.) Evakuācijas
pasākumi.4.uzdevums.
15 Glābšanas darbi tautsaimniecība (l.) Dezaktivācija (pr.d.).4.kontroldarbs.
16 Ražošanas atjaunošana ekstremālā vidē. (l.). Avāriju likvidēšanas pasākumi, organizatori
un izpildītāji.(sem.

Piezīmes
IekĜauts visās LLUstudiju programmās.(Senāta lēmums Nr.166 12.03.1997).
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Kursa nosaukums

Matemātika I

Kursa kods

Mate1004

Kredītpunkti

3.5

ECTS kredīti

5.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

56

Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Matemātiskā analīze un
funkcionālanalīze

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. K.Šteiners, B.SiliĦa. Augstākā matemātika I,II,III daĜa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1997., 1998.,
1998. - 96,116,192lpp.
2. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika I daĜa.-Rīga: Zvaigzne, 1988.
3. N.Brāzma, A.Brigmane, J.Rāts. Augstākā matemātika.- Rīga: Zvaigzne,
4. Dz.Bože, L.Biezā, B.SiliĦa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. - Rīga:
Zvaigzne, 1986.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. S.Brūvere. Uzdevumi patstāvīgam darbam augstākajā matemātikā.- Jelgava: LLU,2002. 81 lpp.
2. S.Brūvere, S.ČerĦajeva. Mācību līdzeklis un patst darba uzdevumi augst. mat.pamatu
apguvei.- Jelgava:LLU, 2002. - 169 lpp.
3. S.Brūvere. Mācību līdzeklis augst. matem. LLU inženierzinātĦu spec. studentu profes.
studijām I.- Jelgava: LLU, 2002.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem individuāliem mājas darbiem; uzrakstītiem un
ieskaitītiem visiem 4 kontroldarbiem, nokārtotam eksāmenam.

Kursa anotācija
Šajā kursā tiek apskatīti dažādi matemātikas jautājumi: matricu algebra, analītiskā ăeometrija
plaknē, funkciju atvasinājums un tā pielietojumi.

Kursa apraksts-plāns
1 Determinanta jēdziens. Determinantu aprēėināšana. Krāmera formulas.
2 Matricas. Darbības ar matricām.Inversa matrica.Lineāru sistēmu atrisināšana ar matricām.
3 Koordinātu metode. Pamatuzdevumi plaknē.Līnijas vienādojums.
4 Taisnes vienādojumi plaknē.
5 II kārtas līnijas:elipse, hiperbola, parabola, riĦėa līnija; kanoniskie vienādojumi.
6 Vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora koordinātas.
7 Vektoru skalārs, vektoriāls un jauktais reizinājums.
8 Funkcija. Elementārās funkcijas. Funkciju iedalījums.
9 Funkcijas robeža. Nenoteiktību novēršana.
10 I un II ievērojamās robežas. Funkcijas nepārtrauktība.
11 Funkcijas atvasinājums, tā ăeometriskā nozīme. Atvasinājuma formulas.
12 Apslēptu, parametrisku funkciju atvasinājumi.Augstāku kārtu atvasinājumi.
13 Funkcijas augšana, dilšana, ekstrēmi.
14 Funkcijas grafika ieliekums, izliekums, pārliekuma punkti. Asimptotas.
15 Funkcijas pētīšanas vispārīgā shēma.
16 Funkcijas lielākā un mazākā vērtība dotā intervālā.

Piezīmes
Studiju priekšm. paredzēts I kursa LIF bak.studiju programmām "Zemes ierīcība", "Vides un
ūdenssaimniecība", Zemes ierīc. 1.līm. prof. izgl. un TF lauks. inženierz. prof. progr. 1.sem.
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Kursa nosaukums

Matemātika II

Kursa kods

Mate3010

Kredītpunkti

3.5

ECTS kredīti

5.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

56

Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Matemātiskā analīze un
funkcionālanalīze

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. K.Šteiners. Augstākā matemātika III, IV.- Rīga: Zvaigzne ABC
2. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika II.- Rīga: Zvaigzne, 1988.
3. Dz.Bože, L.Biezā, B.SiliĦa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.- Rīga:
Zvaigzne, 1986.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. S.Brūvere. Uzdevumi patstāvīgam darbam augstākajā matemātikā.- Jelgava: LLU,2002.- 81
lpp.
2. S.Brūvere. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā II .- Jelgava: LLU,2002- 84 lpp..

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem visiem individuāliem mājas darbiem; uzrakstītiem un
ieskaitītiem visiem 4 kontroldarbiem, nokārtotam eksāmenam.

Kursa anotācija
Šajā kursā tiek apskatīti dažādi matemātikas jautājumi: integrāĜi un diferenciālvienādojumi un
vairāk argumentu funkciju diferenciālrēėini.

Kursa apraksts-plāns
1 Diferenciālis, tā ăeometriskā nozīme, pielietojumi.
2 Nenoteiktā integrāĜa definīcija, īpašības. Tiešā integrēšana.
3 Integrēšana ar substitūciju un parciāli. IntegrāĜi, kas satur kvadrāttrinomu.
4 Racionālu algebrisku funkciju integrēšana. Iracionālu funkciju integrēšana.
5 Noteiktā integrāĜa definīcija, īpašības, ăeometriskā nozīme.
6 Noteiktā integrāĜa aprēėināšana.
7 Noteiktā integrāĜa pielietojumi laukuma un loka garuma aprēėināšanai.
8 Rotācijas tilpumu un virsmas laukumu aprēėināšana.
9 Neīstie integrāĜi.
10 Diferenciālvienādojumi, vispārīgi jēdzieni. I kārtas v-mi ar atdalāmiem mainīgiem.
11 Homogēni un lineāri I kārtas diferenciālvienādojumi.
12 Vispārīgi jēdzieni par II kārtas v-iem. Vienkāršākie II kārtas v-mi.
13 Lineāri II kārtas diferenciālvienādojumi.
14 Divu argumentu funkcija, tās definīcija, uzdošana, ăeometriskā nozīme.
15 Divu argumentu funkcijas parciālie atvasinājumi, pilnais diferenciālis.
16 Divu argumentu funkcijas ekstrēmi.

Piezīmes
Studiju priekšmets paredzēts I kursa LIF Zemes ierīcības un Vides un ūdenssaimniecības
bakalaura studiju programmai un TF lauksaimniecības inženierzinību profesionālajai
pamatstudiju programmai 2.sem.
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Kursa nosaukums

Fizika

Kursa kods

Fizi2009

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Fizika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Fizika, Valtera redakcijā Rīga, Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika, A. Apinis, Rīga, Zvaigzne, 1972. 708 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. M. Jansone, A. Kalnača u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā.- Rīga, RTU 2000. 247
lpp.
3. Uzdevumu krājums fizikā, V. Volkenšteine, Rīga, Zvaigzne, 1968. 353 lpp.
4. Fizikas praktikums, L. Jansons, A. Zambrāns, u. c., Zvaigzne, 1979. 504 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Terra"
2. žurnāls "ZvaigžĦotā debess"

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, aizstāvētiem visiem laboratorijas un patstāvīgajiem
darbiem.

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

Kursa apraksts-plāns
1 Kinemātika( virzes un rotācijas)
2 Dinamika
3 Rotācijas kustības dinamika
4 Šėidrumu mehānika
5 1. kontroldarbs: Mehānika
6 Mehāniskās svārstības .
7 Mehāniskie viĜĦi
8 Pārneses parādības
9 Pirmais un otrais termodinamikas likums
10 2. kontroldarbs: Mehāniskās svārstības un viĜĦi. Termodinamika
11 Elektrostatika. Līdzstrāva. Magnetisms
12 Elektromagnētiskās svārstības
13 Elektromagnētiskie viĜĦi. Interference
14 Difrakcija. Polarizācija. Absorbcijai
15 . Termiskais starojums
16 3. kontroldarbs

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības un Vides un ūdens saimniecības, MF Kokapstrādes un
Mežinženieru, kā arī PTF Pārtikas prod. Tehnol. prof. studiju programmas obl. daĜā, 2.sem.
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Kursa nosaukums

Matemātiskā statistika

Kursa kods

Mate2006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Liepa I. Biometrija. R.: Zvaigzne, 1974.
KrastiĦš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: Zvaigzne, 1978.
KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija / Mācību grāmata augstskolām. R.: 1998.-435 lpp.
Abrams I. Mērījumu rezultātu matemātiskā apstrāde. R.: Zvaigzne, 1983.-138 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Arhipova I., Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. Jelgava: LLU 1998.
2. David M. Levine,... Applied statistics for engineers and scientists. Prentice HALL, Inc. 2001.671pp.
3. KrastiĦš O., KrūmiĦa I. Izlases metode. R.: LSI, 1998.-56lpp.
4. ěeontjevs L., Plaudis A. Inženierekonomisko aprēėinu matemātiskās metodes. R.: Zvaigzne,
1976.-453 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas statistikas gadagrāmata. R.: 1998., 1999., 2000. ...
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc uzrādītajiem 8 laboratorijas darbiem, kuri fiksēti datora atmiĦā, un uzdotajiem teorijas
jautājumiem par katra laboratorijas darba tēmu lekciju kursa apjomā.
Kursa anotācija
Priekšmetā tiek doti statistisko kopu pamatjēdzieni. Viendimensiju paraugkopu statistiskie
rādītāji. Izkliedes rādītāju un reprezentācijas rādītāju noteikšanas metodes. Liela apjoma
kvantitatīvas paraugkopas, grupētas kopas. Variāciju rindas skaitlisko pamatrādītāju
noteikšanas metodes. Divdimensiju paraugkopas un korelācijas teorijas elementi. Empīriskā
sadalījuma grafiskā attēlošana.
Kursa apraksts-plāns
1 Objekti, to kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes. Novērojuma dati.
2 Statistiskās kopas – ăeneralkopas, paraugkopas, izlases. Izlases reprezentācijas rādītāju
raksturojums.
3 Pazīmes vidējo vērtību raksturotāji – vidējie lielumi.
4 Paraugkopu izkliedes rādītāji – izkliedes intervāls, dispersija, standartnovirze, variāciju
koeficients.
5 Reprezentācijas rādītāji, standartkĜūdas – vidējā aritmētiskā, standartnovirzes, variāciju
koeficienta.
6 Viendimensiju paraugkopu statistisko pamatrādītāju noteikšanas metodes.
7 Kvadrātmetode – paraugkopas variantēm ar1vai 2 zīmju skaitĜiem.
8 Noviržu kvadrātu metode ja vērtības variantēm vairākzīmju skaitĜi.
9 Liela apjoma kvantitatīvas viendimensiju paraugkopas.
10 Ranžēta variāciju rinda, grupēšana klasēs, klašu skaita izvēle.
11 Variāciju rindas skaitlisko pamatrādītāju (dispersija, standartnovirze) noteikšana.
12 Empīriskā sadalījuma grafiskā attēlošana – histogramma, poligons.
13 Poligona raksturotāji – asimetrija, ekscess.
14 Lineāra pāru korelācija, regresijas taisne. Negrupētu paraugkopu korelācijas koeficienta
aprēėināšana.
15 Grupētu paraugkopu korelācijas koeficients.
16 iespējamās grafiskās attēlošanas metodes ar matemātiskās statistikas datorprogrammām.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcību specialitātes studiju programmas 3. semestrī.
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Kursa nosaukums

Tiesību pamati

Kursa kods

JurZ2001

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Darba likums, - R.:Tiesiskās informācijas centrs, - 2002.
Latvijas Republikas Civillikums. - R.:Tiesiskās informācijas centrs, - 1998.
Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. - R.: KIF Biznesa komplekss,- 1994.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. - R.:Mans īpašums, - 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Īpašums. - R. :Mans īpašums, - 1996.
Rozenfelds J. Ėīlas tiesības. - R.: Zvaigzne ABC, - 1998.
Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats.- R.: 1966.
Ziemelis J. Prasības summas noteikšana. - R.: 1976.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas Vēstnesis (laikraksts latviešu valodā).
2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi. R.:Latvijas Tiesnešu
mācību centrs. - 1997.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10% no kopējā nodarbību skaita, neieskaitīto vai
neuzrakstīto kontroldarbu kārtošana katedrā noteiktā laikā. Ieskaite ar atzīmi.

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

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4
5
6
7
8

Valsts un tiesību jēdziens,būtība.
Valsts un administratīvās tiesības.
Darba tiesības. Darba līguma noslēgšana grozīšana,izbeigšana.
Civiltiesības. Civillikums,tā nozīme sabiedrībā.
Saistības un līguma jēdzieni.Līgumu noslēgšanas un laušanas kārtība.
Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi.
Ăimenes tiesību aspekti.
Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme

Piezīmes
Priekšmets tiek piedāvāts meh.,en.,auto,vet, būvn.,zier.,vs.,aap.,ppt.,mi.,kok.,mz.mājt.,
specialitāšu studentiem rudens vai pavasara semestrī.
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Kursa nosaukums

Ekonomikas teorija

Kursa kods

Ekon1002

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Ekonomikas teorija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Nešpors V. Ievads ekonomikā. R.: Kamene - 2002.g.193 lpp
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. R.: LU; 2000., 187 lpp
3. Ekonomikas pamati /mācību līdzeklis/ R.: Jumava 2002., 277 lpp

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību. R.: Kamene,
2001.g., 1.daĜa 381 lpp; 2.daĜa 518 lpp
2. Šēnfelde M.,ĥikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. R.: Kamene 2002., 220 lpp
3. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. R.: Kamene 2001., 123 lpp

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. LR Saeimas un MK ZiĦotājs
2. Kapitāls
3. Dienas bizness

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studenti strādā semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2
kontroldarbus. Kārto rakstisko eksāmenu.

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

Kursa apraksts-plāns
1 Ekonomikas zinātne, tās priekšmets, metodes.
2 Pieprasījums, piedāvājums un tirgus būtība
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība
4 Patērētāju motivācija tirgū
5 Ražošana. Izmaksas un to analīze.
6 Ražošanas resursu tirgus.
7 Tirgus formas
8 Valsts loma tirgus ekonomikā
9 Makroekonomika. Makroekonomikas pamatrādītāji
10 Kopējais pieprasījums un piedāvājums
11 Inflācija
12 Nodarbinātība un bezdarbs
13 Bankas un to darbība
14 Nauda un monetārā politika
15 Ekonomiskā izaugsme
16 Starptautiskās ekonomiskās attiecības

Piezīmes
Studiju priekšmets paredzēts - Meh;en;auto;lauks;būvn;zier;vs;aap;ppt;mājt;kok;mi;mz
specialitāšu studentiem 3. vai 4.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ekoloăija un vides
aizsardzība

Kursa kods

VidZ3006

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Vides zinātne

Zinātnes apakšnozare

Vides inženierzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. I. Liepa, A. MauriĦš, E. Vimba. Ekoloăija un dabas aizsardzība. R: Zvaigzne, 1991. 300 lpp.
2. J. Švarcbahs, R. Sudārs, V. Jansons, U. KĜaviĦš, Ē. Dreimanis, P. Bušmanis. Ekoloăija un
vides aizsardzība. Mācību līdzeklis
Jelgava: LLU, 2001.- 200 lpp
3. Lars Ryden, Pawel Migula and Magnus Andersson. Environmental Science. Uppsala: The
Baltic University Press, 2003, 824 p.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Ekoloăijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi. Jelgava: LLU, 1996. 50 lpp.
2. Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrija. R: "Gandrs", 1995. 65 lpp.
3. Hartmut Bick. Oekologie. Stuttgart; New York: Fischer, 1989. 327 S.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Vides vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. R: "Gandrs"
2. National Geographic. Official Journal of the National Geographic Society.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem testiem.

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

Kursa apraksts-plāns
1 Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums
2 Ekoloăija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloăijas iedalījums un struktūra
3 Organismu dzīvesvide. Ekoloăiskie faktori. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas.
4 Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze.
5 Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloăiskā niša. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.
6 Ekosistēma. Vielu un enerăijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika.
Biosfēra.
7 Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību
izplatība.
8 Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi. 3. pr. darbs: Nacionālie parki.
9 Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteĦi.
10 Ūdens resursi. Augu un dzīvnieku resursi. Zemes resursi. 4. praktiskais darbs: Dabas parki,
dabas pieminekĜi.
11 Vides piesārĦojums. PiesārĦojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka
veselība.
12 ŪdeĦu piesārĦojums. NotekūdeĦu attīrīšana. ŪdeĦu aizsardzība. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas
I
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13 Gaisa (atmosfēras) piesārĦojums. PiesārĦojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras
piesārĦojuma samazināšana.
14 Atkritumi un to radītais piesārĦojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu
saimniecība.
15 Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II
16 Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloăizācija. Labas lauksaimniecības prakse.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts visu LLU fakultāšu studiju programmu obligātajā daĜā.
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Kursa nosaukums

Zinātniskā darba pamati

Kursa kods

Citi3014

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. - Rīga; Zvaigzne, 1989. - 296 lpp.
2. Zinātniskās darbības likums: LR likums, 14.04.2005.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati / Zinātniska monogrāfija. - Jelgava: LLU, 1999.
-952 lpp.
2. Enciklopēdijas, vārdnīcas, speciālā literatūra.
3. LLU normatīvie dokumenti, 3.daĜa: Zinātniskā kvalifikācija.- Jelgava, 1992.
4. StradiĦš J. Etīdes par Latvijas zinātĦu pagātni. - Rīga: Zvaigzne, 1982.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, jāiesniedz un jāaizstāv
referāts par izvēlēto tēmu, priekšmets noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Kursa anotācija
Zinātne un zinātniskais darbs. Zinātnes organizācija un zinātnisko kadru sagatavošana Latvijā.
Studentu zinātniskā darba (ZPD) veidi un organizācija. Bibliogrāfijas avotu un informācijas
izmantošana zinātniskajā darbā. ZPD posmi un tematika. Analītiskā apskata sastādīšana.
Pētnieciskā darba izstrādes metodika. ZPD visplašāk pielietojamās metodes. Pētijumu
rezultātu noformēšana un novērtēšana.

Kursa apraksts-plāns
1 Zinātne un zinātniskais darbs.
2 Zinātnes organizācija un zinātnisko kadru sagatavošana Latvijā.
3 Studentu zinātniskā darba veidi un organizācija.
4 Zinātniskās pētniecības darba posmi un tematika.
5 Prakt. darbs - Tēmas izvēle un formulēšana.
6 Bibliogrāfijas avotu un informācijas izmantošana zinātniskajā darbā.
7 Zinātniskās informācijas meklēšana.
8 1.kontroldarbs. Pr. darbs - Literatūras studijas, informācijas meklēšana.
9 Pētnieciskā darba izstrādes metodika.
10 Zinātniskās pētniecības darba programmas izstrādāšana.
11 Pr. darbs - Analītiskā apskata sastādīšana.
12 Pr.darbs - Literatūras saraksts, atsauces, citēšana.
13 Pētījumu rezultātu noformēšana.
14 Pētnieciskā darba efektivitāte un vērtēšana.
15 Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešana.
16 2.kontroldarbs. Darba aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 6.semestrī.
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Kursa nosaukums

Teritorijas plānošana

Kursa kods

Arhi2041

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori
ekonomikas mağistrs vieslekt. Aina Palabinska
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. BriĦėis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība, Rīga.-2001.- 219.lpp.
2. Palabinska A. Zemes reforma Latvijas lauku apvidos.- Jelgava, 1999. 34.-42.lpp.
3. Melluma A. Pierobežas reăioni
4. Rivža B., Rivža P., Krūzmētra M., Ramute L. Valsts administratīvi reăionālais iedalījums:
problēmas metodes un risinājumi. 1999.-116.lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Lendi M. Grundriss einer Theorie der Raumplanung: Einleitung in die raumplanerische
Problematik/ - 3. Aufl. Zuerich, 1996. - 152 s.
2. Chery G. E., Rogger A. Rural Change and Planning. - 1995. - 152 s.
3. Teritorijas plānošanas likums (22.05.2002.) //Latvijas Vēstnesis, 12.06.2002.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums.
Latvijas arhitektūra/ Vides un pilsētu plānošana
Mans īpašums
Praktiskais latvietis

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem. Eksāmens.

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par teritorijas plānošanas(TP) nozīmi Latvijas reăionālajā attīstība.
TP līmeĦi, formas un to klasifikācija. TP principi un prasības. Galvenie faktori, kas jāievēro TP.
TP kārtība un uzdevumu risināšanas metodes. TP shēmu un projektu pamatošana un
īstenošana. TP kā zinātniskās disciplīnas priekšmets un metodes.

Kursa apraksts-plāns
1 Teritoriālplānošanas jēdziens, nozīme un saistība ar citām mācību disciplīnām.
2 Reăionālās attīstības galvenie virzieni un reăionālie veidojumi.
3 Teritorijas plānošanas līmeĦi un objekti.
4 Teritorijas plānošanas process un tā stadijas.
5 Teritorijas plānojumu veidi un teritorijas plānošanas metodes.
6 Teritorijas plānošanas mērėis, uzdevumi, pamatprincipi un prasības.
7 Teritorijas plānošanas kārtība, sastāvdaĜas un elementi.
8 Galvenie faktori, kas jāievēro teritorijas plānošanā.
9 1. kontroldarbs.
10 Teritorijas plānojumu tiesiskā, ekonomiskā, ekoloăiskā un sociālā pamatošana.
11 Teritorijas plānojumu izstrādes secība un metodoloăija.
12 Dažāda līmeĦa teritorijas plānošanas dokumenti, to analīze.
13 Teritoriālplānošanas mūsdienu problēmas un to iespējamie risinājumi.
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14 Aktuālo izmaiĦu ietekmes novērtējums teritorijas plānojumos.
15 Izstrādāto teritorijas plānojumu ievērošanas un īstenošanas kontrole.
16 2.kontroldarbs

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 5. semestrī.

Kursa nosaukums

Teritorijas plānošana, k.pr.

Kursa kods

Arhi3040

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Lekciju skaits

16

Laboratorijas darbu skaits

24

Kursa autori
ekonomikas mağistrs vieslekt. Aina Palabinska
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. BriĦėis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība, Rīga.-2001.-219.lpp.
2. vanags E., Vilka I. pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005,
384lpp.
3. Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai: Rīga, Pašvaldību mācību centrs, 2000,-142 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Reăionu attīstība latvijā// Valsts reăionālās attīstības aăentūra, Rīga - 2004.-88 lpp.
Guidelines for Land - use Planning: FAO, 1993.-96 lpp.
Chery G. E., Rogger A. Rural Change and Planning. - 1995. - 152 s.
Städtebau - Raumplanung. Zürich, 1992. - 365 lpp

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Mērnieks, SIA "Trinets"izdevums.
Latvijas arhitektūra, žurnāls.
Mans īpašums
Dienas biznesa pielikums "Nams & īpašums

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem laboratorijas darbiem, kā arī izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam.

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par teritorijas plānošanas procesu. Apgūst teritorijas plānojuma
izstrādes organizatorisko struktūru. Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes secību,
metodoloăiju un to detalizāciju. Teritorijas plānojuma aktualizēšanu.

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4

Teritorijas plānošanas normatīvā bāze
Teritorijas plānojumu izstrādes aktivitāte, to kavējošie faktori.
Galvenie faktori, kas jāievēro teritorijas plānošanā..
Teritorijas plānošanas process un tā stadijas.
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5 Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas organizācija, tās posmi.
6 Plānojamās teritorijas esošās situācijas izvērtējums
7 SWID analīze, tās nozīme teritorijas plānošanā.
8 Plānojamās teritorijas attīstības koncepcijas izstrādāšana.
9 Aizsargjoslas, to noteikšana un attēlošana teritorijas plānojumā.
10 Teritorijas funkcionālais zonējums, tā atsevišėu zonu izplatības noteikšana.
11 Vietējo pašvaldību apbūves saistošie noteikumi, to izstrādes pamatprincipi.
12 Ietekmes uz vidi novērtējums, tā noteikšanas nepieciešamība teritorijas plānojumam.
13 Detālplānojumi, to saturs un nepieciešamība.
14 Nepieciešamās detalizācijas pakāpes noteikšana detālplānojumiem.
15 Aktualizēta teritorijas plānojuma izmaiĦu ietekmes novērtējums.
16 Kursa projekta noformēšana, iesniegšana, aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 5. semestrī.
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Kursa nosaukums

Kadastrs

Kursa kods

JurZ2008

Kredītpunkti

2.5

ECTS kredīti

3.75

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

40

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. – 516lpp.
2. 3. A.Grūtups, E.KalniĦš, Civillikuma komentāri,Trešā daĜa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais
papildinātais izdevums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2002. – 353lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. – Rīga, LLU Skrīveru zinātnes
centrs, LR Valsts zemes dienests, 2001. – 405lpp.
4. H.KanaviĦš, Kadastrs (lekciju konspekti ZIS studentiem). – Jelgava, LLU, 1999. – 194lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti
2. A.Boruks, Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. – 449lpp.
3. Zemes reformas Vēstnesis/ Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikums zemes ierīcības lietās.
- Rīga, 1995. – 2002.g.
4. Starptautisko zinātniski praktisko konferenču materiālos publicētie ziĦojumi par kadastra
tematiku.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Enciklopēdijas un periodikas raksti par kadastru.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens.

Kursa anotācija
Programma aptver mūsdienīgo reālo Latvijas Republikā fukcionējošo kadastra sistēmu, tās
mērėus un uzdevumus. Iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un
pašvaldībās (nozaru kadastri, teritoriālā plānošana, zemes ierīcība, nekustamā īpašuma
nodokĜa administrēšana, nekustamo īpašumu formēšana, nekustamo īpašumu tirgus
vērtēšana, u.c. jomās).

Kursa apraksts-plāns
1 Kadastra vēsturiskā izveidošanās.
2 Kadastrs Latvijas teritorijā.
3 Zemes reformas loma Latvijā pārejas periodā (kopš 1991.g.) kadastra sistēmas izveidē.
4 Valsts zemes dienests, tā funkcijas un struktūra.
5 Valsts kadastra sistēma Latvijā.
6 Nekustamā īpašuma Valsts kadastrs.
7 Nekustamie īpašumi (tiesību objekti) un tos veidojošie fiziskie objekti.
8 Kadastra apzīmējumu sistēma.
9 Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reăistrs.
10 Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reăistra teksta daĜa.
11 Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reăistra grafiskā daĜa - Kadastra karte.
12 Adrešu reăistrs.
13 Nekustamā īpašuma noma.
14 Kadastra loma aplikšanā ar nekustamā īpašuma nodokli.
15 Nekustamo īpašumu uzskaite (zemes bilance).
16 Nekustamā īpašuma tiesiskā reăistrācija.
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Piezīmes
Zemes ierīcības studiju programmā obligātais studiju priekšmets, 4.semestrī.

Kursa nosaukums

Kadastrs,k.d.

Kursa kods

JurZ2009

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi // Zemes reformas vēstnesis. 1996.g. Nr.5.
- 8.-11.lpp.
2. Starptautisko zinātniski praktisko konferenču materiālos publicētie ziĦojumi par kadastra
tematiku.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. – Rīga, LLU Skrīveru zinātnes
centrs, LR Valsts zemes dienests, 2001. – 405lpp
2. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Enciklopēdijas un periodikas raksti par kadastru.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba aizstāvēšana.

Kursa anotācija
Programma ietver apgūt datorprogrammas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistrs" un
"Kadastra karte". Kursa darbā tiek pētītas un risinātas problēmas saistībā ar kadastru. Iegūtās
zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un pašvaldībās.

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4
5
6

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistra teksta daĜa.
Datu ievade teksta daĜā.
Adrešu reăistrs.
Ievadīto datu pārbaude.
Informācijas iegūšana no datu bāzes.
Kadastra karte.

Piezīmes
Kursa darbs Zemes ierīcības studiju programmā, 4.semestrī.

227

Kursa nosaukums

ĂeodēzijaI

Kursa kods

BūvZ3049

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Lekciju skaits

16

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. U.Zumenta redakcijā Ăeodēzija. Zvaigzne. Rīga,1993.
2. Ē.Indriksons, M.Kronbergs. Vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Met. norādījumi lab.
darbiem. LLA, Jelgava, 1981.
3. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988.
4. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem kontroldarbiem. Eksāmens.

Kursa anotācija
Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Mērogi. Koordinātu sistēmas. Līniju orientēšana.
Horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas metodes, instrumenti, uzmērīšanas
rezultātu apstrāde un izmantošana plānu un karšu sastādīšanai. Platību noteikšana plānos un
kartēs.

Kursa apraksts-plāns
1 Vertikālā uzmērīšana.
2 Nivelieri, nivelešanas latas.
3 Nivelēšanas gājiens un to datu apstrāde.
4 Līnijveida būvju trasēšana, piketēšana, profīlu uzmērīšana, sastādīšāna un projektēšana
tajos.
5 Virsmas nivelēšana, reljefa plānu sastādīšana.
6 Trigonometriskā nivelēšana.
7 Slīpuma leĦėu mērīšana ar teodolītu.
8 Svītru tālmērs
9 Tahimetrijas gājiens.
10 Tahimetriska situācijas un reljefa uzmērīšana.
11 Tahimetriskās uzmērīšanas datu apstrāde.
12 Tahimetriskās uzmērīšanas plānu sastādīšana
13 Iepazīšanās ar menzulu un kiprēgili.
14 Grafiskie krustojumi.
15 Topogrāfisko plānu sastādīšana uzmērīšana ar menzulu.
16 Acumēra uzmērīšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 1. semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēzija II

Kursa kods

BūvZ3050

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. U.Zumenta redakcijā Ăeodēzija. Zvaigzne. Rīga,1993.
2. Ē.Indriksons, M.Kronbergs. Vertikālā un topogrāfiskā uzmērīšana. Met. norādījumi lab.
darbiem. LLA, Jelgava, 1981.
3. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988.
4. Nivelēšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem laboratorijas darbiem un ieskaitītam kontroldarbam. Eksāmens.

Kursa anotācija
Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs. Mērogi. Koordinātu sistēmas. Līniju orientēšana.
Horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas metodes, instrumenti, uzmērīšanas
rezultātu apstrāde un izmantošana plānu un karšu sastādīšanai. Platību noteikšana plānos un
kartēs.

Kursa apraksts-plāns
1 Trases nivelēšanas žurnāla aprēėināšna.
2 Virsmas nivelēšanas žurnāla aprēėināšana.
3 Garenprofila konstruēšana.
4 Projektēšana garenprofīlā
5 Reljefa plāna sastādīšana.
6 Uzdevumi reljefa plānā.
7 Vertīkālā loka nulles vietas noteikšana.
8 Slīpuma leĦėa mērīšana.
9 Tahimetrijas gājiena aprēėināšana.
10 Detālā tahimetrija.
11 Tahimetrijas uzmērīšanas plāna sastādīšana.
12 2.kontroldarbs.
13 Niveliera pārbaudes
14 Nivelēšanas gājiens.
15 Situācijas uzmērīšana.
16 Abrisu zīmēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 2. semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes tiesības

Kursa kods

JurZ3011

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
4. LazdiĦš J. Baltijas zemnieku privāttiesības (XIXgs.). Baltijas zemnieku civiltiesiskais
stāvoklis XIX gs. un zemes reforma.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums.
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 296 lpp.
3. Latvijas Republikas zemes likumdošanas akti. I un II sadaĜa. Rīga:Baltika, 1993.-188.un
142.lpp.
4. Swedish Land and Cadastral Legislation/ Kungl Tehniska HĖgskolan. - Stockholm, 1998. 330 p..

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Zemes Reformas Vēstnesis (1995., 1996., 1997.). Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikums
zemes ierīcības lietās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānokārto 2 kontroldarbi par teoriju un eksāmens.

Kursa anotācija
Zeme kā nekustamā īpašuma sastāavdaėa un zemes likumdošanas objekts. Zemes tiesiskās
attiecības un likumdošanas sistēma. Zemes piešėiršana lietošanā. Zemes lietotāju tiesības un
pienākumi. Lietošanas tiesību aprobežojumi. Zemes īpašumu formēšana un konsolidēšana.
Zemes īpašnieku tiesības un pienākumi. Darījumi ar zemes īpašumiem. Zemes strīdi. Kontrole
zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā.

Kursa apraksts-plāns
1 Tiesību jēdziens un būtība. Zemes tiesiskās attiecības un likumdošanas sistēma.
2 Latvijas zemes fonds un tā pārvaldīšana.
3 Zemes īpašumu un lietojumu veidi.
4 Zemes reformu tiesiskie pamatnoteikumi.
5 Zemes noformēšana lietošanā un īpašumā.
6 Darījumi ar zemes īpašumiem.
7 Zemes lietošanas tiesību izbeigšanās.
8 Zemes lietotāju tiesības un pienākumi.
9 Zemes lietošanas tiesību aprobežojumi. Servitūti.
10 Zemes dzīĜu tiesiskais režīms.
11 ŪdeĦu tiesiskais režīms.
12 Meža tiesiskais režīms.
13 SavvaĜas dzīvnieku izmantošanas un aizsardzības tiesiskais režīms.
14 Atmosfēras gaisa tiesiskais režīms.
15 Zemes strīdi.
16 Kontrole zemes lietošanā, izmantošanā un aizsardzībā.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā,3.semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes tiesības, k.d.

Kursa kods

JurZ3012

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums.
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 296 lpp.
3. Latvijas Republikas zemes likumdošanas akti. I un II sadaĜa. Rīga:Baltika, 1993.-188.un
142.lpp.
4. Swedish Land and Cadastral Legislation/ Kungl Tehniska HĖgskolan. - Stockholm, 1998. 330 p..

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Zemes Reformas Vēstnesis (1995., 1996., 1997.). Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikums
zemes ierīcības lietās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāpiedalās praktiskajos darbos, kuros aktīvi risinot uzdotās problēmas, var iegūt papildus
punktus, jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs, par ko tiek saĦemta ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Praktisko darbu laikā students iepazīstas ar zemes īpašuma tiesību dokumentu saturu un
formēšanu, kā arī ar zemes strīdu un lietošanas pārkāpumu izskatīšanu. Kursa darbā students
patstāvīgi atrisina konkrētu zemes īpašuma vai lietošanas problēmu un sastāda īpašuma
formēšanas lietu.

Kursa apraksts-plāns
1 Dažādu juridisku dokumentu saturs un noformēšana.
2 Zemes lietošanas dokumentu saturs un sastādīšana.
3
4 Nomas līguma sastādīšana.
5
6 Zemes īpašuma formēšanas kārtība un nepieciešamie dokumenti.
7
8 Zemes izmantošanas aprobežojumi.
9
10 Zemes strīdu un lietošanas pārkāpumu izskatīšana.
11
12 Zemes strīdu un lietošanas pārkāpumu izskatīšana.
13
14 Zemes strīdu un lietošanas pārkāpumu izskatīšana.
15
16 Zemes īpašuma tiesību dokumentu paketes noformēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 3.semestrī.
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Kursa nosaukums

Matemātiskās metodes zemes
ierīcībā

Kursa kods

Mate4008

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Matemātika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. Rīga: „Turība”, 1999. -308 lpp.
2. KĜaviĦš D. Lineārā programmēšana piemēros. Rīga, 1987. – 236 lpp.
3. ěeontjevs L., Plaudis A. Inženierekonomisko aprēėinu matemātiskās metodes. Rīga: 1976. –
453 lpp.
4. Акулич И.Л., Стрелченок В. Ф. Математические методы и компьютерные технологии
решения оптимизационных задач. Рига: БКИ, 2000. – 295 с.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Eppen G.D., Gould F.J., Schmidt C.P. Introductory Management Science. Decision Modeling
with Spreadsheets. 5th edition. Prentice-Hall International, 1999. 870 p.p.
2. Saaty T. L., Kearnss K.P. Analytical Planning. The organization of Systems. Oxford,
Pergamon press, 1985.
3. POWERSIM. 1997. Quick Tours in Powersim, 453 p.
4. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšanā. R.: SIA ”Biznesa augstskola Turība”, 2000.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 3 kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam.

Kursa anotācija
Studenti iepazinās ar matemātiskam plānošanas un analīzes metodem lēmumu pieĦemšanai,
iegūst praktiskās iemaĦas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar datorprogrammam GLP, MS
Excel Solver, MS Project, Powersim. Iegūtās zināšanas palīdzes izstrādāt bakalaura darbu un
turpināt analītiski-pētniecisko darbu.

Kursa apraksts-plāns
1 Matemātiskie modeĜi un metodes. Lineāras programmēšanas uzdevumi un to grafiskā
atrisināšana.
2 Optimālā zemes sadalījuma un citi optimizācijas modeli.
3 Transporta uzdevums. Transportveida uzdevumi.
4 Integrās lineārās programmēšanas uzdevumi. Objektu optimālā teritoriālā izvietošana.
5 Nelineārā programmēšana.
6 Projektu vadīšanas uzdevumi. Tīkla modeĜi. CPM un PERT metodes.
7 Lēmumu pieĦemšanas metodes. Hierarhiju analīzes metode lēmumu pieĦemšanai.
8 Dinamiskā modelēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF bakalaura pilna laika zemes ierīcības studiju programmas obligātajā
daĜā, 7. semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeogrāfiskās informācijas
sistēmas

Kursa kods

Ăeog4001

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Ăeogrāfija

Zinātnes apakšnozare

Lietišėā ăeogrāfija un ăeomātika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Tor Bernhardsen Geographic Information Systems, 1992.
2. Цветков В. Геоинформационные системы и технологии, 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes/ A. Zelmanis, V.Zvaigzne, V.Vanags u.c. - Rīga:
Valsts zemes dienests, 2001. -203 lpp.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānokārto laboratorijas darbi un ieskaites kontroldarbs par teoriju, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar ăeogrāfiski informatīvajām sistēmām (ĂIS), t.i.
tādām informatīvajām sistēmām, kuru datu glabāšanā, apstrādē, analīzē un attainošanā tiek
Ħemts vērā ăeogrāfiskā novietojuma faktors; izskaidrot atšėirību starp ăeogrāfiskajām un neăeogrāfiskajām informatīvajām sistēmām; praktiski apgūt ĂIS programmas ArcExplorer un
ArcView.

Kursa apraksts-plāns
1 Ievadlekcija. Ăeogrāfisko informācijas sistēmu jēdziens.
2 Lab.d. - ArcView projekts, skats
3 Ăeogrāfisko informācijas sistēmu vēsturiskā attīstība.
4 Digitālo Ăeogrāfisko datu ieguves veidi un pirmapstrāde.
5 Digitālo Ăeogrāfisko datu modeĜi.
6 Lab.d. - Datu vizualizēšana, leăendas editors.
7 Lab. d. - Datu atlase un izmantošana.
8 Lab. d. - Darbs ar tabulārām datu bāzēm.
9 Ăeogrāfisko vektoru datu struktūra.
10 Lab. d. - Telpisko datu analīze.
11 Rastra un gridu dati..
12 Lab.d. - Datu ievade un integrēšana projektā.
13 Ăeogrāfisko informācijas sistēmu analīžu veidi.
14 Lab.d. -Datu bāzu veidošana un sasaiste.
15 Ăeogrāfisko informācijas sistēmu priekšrocības un trūkumi.
16 Lab.d. - Kartes kompozīcijas veidošana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 3.semestrī.
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Kursa nosaukums

Būvniecība

Kursa kods

BūvZ2003

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Būvmateriāli un būvtehnoloăija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Popovs L. - Būvmateriāli un būvizstrādājumi - R., izd."Zvaigzne", 1990.- 250 lpp
Civilās un rūpniecības ēkas - R., izd. "Zvaigzne", 1976.- 527 lpp., doc. G.KalniĦa redakcijā
Noviks J., Šnepste T. - Celtniecības tehnoloăija - R., izd."Zvaigzne", 1991. - 304 lpp.
Būvniecības likums; Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīĜa Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Kaurāts J. - Rūpniecības celtnieīcbas un sanitārās tehnikas pamati - R., izd."Zvaigzne",
1980.- 342 lpp. .
2. Noviks J. - Ăimenes māja - R., izd SIA "Jurăi", 1997.- 264 lpp.
3. Noviks J. - Jums, individuālie būvētāji, 1.daĜa - R., izd."Avots", 1988.- 222 lpp., 2.daĜa - R.,
izd."Avots", 1989.- 239 lpp.
4. KārkliĦš P., VērdiĦš L., Lejnieks I. - Celtniecības tehnoloăija un organizēšana - R.,
izd."Zvaigzne", 1974.- 559 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Māja un dzīvoklis" (ISSN 1407-1274)
2. Laikraksts "Celtne. Būve. Interjers"
3. Žurnāls "Praktikā būvniecībā" (ISSN 1407-8929)

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējoša ieskaite ar atzīmi, ko iegūst nokārtojot 3 kontroldarbus.

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis – iepazīstināt ar būvniecības galvenajām jomām. Tā sastāvā četras daĜas –
būvmateriāli; ēku daĜas un konstrukcijas; būvniecības pārzināšanas pamatprincipi; būvdarbu
veikšanas metodes. Laboratorijas un praktiskajos darbos tiek iepazītas dažu svarīgāko
būvmateriālu īpašības un testēšanas metodes.

Kursa apraksts-plāns
1 Būvmateriālu īpašības, Dabīgie akmens akmens materiāli. Metāli būvniecībā
2 Būvkeramikas izstrādājumi un to izmantošana būvniecībā
3 Minerālās saistvielas un betoni uz to bāzes
4 Būvjavas. Dzelzsbetons. Silikātu materiāli un būvizstrādājumi
5 Kokmateriāli un izstrādājumi no koksnes. Organiskās saistvielas un betoni uz to bāzes
6 Polimēru materiāli un plastmasu būvizstrādājumi. Apdares materiāli
7 Siltumizolācijas materiāli. Akustikas izstrādājumi. Hidroizolācijas un hermetizējošie materiāli
8 Būvēm uzstādāmās prasības - funkcionālās prasības, telpiskā plānojuma risinājums,
apbūves plānošana
9 Ēku konstruktīvie elementi, ēku konstruktīvās shēmas un konstruktīvās sistēmas.
10 Pamati un pamatnes. Ēku karkasi. Starpstāvu pārsegumi un jumti, grīdas
11 Sienas un citas ēku norobežojošās konstrukcijas. Hidroizolācijas un siltumizolācijas
iestrādāšanas noteikumi
12 Būvniecības pārzināšanas vispārīgie principi. Likumdošana, kas regulē būvniecības nozari.
Būvnormatīvu sistēma
13 Būvniecības procesa administrēšana. Valsts un pašvaldību institūciju funkcijas (pienākumi
un atbildība)
14 Būvlaukuma sagatavošanas darbi. Zemes darbi un to ăeodēziskā kontrole.
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15 Būvdarbu veikšana un to izpildes ăeodēziskā kontrole: mūrnieku darbi, betonēšanas darbi,
montāžas darbi
16 Izolācijas darbi, apdares darbi

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības specialitātes bakalaura un
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas obligātajā daĜā 5.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēziskie tīkli

Kursa kods

BūvZ2026

Kredītpunkti

4.5

ECTS kredīti

6.75

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

72

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993
2. Маслов А.В. Гордеев А.В. Батраков Ю.Г. Геодезия.-М.Недра. 1980.
3. Селиханович В.Г. Геодезия. Ч.2.-М.Недра.1981.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Korelatu metode un tās lietojums ăeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLA,1984.
2. Parametriskā metode un tās lietojums ăeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Metodiskie norādījumi.
- Jelgava: LLA,1982.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem mājas darbiem, uzrakstītam kontroldarbam, izstrādātiem un ieskaitītiem
laboratorijas darbiem un nokārtotam eksāmenam.

Kursa anotācija
Mērījumu kĜūdas un precizitātes mēri. Tiešo, netiešo un noteikumu mērījumu izlīdzināšana.
Ăeodēziskie tīkli, to veidošanas metodes un iedalījums. LeĦėu un attālumu mērīšana
ăeodēziskajos tīklos. Triangulācijas un trilaterācijas tīklu veidošana un izlīdzināšana.
Poligonometrijas gājienu un to tīklu veidošana un izlīdzināšana. Precīzā ăeometriskā
izlīdzināšana. Ăeodēzisko tīklu veidošana ar GPS.

Kursa apraksts-plāns
1 Mērījumu kĜūdas un precizitātes mēri.
2 Tiešo, netiešo un noteikumu mērījumu izlīdzināšana.
3 Nivelēšanas tīklu izlīdzināšanas metodes.
4 Nivelēšanas tīklu izlīdzināšanas metodes
5 Teodolītgājienu tīklu izlīdzināšana.
6 Teodolītgājienu tīklu izlīdzināšana.
7 Kontroldarbs par ăeodēzisko mērījumu izlīdzināšanu. Ăeodēziskie tīkli, to veidošanas
metodes un iedalījums.
8 LeĦėu mērīšana ăeodēziskajos tīklos.
9 LeĦėu mērīšana ăeodēziskajos tīklos.
10 Attālumu mērīšana ăeodēziskajos tīklos.
11 Trigonometriskā nivelēšana.
12 Precīzā nivelēšana.
13 Precīzā nivelēšana.
14 Mazā triangulācija un trilaterācija.
15 Poligonometrija.
16 Ăeodēzisko tīklu veidošana ar globālo pozicionēšanu.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātajā daĜā,
3.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēzija zemes ierīcībā

Kursa kods

BūvZ3052

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993.
2. Маслов Н.В. Горохов Г.И. Геодезические работы при землеустройстве. М.Недра. 1989.
3. Парамонова Е.Г. Юнусов А.Г. Геодезические работы в мелиоративном строительстве. М.
Недра. 1900.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. VZD Norādījumi un instruktīvie materiāli.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. VZD, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Mērnieks. Problēmas, risinājumi, tehnoloăijas"

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem laboratorijas darbiem un priekšmeta teorētisko jautājumu apguves kontrole,
Eksāmens.

Kursa anotācija
Priekšmeta mērėis ir dot zināšanas par zemes ierīcībā izmantojamo kartogrāfisko materiālu
kvalitātes novērtēšanu, platību noteikšanas un projektēšanas metodēm un to praktisku
pielietošanu zemes ierīcības darbos, robežu iztaisnošanu, kadastrālo uzmērīšanu, zemes
ierīcības, būvniecības un meliorācijas projektu nospraušanu apvidū lietojot dažādas metodes
un instrumentus.

Kursa apraksts-plāns
1 Platību noteikšanas metodes. Platību aprēėināšana analītiski.
2 Analītiski aprēėinātas platības precizitāte.
3 Platību projektēšana analītiski. Robežas analītriska iztaisnošana.
4 Projektēšana ar trapeci. Projektēšana ar lauztu līniju.
5 Platību noteikšana grafiski.
6 Platību projektēšana grafiski.
7 Platību noteikšana mehāniski.
8 Platību noteikšanas un izlīdzināšanas prakse.
9 Plāna deformācija un tās ievērošana mērījumos plānā.
10 Zemes ierīcības projekta nospraušana apvidū.
11 Darba rasējuma sastādīšana projekta nospraušanai.
12 Projekta nospraušanas metodes.
13 Apvidū nosprausto zemes gabalu platību precizitāte.
14 Būvobjekta nospraušana. Projekta nospraušanas ăeodēziskās metodes.
15 Ēkas galveno asu nospraušana un nostiprināšana.
16 Hidrotehnisko būvju nospraušana.

Piezīmes
IekĜauts zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātajā daĜā, 4.semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes ierīcības projektēšana

Kursa kods

Citi3032

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Zinātnes nozare

Citi

Lekciju skaits

24

Laboratorijas darbu skaits

8

Kursa autori
Ekonomikas doktors prof. Anda Jankava
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. - Jelgava: LLU,
2000. - 77 lpp.
2. Locmers M.Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. - Jelgava: LLU, 1999. -100 lpp.
3. Locmers M., Saharovs D., Stāvausis H. Zemes ierīcības projektēšana. - Rīga: Zvaigzne,
1978. -23.-110.lpp
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Par zemes lietošanu un zemes ierīcību: LR likums, pieĦemts 1991.g.21.jūnijā.
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga:Valsts zemes dienests, 2000. - 160 lpp.
3. Teritorijas plānošana // LLU Raksti, Nr. 17. -1998. - 205.-250.lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurn. "Mans īpašums", "Mērnieks"
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānokārto 2 kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi, eksāmens.
Kursa anotācija
Zemes ierīcības jēdziens, saturs, uzdevumi. Zemes ierīcības process. Pamatprasības, kas
jāievēro, izveidojot un pilnveidojot zemes īpašumus un lietojumus (ZĪL). Saimniecību
racionālais lielums. ZĪL kompaktums. Zemes konsolidācija. Dažādu nelauks. vajadzību ZĪL
formēšanas kārtība un īpatnības. Zemes ierīcības projektu sastādīšana un pamatošana.
Kursa apraksts-plāns
1 Zemes ierīcības jēdziens, mērėis, uzdevumi
2 Zemes ierīcības process
3 Lauks. zemes īpašumu un lietojumu formas un pamatprasības to izveidošanā
4 Zemes īpa;sumu un zemes lietojumu racionāls lielums
5 Zemes īpašuma un lietojuma kompaktums
6 Zemes konsolidācija
7 Zemes ierīcības un zemes konsolidācijas projektu pamatošana
8 1.kontroldarbs
9 Dārzkopības sabiedrību un apbūves zemes īpašumu formēšana.
10 Personisko palīgsaimniecību teritorijas projektēšana
11 Lauks. zemes īpašumu formēšanas un konsolidācijas proj. sastādīšana un pamatošana.
12 Nelauks. zemes īpašumu (lietojumu) formēšana
13 Nelauks. zemes īpašumu (lietojumu) formēšanas projekta sastādīšana
14 Zemes īpašumu (lietojumu) formēšanas īpatnības pilsētās
15 Zemes īpašumu (lietojumu) formēšanas īpatnības citām nelauks. vajadzībām
16 2.kontroldarbs

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 6.semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes ierīcības projektēšana,k.pr.

Kursa kods

Citi3020

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. - Jelgava: LLU,
2000. - 77 lpp.
2. Locmers M., Saharovs D., Stāvausis H. Zemes ierīcības projektēšana. - Rīga: Zvaigzne,
1978. -271lpp.
3. Locmers M.Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. - Jelgava: LLU, 1999. -100 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Par zemes lietošanu un zemes ierīcību: LR likums, pieĦemts 1991.g.21.jūnijā.
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga:Valsts zemes dienests, 2000. - 160 lpp.
3. Teritorijas plānošana // LLU Raksti, Nr. 17. -1998. - 205.-250.lpp.
4. Saimniecības zemes lietojuma analīze un novērtēšana:Metodiskie norādījumi ZIS III k.
studentiem. Jelgava, LLA, 1998. -27 lpp.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā laboratorijas darbi un kursa projekts, kuru aizstāvot, iegūst ieskaiti ar atzīmi.

Kursa anotācija
Laboratorijas darbu laikā tiek apgūta lauku saimniecību zemes konsolidācija - zemes apmaiĦa,
starpgabalainības likvidēšana, kā arī projekta ekonomiskā novērtēšana. Kursa projektā tiek
izstrādāts zemes konsolidācijas projekts.

Kursa apraksts-plāns
1 Sagatavošanas darbu izpilde
2 Esošo saimniecību platību noteikšana un raksturojums.
3 Esošo saimniecību vidējo svērto attālumu noteikšana.
4 Esošo saimniecību kompaktuma novērtējums.
5 Esošo saimniecību zemes lietojumu vispārējs raksturojums.
6 IzmaiĦu projektēšana - zemes konsolidācija.
7 Projektā paredzēto piegriezumu, atgriezumu saraksta sastādīšana.
8 Nododamo un apmaināmo zemju platību kopsavilkuma sastādīšana.
9 Projektēto saimniecību platību noteikšana un raksturojums.
10 Projektēto saimniecību vidējo svērto attālumu noteikšana.
11 Projektēto saimniecību kompaktuma novērtējums.
12 Projektēto saimniecību zemes lietojumu vispārējs raksturojums.
13 Projekta efektivitātes noteikšana.
14 Projekta plāna noformēšana.
15 Projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana un noformēšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 6.semestrī.

239

Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība I

Kursa kods

Ekon2012

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Agrārā ekonomika

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. VedĜa A. UzĦēmējadarbības kurss. Rīga: 2000. - 456 lpp.
2. VedĜa A. CeĜvedis uzĦēmējdarbībā. Rīga: 2002. - 490 lpp.
3. Rurāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola "Turība". Rīga:
2002. - 330 lpp.
4. K.Jells Gunnars Hofs sadarbībā ar K.Marinsku. Biznesa ekonomika./ Tulk. no norvēău val. Rīga: J.Rozes apgāds. 2002. - 559 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika./ Tulk. no vācu val. - Rīga: Zinātne, 2000. - 515 lpp.
2. Živitere M. Komercdarbība (biznesa) plāns. - Rīga, 1999. - 103. lpp.
3. Bridge S., O.Neil K., Cromie S. Understanding Enterprise, Enterpreneuship & Small
Business. - London, 1998. - 301 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Latvijas Ekonomists
Eiroagrotops
Kapitāls
Dienas bizness

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāt visus praktiskos darbus, izpildīt patstāvīgo darbu, sagatavot referātu, uzrakstīt trīs
kontroldarbus, eksāmens. Apmeklēt ne mazāk kā 85 % nodarbību.

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas sekojošos jautājumos: uzĦēmējdarbības vide. UzĦēmējdarbības
formas. UzĦēmējs. UzĦēmums, tā dibināšana, organizācija, likvidācija. Banku loma
uzĦēmējdarbībā. UzĦēmumu finansēšana. UzĦēmuma darbības analīze un plānošana.

Kursa apraksts-plāns
1 UzĦēmējdarbības būtība. UzĦēmēja jēdziens un statuss.
2 Saimnieciskā darbība, komercdarbība.
3 UzĦēmējdarbības vide un tās raksturojums.
4 Inovāciju uzĦēmējdarbība.
5 UzĦēmējdarbības organizatoriskās formas.
6 UzĦēmums. Mātes un meitas uzĦēmumi. Koncerni.
7 UzĦēmuma dibināšanas process un reăistrācija.
8 UzĦēmuma reorganizācija, pirkšana.
9 UzĦēmumu kooperācija.
10 Mazie un vidējie uzĦēmumi un to attīstības veicināšana.
11 Risks uzĦēmējdarbībā.
12 UzĦēmuma krīze, maksātnespēja.
13 UzĦēmuma sanācija, bankrots un likvidācija.
14 UzĦēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes rādītāju aprēėināšana un analīze.
15 Investīcijas, to raksturojums un nozīme.
16 Investīciju projektu novērtēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības akadēmiskās bakalauras un
profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā 4. semestrī.
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Kursa nosaukums

UzĦēmējdarbība, k.d.

Kursa kods

Ekon3085

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Ekonomika

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa autori
ekonomikas mağistrs lekt. Astra Asejeva
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. VedĜa A. UzĦēmējadarbības kurss. Rīga: 2000. - 456 lpp.
2. VedĜa A. CeĜvedis uzĦēmējdarbībā. Rīga: 2002. - 490 lpp.
3. Rurāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola "Turība". Rīga:
2002. - 330 lpp.
4. K.Jells Gunnars Hofs sadarbībā ar K.Marinsku. Biznesa ekonomika./ Tulk. no norvēău val. Rīga: J.Rozes apgāds. 2002. - 559 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika./ Tulk. no vācu val. - Rīga: Zinātne, 2000. - 515 lpp.
2. Živitere M. Komercdarbība (biznesa) plāns. - Rīga, 1999. - 103. lpp.
3. Bridge S., O.Neil K., Cromie S. Understanding Enterprise, Enterpreneuship & Small
Business. - London, 1998. - 301 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Latvijas Ekonomists
Eiroagrotops
Kapitāls
Dienas bizness

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāt visus praktiskos darbus, izpildīt patstāvīgo darbu, sagatavot referātu, uzrakstīt trīs
kontroldarbus, aizstāvēts kursa darbs. Apmeklēt ne mazāk kā 85 % nodarbību.

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas sekojošos jautājumos: uzĦēmējdarbības vide. UzĦēmējdarbības
formas. UzĦēmējs. UzĦēmums, tā dibināšana, organizācija, likvidācija. Banku loma
uzĦēmējdarbībā. UzĦēmumu finansēšana. UzĦēmuma darbības analīze un plānošana.

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UzĦēmējdarbības būtība. UzĦēmēja jēdziens un statuss.
Saimnieciskā darbība, komercdarbība.
UzĦēmējdarbības vide un tās raksturojums.
Inovāciju uzĦēmējdarbība.
UzĦēmējdarbības organizatoriskās formas.
UzĦēmums. Mātes un meitas uzĦēmumi. Koncerni.
UzĦēmuma dibināšanas process un reăistrācija.
UzĦēmuma reorganizācija, pirkšana.
UzĦēmumu kooperācija.
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10
11
12
13
14
15
16

Mazie un vidējie uzĦēmumi un to attīstības veicināšana.
Risks uzĦēmējdarbībā.
UzĦēmuma krīze, maksātnespēja.
UzĦēmuma sanācija, bankrots un likvidācija.
UzĦēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes rādītāju aprēėināšana un analīze.
Investīcijas, to raksturojums un nozīme.
Investīciju projektu novērtēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības akadēmiskās bakalaura un
profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā 5. semestrī.
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Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma
formēšana

Kursa kods

JurZ

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā (1991. – 2004.), - Rīga, LR Valsts zemes dienests,
2004., – 239 lpp.
2. V.Paršova, Nekustamo īpašumu formēšana un reăistrācija kadastrā (1991. – 2004.),
mācību līdzeklis, Jelgava, 2004. –88 lpp.
3. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. – 516lpp.
4. A.Grūtups, E.KalniĦš, Civillikuma komentāri,Trešā daĜa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais
papildinātais izdevums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2002. – 353lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. LR normatīvie akti
2. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. – Rīga, LLU Skrīveru zinātnes
centrs, LR Valsts zemes dienests, 2001. – 405lpp.
3. Starptautisko zinātniski praktisko konferenču materiālos publicētie ziĦojumi par nekustamā
īpašuma formēšanas tematiku.
4. LR Valsts zemes dienesta normatīvie dokumenti.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Enciklopēdijas par nekustamā īpašuma formēšanu.
2. Periodikas raksti par nekustamā īpašuma formēšanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi, laboratorijas darbi, Eksāmens.

Kursa anotācija
Priekšmeta programma aptver mūsdienīgās reālo Latvijas Republikā fukcionējošās nekustamā
īpašuma formēšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērėus un uzdevumus. Iegūtās zināšanas
ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā
(teritoriālplānošana, zemes ierīcība, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma
apsaimniekošana, u.c.

Kursa apraksts-plāns
1 Kadastra objekta formēšanas vispārīgie jautājumi
2 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas vispārīgie jautājumi
3 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas darbības
4 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas veidi
5 Kopīpašuma sadalīšana reālās daĜās
6 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas ierosināšana
7 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas projekta izstrāde
8 Noteikšanas projekta lietas sastādīšana
9 Noteikšanas projekta izstrādes finansēšana
10 Formēšanas procesā sastādītie dokumenti
11 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu glabāšana Valsts zemes dienesta
arhīvā
12 Nekustamā īpašuma objekta raksturojošo kadastra datu aktualizēšana
13 Kadastra objekta formēšanas darbu veicēji
14 Nekustamā īpašuma veidošana
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15 Reăistrēta nekustamā īpašuma sastāva grozīšana
16 Nekustamā īpašuma formēšanas prakse ES valstīs

Piezīmes
Obligāts - LIF Zemes ierīcības specialitātes studentiem, 7.sem.

Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma formēšana,
k.d.

Kursa kods

JurZ4010

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

16

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā (1991. – 2004.), - Rīga, LR Valsts zemes dienests,
2004., – 239 lpp.
2. V.Paršova, Nekustamo īpašumu formēšana un reăistrācija kadastrā (1991. – 2004.),
mācību līdzeklis, Jelgava, 2004. –88 lpp.
3. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. – 516lpp.
4. A.Grūtups, E.KalniĦš, Civillikuma komentāri,Trešā daĜa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais
papildinātais izdevums. – Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2002. – 353lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. LR normatīvie akti
2. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. – Rīga, LLU Skrīveru zinātnes
centrs, LR Valsts zemes dienests, 2001. – 405lpp.
3. Starptautisko zinātniski praktisko konferenču materiālos publicētie ziĦojumi par nekustamā
īpašuma formēšanas tematiku.
4. LR Valsts zemes dienesta normatīvie dokumenti.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Enciklopēdijas par nekustamā īpašuma formēšanu.
2. Periodikas raksti par nekustamā īpašuma formēšanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi, laboratorijas darbi, kursa darba aizstāvēšana.

Kursa anotācija
Priekšmeta programma aptver mūsdienīgās reālo Latvijas Republikā fukcionējošās nekustamā
īpašuma formēšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērėus un uzdevumus. Iegūtās zināšanas
ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā
(teritoriālplānošana, zemes ierīcība, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma
apsaimniekošana, u.c.

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4

Kadastra objekta formēšanas vispārīgie jautājumi
Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas vispārīgie jautājumi
Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas darbības
Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas veidi
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5 Kopīpašuma sadalīšana reālās daĜās
6 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas ierosināšana
7 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas projekta izstrāde
8 Noteikšanas projekta lietas sastādīšana
9 Noteikšanas projekta izstrādes finansēšana
10 Formēšanas procesā sastādītie dokumenti
11 Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu glabāšana Valsts zemes dienesta
arhīvā
12 Nekustamā īpašuma objekta raksturojošo kadastra datu aktualizēšana
13 Kadastra objekta formēšanas darbu veicēji
14 Nekustamā īpašuma veidošana
15 Reăistrēta nekustamā īpašuma sastāva grozīšana
16 Nekustamā īpašuma formēšanas prakse ES valstīs

Piezīmes
Obligāts - LIF Zemes ierīcības specialitātes studentiem, 7.sem.
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Kursa nosaukums

Ievads specialitātē

Kursa kods

Citi1001

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme - Jelgava: LLU, 1998. - 29 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Zemes ierīcības specialitātei 50. - Jelgava: LLU, 1997. - 80 lpp.
2. Kā strādāt ar grāmatu: Mācību līdzeklis/ G.Rudzītis. - Jelgava: LLU, 1994. - 19.lpp.
3. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā 1862.-1999. Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. - Jelgava: LLU, 1999. - 373 lpp.
4. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un
maăistrantiem/ G.Rudzītis. - Jelgava: LLU, 1994. - 23 lpp

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas centra biĜeteni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saĦemtu ieskaiti, jānokārto starpieskaite bibliogrāfijā, starpieskaite studiju motivācijā,
kontroldarbs, jābūt vismaz 75 % nodarbību apmeklējumam.

Kursa anotācija
Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūra, apmācību process. LLU normatīvie
dokumenti un studiju sistēma. Bibliotēkas darbs un informācijas ieguve. Studiju motivācija.
Lauku inženieru fakultātes vēsture un struktūra, tradīcijas. Zemes ierīcības specialitātes
studiju plāns. Zemes ierīcības specialitāte un tās aktualitātes. Ieskats Jelgavas pilsētas un pils
vēsturē.

Kursa apraksts-plāns
1 LLU un pils vēsture. LLU struktūra un normatīvie dokumenti.
2 Lauku inženieru fakultātes vēsture, LIF struktūra.
3 Zemes ierīcības studiju programmas studiju plāns
4 Zināšanu apgūšanas specifika augstskolā
5 Studiju motivācija. Didaktika kā izglītības teorija.
6 Vispārīgo priekšmetu studiju motivācija. Mācību metode.
7 Starpieskaite studiju motivācijā.
8 Bibliogrāfijas pamati. LLU bibliotekas struktūra, grāmatu fonds, bibliotēkas izmantošanas
noteikumi.
9 Prakt. darbs bibliogrāfijā: iepazīsanās ar LLU FB katalogiem, informācijas sameklēšana.
Starpieskaite bibliog.
10 Lauku inženieru fakultātes prasības studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā.
11 Zemes ierīcības specialitāte un tās aktualitātes.
12 VZD struktūra un darbs.
13 Mērniecības firmu darba specifika.
14 LLU un pils muzeja apmeklējums.
15 Ieskats Jelgavas pilsētas vēsturē, Jelgavas pilsētas muzejs - Akademia Petrina.
16 Ieskaites kontroldarbs.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 1.semestrī.
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Kursa nosaukums

Agrārās attiecības, nekustamais
īpašums

Kursa kods

JurZ1002

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

48

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā (no senākiem laikiem līdz mūsdienām). Rīga, 1995. - 499.lpp.
2. StradiĦš J. u.c. Zeme: mana, tava, mūsu... // LR VZD poligrāfijas daĜa " Latvijas karte" ,
2002. - 324.lpp
3. Civillikums. - Rīga, Tiesu namu aăentūra, Latvijas vēstnesis, 2001. - 516 lpp.
4. John P.Pavelson The story World history of land temore and agrarion reform. The Lincoln
Institute of Land Policy. 1988. - 347.lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Zuševics J. Vide un zemes kopšana. Ražība., 1998. - 177.lpp.
2. Latvijas zeme, zemnieki un viĦu darbs. Rīga, 1940.- 600.lpp.
3. Grūtups A. LR Civillikuma komentāri. Ipašums. - Rīga, Mans īpašums, 1996. - 232.lpp.
4. LR Civillikumam un zemes reformas tiesiskai nodrošināšanai pakārtotie likumi, noteikumi un
normatīvie akti.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Nekustamais īpašums / žurnāls
2. Mans īpašums /žurnāls
3. Latvijas Avīze / avīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti praktiskie darbi, iesniegts referāts par nekustamā īpašuma iegūšanu un
izmantošanu, uzrakstīti kontroldarbi, eksāmens.

Kursa anotācija
Students iegūst zināšanas par agrāro attiecību, zemes ierīcību un nekustamā īpašuma
jēdzienu, nozīmi un sastāvdaĜām. Zemes īpašumu maiĦa dažādos periodos. Agrāro attiecību
apskats dažādos vēsturiskos periodos līdz šodienai. Nekustamā īpašuma (NĪ) formēšanas
pasākumi NĪ tiesiskais nodrošinājums. NĪ subjekta tiesības un pienākumi. NĪ aprobežojumi. NĪ
pārvaldamība.

Kursa apraksts-plāns
1 Agrāro attiecību un zemes ierīcības jēdziens.
2 Zeme kā tautsaimniecības nozare.
3 Agrārais jautājums Latvijā līdz 20.gs. sākumam
4 Latvijas 20 gadu agrārā reforma.
5 Zemes nacionalizācija un kolektivizācija Latvijā.
6 Zemes meliorācija, viensētu likvidācija un ciematu veidošana.
7 1990.gada zemes reforma.
8 Agrāro attiecību īpatnības ārvalstīs.
9 Nekustamā īpāšuma subjekts, formas, lietošanas mērėi.
10 Nekustamā īpašuma uzmērīšana, vērtēšana un zemes grāmatu darbība.
11 Nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana.
12 Nekustamā īpašuma formēšana un lietošanas nosacījumi.
13 Nekustamā īpašuma aprobežojumi, servitūti un reālnastas.
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14 Nekustamā īpašuma nomas, īres un ėīlas tiesības.
15 Nekustamā īpašuma izmantošana un aizsardzība.
16 Nekustamā īpašuma pārvaldamība un apsaimniekošana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 1.semestrī.
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Kursa nosaukums

Augsnes zinātne

Kursa kods

LauZ1009

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Bambergs K., Ăeoloăija un hidroăeoloăija. – R.; Zvaigzne, 1993, - 327 lpp.
2. KārkliĦš A. Starptautiskās augsnes klasifikācijas sistēmas. – Jelgava: LLU, 1995.- 244 lpp.
3. Mežals G. Meža augsnes zinātne. – R. Zvaigzne, 1980 – 174 lpp.
4. Mežals G., Skujāns R., u.c. Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes. - RĪGA: Zvaigzne,
1970. - 524 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Kuršs V., Stinkule A. Latvijas derīgie izrakteĦi. – R.:LU, 1997. – 200 lpp.
Zemes vērtēšanas metodika / Izstr. A. Boruks. Rīga, 1991.- 118.lpp.
Latvijas ăeogrāfija / LVU, Rīga, Zinātne, 1975. – 672 lpp.
Zemes izmantošana un Kadastrs Latvijā / A. Boruka red., Rīga , 2001, 408 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Почвоводение(kopš 1899. g).
Soil Science Society of America Journal.
Journal of Plant Nutrition and Soil Science(Vācija).
Soil Science.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem četriem kontroldarbiem
par lekciju un pastāvīgi apgūstamajām tēmām, eksāmens.

Kursa anotācija
Augsnes zinātne - mācība par augsni. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma. Augsnes
veidošanās faktori. Augsnes minerālā daĜa. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloăija.
Augsnes organiskā daĜa. Augsnes ėīmiskais sastāvs. Augsnes vielu saistīšanas spējas, reakcija.
Augsnes fizikālās īpašības. Augsnes erozija un degradācija. Augsnes ăenēze un klasifikācija.
Augsnes kartēšana un vērtēšana.

Kursa apraksts-plāns
1 Augsnes zinātne, tās attīstības vēsture. Zemes garozas sastāvs. Minerāli, to klases. Minerālu
noteikšana.
2 Augsnes primārie un sekundārie minerāli. Minerālu veidotie ieži, augšĦu cilmieži un derīgie
izrakteĦi.
3 Dēdēšana, tās veidi. Augsnes paraugu sagatavošana analīzēm. Augsnes skeletainības
noteikšana.
4 Latvijas augšĦu cilmieži. Augsnes cietās fāzes blīvuma un gaissausas augsnes parauga
mitruma noteikšana.
5 AugšĦu granulometriskais sastāvs. Aktīvā un apmaiĦas skābuma noteikšana.
6 Augsnes veidošanos ietekmējošie faktori.Hidrolītiskā skābuma noteikšana pēc KappenaGiĜkovica.
7 Augsnes veidošanās procesi. ApmaiĦas bāzu summas noteikšana.
8 Augsnes sastāvs. Augsnes organiskā viela. Augsnes plastiskuma noteikšana ar Aterberga
metodi.
9 Augsnes ėīmiskais sastāvs. KaĜėošanas materiāli un to devu aprēėināšana.
10 Augsnes šėīdums. Augsnes koloidālās īpašības. Augsnes morfoloăiskās īpašības (krāsa,
trūds, struktūra).
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11 Augsnes ăenēze un evolūcija. Augsnes morfoloăiskās īpašības ( konsistence, porainība,
jaunveidojumi u.c).
12 Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes profila uzbūve, ăenētiskie horizonti.
13 Augsnes klasifikācija un Latvijas augsnes. AugšĦu muzejs.
14 Augsnes auglība. Augsnes kartes, to analīze, izmantošana.
15 Augsnes iekultivēšanas pakāpe. AugšĦu vērtēšana (bonitēšana).
16 Augsnes monolītu kolekcijas aprakstīšana- individuāls uzdevums.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmā, obligātais priekšmets.
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Kursa nosaukums

Zemkopība

Kursa kods

LauZ1014

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Agronomijas pamati / A. Ružas vadībā.-R.: Zvaigzne ABC / 1994.-350 lpp.
Agromijas pamati / S. Pogodina red.-R.: Zvaigzne, 1984.-294 lpp.
Kroăere R Zemkopības praktikums-R.: Zvaigzne, 1984.-120 lpp.
Zemkopība / S.Pogodina red. : Zvaigzne, 1983.-290 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Agroėīmija / J. NaudiĦa red.-R. : Zvaigzne, 1984.-325 lpp.
AuziĦa R Augu aizsardzība-R. : Zvaigzne, 1988.-292 lpp.
Freimanis P. u.c. Augkop'bas praktikums.-R.: Avots, 1987.-235 lpp.
Rokasgrāmata augu aizsardzībā. Sast. M. Mičene,-R.: Avots, 1987.-235 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Agrotops: zinātniski praktisks žurnāls zinātniekam, agronomam, zemniekam
Ražiba: zinātniski praktisks žurnāls zinātniekam, agronomam, zemniekam
Agropols: Informatīvs lauku politikas biĜetens-aktīvam lauku saimniekam
Lauku Avīzes "tematiskās avīzes", piem. ,"KartupeĜu avīze", "Ėiršu avīze", "Cūku avīze" utt.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem.

Kursa anotācija
Studenti padziĜināti analizē augsni un tās īpašības, augšĦu iekultivēšanas jautājumus,
agroėīmijas pamatus, augsnes skābumu, minerālmēslu lietošanas veidus un paĦēmienus.
Iegūst priekštatu par laukkopību, tās uzdevumiem, augu dzīves faktoriem. Analizē laukkopības
pamatlikumus, nezāĜu kaitīgumu un to apkarošanu, augseku pamatjēdzienus.

Kursa apraksts-plāns
1 Augsnes agroėimiskās īpašības. Skābo augšĦu kaĜėošana. Augsnes struktūras noteikšana.
2 Organiskie mēslošanas līdzekĜi. Augsnes struktūras ūdensizturības noteikšana.
3 Minerālmēsli. Augsnes ūdenspacelšanās spējas noteikšana.
4 Augu dzīves faktori un to regulēšana. Augsnes sakārtas noteikšana.
5 Fotosintēzes aktīvā radiācija [FAR], tās izmantošanas koeficienti. Augsnes paraugu
noĦemšana.
6 Augsnes apstrāde, tās uzdevumi. Agroėīmisko karšu kartēšanas materiālu izmantošana.
7 Augsnes apstrādes tehnoloăiskie procesi. Iepazīšanās ar lietoto minerālmēslu kolekciju.
8 Augsnes apstrādes minimalizācija.Trūdvielu bilances aprēėins.
9 Zemkopības pamatlikumi. Minerālmēslu normu aprēėini.
10 Jēdziens par augu aizsardzību. KaĜėošanas materiālu devu un normu aprēėini.
11 Jēdziens par nezālēm un to kaitīgumu. Iepazīšanās ar nezāĜu herbāriju.
12 NezāĜu bioloăiskās īpatnības. Kultūraugu maiĦas agronomiskie pamati.
13 NezāĜu apkarošanas paĦēmieni. Starpkultūras.
14 Jedziens par herbicīdiem. Augseku klasifikācija.
15 Herbicīdu iedalījums pēc lietošanas veida un iedarbības. Zemkopības sistēmas.
16 Agronomiskās prasības herbicīdu izsmidzināšanai. Augseku ieviešana un apgūšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF profesionālā studiju programmas obligātajā daĜā, 3.semestrī.
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Kursa nosaukums

Augkopība

Kursa kods

LauZ3003

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Augkopības praktikums / Freimanis P., Holms I., Jurševskis L., Lauva J., Ruža A. R.:Zvaigzne, 1980. - 325 lpp
2. Jurševskis L.,Holms I., Freimanis P. Augkopība.- R.Zvaigzne, 1988. - 569 lpp.
3. Jurševskis L., Ruža A. Sēklzinību pamati .-Jelgava: LLU, 1992. -57 lpp.
4. Основы технологии сельскохозяйственного производства//учебник для студентов
землеустройства. Москва, Билина, 2000.- 555 с.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Bonāts J. Kviešu audzēšana. -R.: Avots, 1980. - 103 lpp.
2. Driėis J. Daudzgadīgo tauriĦziežu rajonētās šėirnes un industriālā audzēšanas tehnoloăija
sēklu ieguvei: Lekcija. - Jelgava: LLA, 1989. - 23 lpp
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. -R: Zvaigzne, 1982. -310
lpp.
4. Geisler Gerhard. Pflanzenbau: c. Lehrbuch: biolog. Grundlagen 4. Technik. D.
Pflanzenproduktion / vor Gerhard Geisler. - Berlin, Hamburg : Parey, 1980. - 475 S.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Agrotops
Agropols
Praktiskais Latvietis; Ražība
Agriculutural Research; Agrarian Science.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Literatūras studijas. Sagatavošanās kontroldarbiem. Laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un
noformēšana. Ieskaite ar atzīmi semestra beigās.

Kursa anotācija
Augkopības priekšmets ir mācība par lauka kultūraugiem un to audzēšanas agrotehniku.
Augkopības priekšmeta apgūšanas nepieciešamību zemes ierīcības specialitātes studentiem
nosaka lauksaimniecības apakšnozaru ciešās sakarības - vairumā gadījumu arī inženieriem zemes ierīkotājiem jāprot sastādīt kultūraugu audzēšanas tehnoloăijas , augu maiĦas un augu
seku projektus, izgatavot kartogrammas.

Kursa apraksts-plāns
1 Ievads. Augkopības priekšmeta saturs un programma. Augkopība kā lauksaimnieciskās
ražošanas pamatnozare.
2 Laukaugu ražas. To veidošanās likumsakarības. Sēklas materiāls.
3 Labību vispārējais raksturojums.
4 Ziemāju labības.To ziemošana. Kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži. Ziemas labību
agrotehnikas pamatprincipi.
5 Vasarāju labības. Mieži, auzas, vasaras kvieši.Vasarāju labību agrotehnikas pamatprincipi.
6 Kukurūzas agrotehnika. Prosa, sorgo, rīss. Šo kultūraugu vispārējais raksturojums.
7 Pākšaugi. ZirĦi, vīėi, lauka pupas, lupīna, soja. Pākšaugu agrotehnikas pamatprincipi.
8 SakĦaugi. Cukurbietes un to audzēšana. Lopbarības sakĦaugi. Lopbarības bietes, kāĜi,
turnepši, burkāni.
9 Lopbarības sakĦaugu agrotehnikas pamatprincipi.
10 BumbuĜaugi. KartupeĜi un to vispārējais raksturojums. Topinambūrs
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11 KartupeĜu bioloăiskās īpašības.
12 KartupeĜu sēklas materiāls un tā sagatavošana. KartupeĜu agrotehnika.
13 Lopbarības zālaugi. To audzēšana tīrumos.
14 ĀboliĦš, lucerna, galega, timotiĦš, pĜavas auzene, kamolzāle un citi zālaugi. Agrotehnika
lopbarībai.
15 Dabiskie zālāji. PĜavas un ganības. To izmantošana un ielabošana.
16 Šėiedraugi. Lini. KaĦepes.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības specialitātes studentiem obligātajā daĜā.
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Kursa nosaukums

Ainavu plānošana

Kursa kods

Arhi4015

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

16

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Zinātnes apakšnozare

Ainavu arhitektūra

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. A. Melluma, M.Leinerte. Ainava un cilvēks.R. Avots 1992.
2. A. Melluma. Latvijas teritorijas antropoloăiskā noslodze//R.:1990.
3. Dabas aizsardzība// R.:Zvaigzne, 1989.g..(nodaĜas par dažādiem resursu veidiem Latvijā)

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Dienvidsēlijas ainavas// VARAM un SIA "Top vide", R:1996

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotai ieskaitei.

Kursa anotācija
Ainavas vērtēšanas kritēriji. Ainavu plānošana kā viens no teritorilplānošanas veidiem.
Plānojuma mērogi un to nozīme plānošanaā. Ainavas plānojuma saturs. Ainavas plānojuma
galvenās vadlīnijas un ilglaicīga darbības programma.

Kursa apraksts-plāns
1 Ainavas jēdziens.
2 Ainavas plānošana.
3 Ainavas plānošanas pamatjautājumi.
4 Praktiskais darbs - teritoriālo likumsakarību analīze un kartogrāfiskaisAinavu plānojuma
pirmsprojekta izpēte.
5 Ainavu plānojuma pirmsprojekta izpēte.
6 Dabas apstākĜu un faktoru izpētes programma.
7 Vides stāvokĜa vērtējums.
8 Prakstiskais darbs - faktoru analīzes piemēri dažādās situācijās.
9 Ainavu telpiski vizuālā izpēte.
10 Ainavas analīzes pēc fotogrāfijas, mākslas darba, literārā parauga.
11 Teritorijas funkcionālā zonējuma shēma.
12 Ainavu attīstības plānošana.
13 Ekoloăiskās un vides aizsardzības prasības.
14 Ainavas plānošana pagastu, rajonu un reăionālajos plānos.
15 Prakstiskais darbs - topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vai 1:25 000 analīze
16 Apkopojums un izvērtējums

Piezīmes
Augstākā akadēmiskā bakalaura un profesionālā studiju programma Zemes ierīcībā ar
integrētu bakalaura standartu, obligātā daĜa 8. semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes meliorācija

Kursa kods

VidZ3011

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Vides zinātne

Zinātnes apakšnozare

Vides inženierzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Sauka O., Bušmanis P. uc. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. R., Zvaigzne, 1987.296 lpp.
2. KĜaviĦš U. Sudārs R. Meliorācija / Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2002.-186 lpp.
3. Aire A., Labrencis V. Kultūrtehnika. R., Zvaigzne, 1970.- 260 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Zīverts A. Ievads hidroloăijā. Jelgava, LLU. 1997.-111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeĦu hidroloăija. Jelgava, LLU, 2001.-81 lpp.
3. Teivens J. Zemes auglības uzlabošana. R., Līdums, 1993.-99 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Ražība/Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem
2. Vides Vēstis/Vides aizsardzības kluba žurnāls

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kredītpunktu iegūšanai jānokārto rakstiskais eksāmens par 20 teorētiskā kursa jautājumiem.
Pielaidi pie eksāmena students iegūst pēc tam, kad izstrādāti un aizstāvēti 6 laboratorijas
darbi, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.

Kursa anotācija
Kursā apskata augsnē notiekošos procesus, pārmitrinājuma veidošanās iemeslus, mitruma
regulēšanas nepieciešamību un paĦēmienus lauksaimniecībā izmantojamās platībās, to
lietderību. Nosusināšanas sistēmu ierīkošanas un ekspluatācijas pasākumus saistībā ar vides
aizsardzību. Iepazīstina ar inženiermeliorācijas, ūdens apgādes un kultūrtehnisko darbu
uzdevumiem un pasākumiem.

Kursa apraksts-plāns
1 Meliorācija, tās vieta Latvijā un pasaulē
2 Hidroloăija. 1.laboratorijas darbs - hidroloăiskie aprēėini
3 Hidroăeoloăija
4 Hidraulika
5 Hidrodinamika. 2.laboratorijas darbs - hidrauliskie aprēėini.
6 Pārmitrās augsnes un ūdens režīma regulēšanas nepieciešamība
7 Nosusināšans sistēma, elementi, darbības principi.
8 Novadtīkls. 3.laboratorijas darbs - novadtīkla projektēšana
9 Regulējošais nosusināšans tīkls. Nosusināšanas grāvji, kontūrgrāvji. 4.lab. darbs - grāvju
projektēšana
10 Drenāža. 5.laboratorijas darbs - drenāžas projektēšana
11 Drenāžas aprēėini. Notekas
12 Kultūrtehniskā meliorācija. 6.laboratorijas darbs - kultūrtehnisko darbu projektēšana
13 ApūdeĦošana
14 Laistīšanas režīms un iekārtas
15 Inženiermeliorācija. Lauku sētas nosusināšana
16 Ūdens apgāde lauksaimniecībā. Vides aizsardzība. Kadastrs

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības profesionālās studiju programmas obligātajā
daĜā, 5.semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes meliorācija, k.pr.

Kursa kods

VidZ3015

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Vides zinātne

Zinātnes apakšnozare

Vides inženierzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Sauka O., Bušmanis P. uc. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. R., Zvaigzne, 1987.296 lpp.
2. KĜaviĦš U. Sudārs R. Meliorācija / Mācību līdzeklis. Jelgava, LLU, 2002.-186 lpp.
3. Aire A. Labrencis V. Kultūrtehnika. R., Zvaigzne, 1970.-260 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Zīverts A. Ievads hidroloăijā. Jelgava, LLU, 1997.-111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeĦu hidroloăija. Jelgava, LLU, 2001.-81 lpp.
3. Teivens J. Zemes auglības uzlabošana. R., Līdums, 1993.-99
4. KĜaviĦš U., Sudārs R. Studentu darbu noformēšana/Metodiskie norādījumi. Jelgava, LLU,
2003.-31 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Ražība/ Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem
2. Vides vēstis/Vides aizsardzības kluba žurnāls

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students patstāvīgi, ārpusnodarbību laikā, izstrādā kursa projektu atbilstoši pasniedzēja
izsniegtajam uzdevumam un tā prasībām. Projekta paskaidrojuma raksts un grafiskais
materiālāls jānoformē atbilstoši LIF studentu darbu noformē-šanas metodisko norādījumu
prasībām. Aizstāvot izstrādāto kursa projektu, kredītpunktu iegūšanai, starp studentu un
pasniedzēju veidojas dialogs, kurā students paskaidro, pamato un aizstāv nosusināšanas tīkla
plānojumu, aprēėinu un grafiskās daĜas risinājumus.

Kursa anotācija
Students izstrādā lauksaimniecībā izmantojamo zemju nosusināšanas kursa projektu 40 ha
lielai platībai, lai papildinātu teorētiskajā kursā iegūtās zināšanas un gūtu ieskatu par
meliorācijas projektu sastādīšanas kārtību. Projektā paredz pasākumus zemnieka sētas
nosusināšanai.

Piezīmes
Kursa projekts iekĜauts LIF zemes ierīcības profesionālās studiju programmas obligātajā daĜā,
5.semestrī.
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Kursa nosaukums

Topogrāfiskā rasēšana

Kursa kods

BūvZ1014

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1:
500. Москва, "Недра" 1989.
2. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 10 000. Pirmais izdevums. Rīga, 2000.
3. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 50 000. Otrais izdevums. Rīga, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Mērnieks". Problēmas. Risinājumi. Tehnoloăijas. Izdevējs SIA "Trinets".

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saĦemtu ieskaiti par 1. semestri, jābūt izpildītiem visiem vingrinājumiem un uzrasētam 1.
kontroldarbam.

Kursa anotācija
Darba iemaĦu apguve plānu rasēšanā ar roku. Darba gaitā students iepazīstas ar rasēšanas
imstrumentiem u.c.piederumiem, apgūst tehnisko rakstu, pieĦemtos plānos un kartēs
lietojamos topogrāfiskos apzīmējumus, iemācās rasēt iespiedtipa (kartogrāfiskos) rakstus,
apgūst plānu un karšu krāsošanas tehniku, izpilda arī projektēšanas apzīmējumus.

Kursa apraksts-plāns
1 Informācija par topogrāfiskās rasēšanas instrumentiem, materiāliem un piederumiem.
Vingrinājumi ar zīmuli.
2 Taisnas dažāda platuma nepārtrauktas līnijas un svītrlīnijas.
3 Norādījumi par tehnisko rakstu. Tehniskā raksta elementu vingrinājumi.
4 Tehniskā raksta latīĦu alfabēta burti un arābu cipari. Teksts tehniskajā rakstā.
5 Laukumu iesvītrošanas vingrinājumi.
6 Laukumu dubultiesvītrošanas vingrinājumi..
7 Vingrinājumi ar brīvu roku, izmantojot rasējamo spalviĦu, līkĦu velci vai rapidogrāfu.
8 Vingrinājumi ar dubultlīkĦu velci.
9 Ciparu pieraksti mērniecības žurnālos.
10 Vingrinājumi horizontāĜu rasēšanā.
11 Reljefa plāna fragments mērogā 1: 2000.
12 Vingrinājumi ar apĜu cirkuli un nullcirkuli.
13 Dažu ăeometrisku konstrukciju vingrinājumi.
14 1. kontroldarbs - topogrāfiskās rasēšanas vingrinājumi.
15 Dažu rakstīta tipa rakstu vingrinājumi.
16 Norādījumi par plānu topogrāfiskajiem apzīmējumiem. PĜavu topogrāfiskie apzīmējumi.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 1.semestrī.
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Kursa nosaukums

Datorgrafika specialitātē

Kursa kods

BūvZ

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Digitālā un kadastrālā kartēšana. Pamatkurss.1998. gads, Rīga.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Mērnieks". Problēmas. Risinājumi. Tehnoloăijas. Izdevējs SIA "Trinets"

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Laboratorijas darbu laikā uzdoto uzdevumu izpildīšana un sekmīga ieskaites nokārtošana.

Kursa anotācija
Mikrostacijas vadības līdzekĜu lietošana. Zīmējuma darba vide. Zīmējuma faila līmeĦi un skati.
Koordinātu sistēma, nullpunkts. Darba vienību un koordinātu nolasīšanas iestādījumi.
Pielipšanas režīms. Elementu zīmēšana un dzēšana. Elementu atribūti. Precīzās ievades
lietošana. Multilīnijas. Darbs ar elementu kopām. Manipulācijas ar elementiem. Mērīšanas
darbības. Teksta veidošana un rediăēšana.

Kursa apraksts-plāns
1 Iepazīšanās ar Mikrostacijas darba vidi un vadības līdzekĜu lietošanu.
2 Zīmējuma faila līmeĦi un skati.
3 Koordinātu sistēma un nullpunkts.
4 Darba vienību un koordinātu nolasīšanas iestādījumi.
5 Pielipšanas režīms.
6 Elementu zīmēšana un dzēšana.
7 Elementu atribūti.
8 Precīzās ievades lietošana.
9 Multilīnijas.
10 Darbs ar elementu kopām.
11 Manipulācijas ar elementiem.
12 Mērīšanas darbības.
13 Teksta veidošana, rediăēšana un tā atribūtu mainīšana.
14 Šūnu veidošana un šūnu ievietošana.
15 Iesvītrošana.
16 Ieskaites kārtošana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā, 2. semestrī.
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Kursa nosaukums

Kartogrāfija

Kursa kods

BūvZ3051

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. J.Štrauhmanis. Kartogrāfijas pamati. - Rīga, LU, 1991. - 53.lpp.
2. K.Sisojevs. Ăeodēzijas un kartogrāfijas pamati. R.: Zvaigzne, 1976. - 141.lpp.
3. LR VZD Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. - Rīga, "Latvijas karte" 2001.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi; jābūt izstrādātiem patstāvīgajiem darbiem un ieskaitītiem kontroldarbiem.

Kursa anotācija
Izprast Zemes virsmas attēla projecēšanas būtību karšu plaknē, noskaidrot karšu
sastādīšanas, izdošanas darbu saturu un prast strādāt ar karti.

Kursa apraksts-plāns
1 Kartogrāfijas priekšmets, tā sakars ar citām disciplīnām.
2 Kartogrāfiskie apzīmējumi, karšu mērogi.
3 Karšu satura fiziski ăeogrāfiskie un sociāli ekonomiskie elementi.
4 Karšu satura elementi.
5 Kartogrāfiskās projekcijas.
6 Kartogrāfijā lietotās koordinātu sistēmas.
7 Karšu lapu nomenklatūra.
8 Metodes tematiskā satura attēlošana kartē.
9 Karšu radīšanas etapi.
10 Kartes matemātiskā pamata aprēėināšana un konstruēšana plānā.
11 Kartes satura pārĦemšana uz oriăināla.
12 Kartogrāfiskā ăeneralizācija.
13 Aerofoto uzmērījumu izmantošana karšu sastādīšanai.
14 Karšu lapu noformējums. Karšu leăenda.
15 Kartometrisko darbu precizitāte.
16 Risināmie uzdevumi kartē un kartes lasīšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības bakalaura studiju programmas obligātās izvēles daĜā
8.semestrī.
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Kursa nosaukums

Fotogrammetrija

Kursa kods

BūvZ4057

Kredītpunkti

4

ECTS kredīti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Digitālā kartēšana un fotogrammetrija. Rīga, 1997.
2. Karl Kraus Photogrammetrie, Band 1 Grundlagen und Standartverfahren, Dummler / Bonn,
1998.- 450

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem un nokārtotam kontroldarbam, eksāmens.

Kursa anotācija
Fotogrammetrijas definīcija. Fotogrammetrijas ăeometrija. Stereoskopija. Telpas centrālā
projekcija. Kameras orientācijas elementi. Fotografēšanas nosacījumi. Fototeodolīts, zemes
uzmērīšanas kameras. Terrestriskās uzmērīšanas plānošana un fotografēšana.
Aerofotokameras. Aerofotografēšanas plānošana. Aerofotoainu ăeodēziskā piesaiste.
Dešifrēšana. Analogās apstrādes sistēmas.

Kursa apraksts-plāns
1 Fotogrammetrijas vēsturiskais apskats, apstrādes rezultāti.
2 Fotogrammetrijas ăeometrija. Jēdziens par telpas centrālo projekciju.
3 Aerofotoainu orientējuma elementi. Aerofotoainas un apvidus punktu koordinātu sakarība.
4 Griešanās matricas elementu aprēėināšana telpā.
5 Fototeodolīts vai zemes uzmērīšanas kameras prasības pret tām.
6 Aerofotokameras, aerofotografēšanas plānošana un fotografēšana.
7 Aerofotoainu ăeodēziskā piesaiste piesaistes paĦēmieni.
8 Punktu transformācijas elementu noteikšana. Attēla asuma dziĜums tā aprēėināšana.
9 Dešifrēšana. Divu attēlu novērtēšana. Analogās apstrādes sistēmas.
10 Fotogrammetriskie stereoinstrumenti. Stereokomparators, analitiskie un analogie
stereoploteri.
11 Ainu orientēšana stereoploteros, reljefa izzīmēšana izmantojot stereoploterus.
12 Kontroldarbs : metriskās un parastās kameras to būtiskākās atšėirības.
13 Jēdziens par digitālo fotogrammetriju.
14 Ainu skanēšana, tās izšėirtspējas, skanēto attēlu izmērs.
15 Korelācija. Digitālais augstuma modelis. Digitālais ortofoto.
16 Fotogrammetrijas attīstības tendences valstī un pasaulē.

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts ZI studiju programmas obligātajā daĜā 7. semestrī
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Kursa nosaukums

Apdzīvotu vietu plānošana

Kursa kods

Arhi4035

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Zinātnes apakšnozare

Pilsētbūvniecība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Buka O. Volrāts U. Pilsētbūvniecība. Rīga: Zvaigzne, 1987. - 251 lpp.
2. Кончуков Н.П. и др. Планировка сельских населенных мест. - Москва, Агропромиздат,
1986. - 318 с.
3. Планировка сельских населенных мест\ Под ред. В.Е.Богданова. Москва, Колос, 1980. 271с.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.
5.

Pilsētu, pagastu izbūve, LBN 100.
Pagaidu instrukcija par pagasta un pilsētas izbūves ăenerālplānu, LBN 101.
Ugunsdrošibas normas, LBN 201 - 96.
Rūpniecības uzĦēmumu teritorijas plānošana, LBN 103.
Instrukcija ăimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai, LBN 209.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem, jāizstrādā laboratorijas darbi un jānokārto
eksāmens.

Kursa anotācija
Jēdziens par apdzīvotām vietām un to plānošanu. Apdzīvotu vietu veidi. Izejas materiāli
projektēšanai un teritorijas piemērotība celtniecībai.Vispārēja apdzīvotu vietu teritorijas
organizācija. Kompozīcija apdzīvotu vietu plānošanā. Ielas un laukumi. Dzīvojamās zonas
plānojums un apbūve. Ražošanas uzĦēmumu plānojums un apbūve. Labiekārtošanas būves un
iekārtas apdzīvotu vietu projektos.

Kursa apraksts-plāns
1 Jēdziens par apdzīvotām vietām un to plānošanu.
2 Izejas materiāli projektēšanai un celtniecības vietas izvēle.
3 Vispārēja apdzīvotu vietu teritorijas organizācija.
4 Arhitektoniskā plānošanas kompozīcija un tās paĦēmieni apdzīvotu vietu plānošanā.
5 Apdzīvotu vietu ielas, to trasēšana.
6 Apdzīvotu vietu laukumi, sabiedriskie centri.
7 1.kontroldarbs - Vispārējie apdzīvotu vietu plānošanas nosacījumi.
8 Dzīvojamās zonas struktūra un kvartālu tipi.
9 Dzīvojamo māju tipi un to izvietošanas nosacījumi.
10 Sabiedriskas nozīmes zemes gabalu plānojums.
11 Ražošanas uzĦēmumu plānojuma un apbūves principi.
12 Labiekārtošanas būves un iekārtas apdzīvotās vietās.
13 Pagasta ăenerālplāns.
14 Lauku sētas teritorijas organizācija.
15 Ieskats senajā lauku sētas plānojumā.
16 2.kontroldarbs.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 7.semestrī.
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Kursa nosaukums

Apdzīvotu vietu plānošana, k.pr.

Kursa kods

Arhi4036

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Zinātnes apakšnozare

Pilsētbūvniecība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Buka O. Volrāts U. Pilsētbūvniecība. Rīga: Zvaigzne, 1987. - 251 lpp.
2. Кончуков Н.П. и др. Планировка сельских населенных мест. - Москва, Агропромиздат,
1986. - 318 с.
3. Планировка сельских населенных мест\ Под ред. В.Е.Богданова. Москва, Колос, 1980. 271с.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.
5.

Pilsētu, pagastu izbūve, LBN 100.
Pagaidu instrukcija par pagasta un pilsētas izbūves ăenerālplānu, LBN 101.
Ugunsdrošibas normas, LBN 201 - 96.
Rūpniecības uzĦēmumu teritorijas plānošana, LBN 103.
Instrukcija ăimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai, LBN 209.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam, par ko tiek saĦemta ieskaite ar atzīmi

Kursa anotācija
Studiju priekšmets sniedz priekšstatu par apdzīvotu vietu struktūru un tās plānošanu, par ielu
tīkla veidošanu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju izvietojumu, kā arī ražošanas
uzĦēmumu plānojumu., kā arī teritorijas labiekārtošanu. Studenti praktiski izstrādā kādas
apdzīvotas vietas teritorijas plānojumu.

Kursa apraksts-plāns
1 Uzdevuma izsniegšana un iepazīšanās ar to. Pirmsprojekta aprēėini.
2 Teritorijas zonējuma izstrāde, ielu tīkla plānojums.
3 Sabiedriskā centra izvietojums un plānojums.
4
5 Galveno sabiedrisko ēku izvietošana un to zemes gabalu plānojums.
6
7 Dzīvojamo ēku kvartālu plānošana.
8
9 Ražošanas uzĦēmumu teritorijas plānojums.
10
11 Inženiertīklu plānojums.
12
13 Vertikālā plānojuma izstrāde.
14 Zemes darbu kartogrammas izstrāde sporta laukumam.
15 Projekta plāna noformēšana, paskaidrojuma raksta sastādīšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 7.semestrī.
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Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma vērtēšana
I

Kursa kods

JurZ4004

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24
Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Kursa autori
ekonomikas mağistrs lekt. Vivita Lasteniece
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999. - 100.lpp.
2. Оценка недвижимости. Москва "Финансы и статистика" 2002. - 492 с.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

The Appraisal of Real Estate/Eleventh Edition.Appraisal institute, Chicago: 1980. - 820 p.
Kalbo T., Mattsson H. Urban land and property markets in Sweden, London: 1995. -193 p.
Рахман И.А. Развитие рынка недвижимости в России, Москва "Экономика" :2000.-294 с.
Real estate valuation theory. Boston. Kluwer Academic Publ. -2002. - 430 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

DzīvokĜu tirgus Latvijā: informatīvs biĜetens/ LR Centrālā statistikas pārvalde, 2000.
Mans īpašums, preses firmas "Mans īpašums" izdevums.
Nams & īpašums, Laikraksta "Dienas bizness" pielikums.
Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskiem darbiem un jāuzraksta kontroldarbs par teoriju,
eksāmens.

Kursa anotācija
Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas jēdziens un galvenais mērėis. Nekustamā īpašuma
tirgus vērtības būtība. Vērtība un cena. Nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošie faktori.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanā pielietojamās metodes. Nekustamā īpašuma vērtēšanas
procedūra un rezultāti. Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas principi. Valsts uzĦēmumu
vērtēšana privatizācijai.

Kursa apraksts-plāns
1 Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas jēdziens un mērėi.
2 Nekustamā īpašuma tirgus vērtības būtība, vērtība un cena.
3 Nekustamā īpašuma tirgus vērtības iespējamie nosacījumi.
4 Nekustamā īpašuma tirgus vērtību ietekmējošie faktori.
5 Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanā pielietojamās metodes.
6 Izmaksu metode, tās praktiskā pielietošana.
7 Tirgus datu salīdzināšanas metode, tās praktiskā pielietošana.
8 PeĜĦas netode, tās būtība.
9 Naudas plūsmas diskontēšanas metode, tās praktiskā pielietošana.
10 Individuālo dzīvojamo māju un dzīvokĜu tirgus vērtības noteikšana.
11 Valsts uzĦēmumu vērtēšana privatizācijai.
12 Denacionalizējamo īpašumu vērtēšana.
13 Nekustamā īpašuma līdzsvarotās tirgus vērtības noteikšana, tās praktiskā pielietošana.
14 Nomnieka ieguldījums nekustamajā īpašumā, tā ievērtēšana aprēėinot nekustamā īpašuma
tirgus vērtību.
15 Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas galvenie principi.
16 Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas process un iegūto rezultātu apkopošana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas oblgātās izvēles priekšmetu daĜā
5.semestrī un Ekonomikas fakultātes visu studiju programmu studentiem.
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Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma vērtēšana
II

Kursa kods

JurZ4005

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

48

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Baltruma D.,Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999.- 100.lpp.
Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga, 2001.- 402 lpp.
Zeme: mana, tava, mūsu. VZD, Rīga: 2002.- 324 lpp.
KanaviĦš H. Zemes kadastrs. - Jelgava: LLU, 2000. - 110 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. The Appraisal of Real Estate/ Eleventh Edition. Appraisal institute, Chicago: 1980.- 820 p..
2. European Valuation Practice/ Theorry and technique. E & SPON London, 1996, 337 p.
3. Landwirtschaftliche Taxationslehre / von Dr. Manfred Koehne Goettingen. Hamburg und
Berlin: 1993.
4. Seele W. Bodenwert und Staedtebau/ Ausgewaelte Schriften. Heft 22, Universitaet Bonn.
2002.- 288 s.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Mans īpašums, preses firmas "Mans īpašums" izdevums.
2. Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums.
3. "Nams & īpašums, laikraksta "Dienas bizness" pielikums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem; uzrakstītiem un ieskaitītiem
kontroldarbiem, eksāmens.

Kursa anotācija
Nekustamā īpašuma vērtības un vērtēšanas jēdzīens un saturs. Nekustamā īpašuma
vērtēšanas vēsturiskā attīstība. Faktori, kas nosaka īpašuma vērtību. Kadastrālās vērtības
noteikšana lauku apvidus zemēm. Pilsētu zemes kadastrālā vērtēšana. Ēku un būvju
vērtēšana. Individuālā un masveida vērtēšana. Kadastrālās vērtības aktualizācija.

Kursa apraksts-plāns
1 Studiju priekšmets un tā saturs, mērėis un uzdevumi.
2 Nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskie pamati.
3 Zemes un nekustāmā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība.
4 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorijas pamatjautājumi.
5 1.kontroldarbs.
6 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības zemju kadastrālā vērtēšana.
7 Meža zemes vērtības veidošanās un tās noteikšana.
8 Individuālo augĜu dārzu vērtības noteikšana.
9 Lauku apbūves zemes vērtības noteikšana, tās korekcijas koeficientu noteikšana un
pielietošana.
10 Pilsētu zemes kadastrālās vērtības noteikšana
11 2. kontroldarbs
12 Zemes vērtību zonējuma izstrādāšana, zonu skaita un to robežu noteikšana.
13 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipi.
14 Nekustāmā īpašuma vērtēšanas darbu organizācija un norise.
15 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācija.
16 3. kontroldarbs

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 5. semestrī.
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Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma vērtēšana,
k.d.

Kursa kods

JurZ4006

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

8

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Baltruma D.,Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999.- 100.lpp.
Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga, 2001.- 402 lpp.
Zeme: mana, tava, mūsu. VZD, Rīga: 2002.- 324 lpp.
KanaviĦš H. Zemes kadastrs. - Jelgava: LLU, 2000. - 110 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. The Appraisal of Real Estate/ Eleventh Edition. Appraisal institute, Chicago: 1980.- 820 p..
2. European Valuation Practice/ Theorry and technique. E & SPON London, 1996, 337 p.
3. Landwirtschaftliche Taxationslehre / von Dr. Manfred Koehne Goettingen. Hamburg und
Berlin: 1993.
4. Seele W. Bodenwert und Staedtebau/ Ausgewaelte Schriften. Heft 22, Universitaet Bonn.
2002.- 288 s.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Mans īpašums, preses firmas "Mans īpašums" izdevums.
2. Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums.
3. "Nams & īpašums, laikraksta "Dienas bizness" pielikums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem; izstrādātam un aizstāvētam kursa
darbam.
Kursa anotācija
Studenti apgūst nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskos pamatus. Galvenos faktorus, kas
nosaka īpašuma vērtību. Pēc tirgus metodēm noteikto rādītāju pielietošanu lauku apvidu
zemes kadastrālās vērtības noteikšanā. Nekustamā īpašuma vērtēšanas informācijas
apkopošana, izmantošana un uzkrāšana.
Kursa apraksts-plāns
1 Galvenie vērtību noteicošie faktori un kritēriji.
2 Nekustamā īpašuma vērtēšanas tiesiskie pamati.
3 Pēc tirgus metodēm noteikto rādītāju pielietošana zemes kadastrālās vērtības noteikšanā.
4 .Nekustāmā īpašuma vērtēšanas informācijas apkopošana, izmantošana un uzkrāšana. .
5 Kontroldarbs.
6 Augsnes kartēšanas un zemes vērtēšanas materiālu izmantošana kadastrālajā vērtēšanā.
7 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējuma noteikšana un aktualizēšana.
8 Ăeogrāfiskā novietojuma ietekmes un saimniecības kompaktuma ietekmes noteikšana.
9 Kadastrālās vērtības aprēėināšana zemnieku saimniecībai..
10 Kadastrālās vērtības un izpirkuma maksas aprēĜināšana individuālajam augĜu dārzam.
11 Lauku apbūves zemes vērtību zonējumi, to pielietošana.
12 Kadastrālās vērtības un nodokĜa apmēra noteikšana lauku apbūves zemēm.
13 Pilsētu zemes vērtību zonējumi, to pielietošana.
14 Kadastrālās vērtības noteikšana pilsētu zemes apbūves gabalam atsevišėi pa NĪ lietošanas
mērėiem.
15 Kursa darba sastādīšana, noformēšana un iesniegšana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 6 semestrī.

265

Kursa nosaukums

Inženierăeodēzija

Kursa kods

BūvZ4063

Kredītpunkti

2.5

ECTS kredīti

3.75

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

40

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Lekciju skaits

16

Laboratorijas darbu skaits

24

Kursa autori
InženierzinātĦu mağistrs būvzinātnē vieslekt. Atis Vallis
InženierzinātĦu mağistrs lekt. Brigita Helfriča
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993.
2. Leick. A. GPS satellite surveying:Satelite surveying/ Inc.- USA, 1990.
3. Strang G., Borre K. Linear Algebra,Geodesy, and GPS:/-Wellesley, 1997.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. VZD Norādījumi un instruktīvie materiāli.
2. Latvijas būvnormatīvs LBN 005 – 99"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"Ministru abineta
2000.gada 2.maija not.Nr.168.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 "Ăeodēziskie darbi būvniecībā" Ministru
kabineta 2001.gada 6.nov.not.Nr.466.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izpildītiem laboratorijas darbiem, izstrādātam kursa darbam un uzrakstītam
kontroldarbam; priekšmeta teorētisko jautājumu apguves kontrole pie kursa darba
aizstāvēšanas, eksāmens.

Kursa anotācija
Inženierăeodēzija satur ăeodēzisko darbu kompleksu dažādu projektu izstrādes, izpētes,
dažādu ēku un būvju izbūves, eksploatācijas kontroles, deformāciju pētījumu vajadzībām.
Metodiku, dabas resursu izpētes, apgūšanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī tehnikas un
aprīkojuma uzstādīšanas un montāžas kontroles darbus. Pielietotās metodes, pielietojamo
instrumentu un tehnoloăiju izmantošanas metodika.

Kursa apraksts-plāns
1 Instrumenti un mērījumu metodes inženierăeodēzijā.
2 GPS teorija, priekšrocības un trūkumi. Topogrāfiskās uzmērīšanas veidi un mērogi.
3 Līnijveida objektu uzmērīšana. Lokveida objektu uzmērīšana.
4 Līnijveida objektu nospraušana, līkĦu nospraušana. Mērīšanas darbi uz ceĜa trases.
5 CeĜa zemes klātnes nospraušana. Projektēšana garenprofilā. Projektēšana šėērsprofilā.
6 Tilta pārejas rajona uzmērīšana. Tilta pārejas attāluma noteikšana. Tilta balstu nospraušana.
7 Horizontālu virsmu projektēšana.
8 Ăeodēziskie darbi aerodromu celtniecībā. Ăeodēziskais pamatojums. Aerodroma projekta
izlikšana dabā.
9 Ăeodēziskie darbi pie mākslīgā seguma betonēšanas.
10 TuneĜu attīstības īss vēsturisks apskats. Ăeodēziskie darbi pie tuneĜu trašu projektēšanas.
11 Ăeodēziskie darbi pie celtĦu sēšanās un deformāciju pētīšanas tuneĜu izbūvē. Civilās un
rūpniecības ēkas.
12 Uzmērīšanas pamatojums. Uzmērīšanas pamatojums.
13 Augstumu atzīmju pārnešana. Ăeodēziskie darbi pie kolonnu montāžas.
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14 Sanitārā tehnika. Trases nospraušana. Ăeodēziskie darbi pie apakšzemes komunikāciju
novietošanas.
15 Novērojumi par tiltu un celtĦu deformācijām. Siju montāžas kontrole. Tehnoloăiskās
iekārtas.
16 Inženierizpētes juridiskais pamatojums.

Piezīmes
IekĜauts zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātajā daĜā, 6.semestrī.

Kursa nosaukums

Inženierăeodēzija, k.d.

Kursa kods

BūvZ4063

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Būvzinātne

Lekciju skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

16

Kursa autori
InženierzinātĦu mağistrs būvzinātnē vieslekt. Atis Vallis
InženierzinātĦu mağistrs lekt. Brigita Helfriča
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993.
2. Leick. A. GPS satellite surveying:Satelite surveying/ Inc.- USA, 1990.
3. Strang G., Borre K. Linear Algebra,Geodesy, and GPS:/-Wellesley, 1997.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. VZD Norādījumi un instruktīvie materiāli.
2. Latvijas būvnormatīvs LBN 005 – 99"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"Ministru abineta
2000.gada 2.maija not.Nr.168.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 "Ăeodēziskie darbi būvniecībā" Ministru
kabineta 2001.gada 6.nov.not.Nr.466.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam, ieskaite ar atzīmi par kursa darbu.

Kursa anotācija
Inženierăeodēzija satur ăeodēzisko darbu kompleksu dažādu projektu izstrādes, izpētes,
dažādu ēku un būvju izbūves, eksploatācijas kontroles, deformāciju pētījumu vajadzībām.
Metodiku, dabas resursu izpētes, apgūšanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī tehnikas un
aprīkojuma uzstādīšanas un montāžas kontroles darbus. Pielietotās metodes, pielietojamo
instrumentu un tehnoloăiju izmantošanas metodika.

Kursa apraksts-plāns
1
2
3
4

Instrumenti un mērījumu metodes inženierăeodēzijā.
GPS teorija, priekšrocības un trūkumi. Topogrāfiskās uzmērīšanas veidi un mērogi.
Līnijveida objektu uzmērīšana. Lokveida objektu uzmērīšana.
Līnijveida objektu nospraušana, līkĦu nospraušana. Mērīšanas darbi uz ceĜa trases.
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5 CeĜa zemes klātnes nospraušana. Projektēšana garenprofilā. Projektēšana šėērsprofilā.
6 Tilta pārejas rajona uzmērīšana. Tilta pārejas attāluma noteikšana. Tilta balstu nospraušana.
7 Horizontālu virsmu projektēšana.
8 Ăeodēziskie darbi aerodromu celtniecībā. Ăeodēziskais pamatojums. Aerodroma projekta
izlikšana dabā.
9 Ăeodēziskie darbi pie mākslīgā seguma betonēšanas.
10 TuneĜu attīstības īss vēsturisks apskats. Ăeodēziskie darbi pie tuneĜu trašu projektēšanas.
11 Ăeodēziskie darbi pie celtĦu sēšanās un deformāciju pētīšanas tuneĜu izbūvē. Civilās un
rūpniecības ēkas.
12 Uzmērīšanas pamatojums. Uzmērīšanas pamatojums.
13 Augstumu atzīmju pārnešana. Ăeodēziskie darbi pie kolonnu montāžas.
14 Sanitārā tehnika. Trases nospraušana. Ăeodēziskie darbi pie apakšzemes komunikāciju
novietošanas.
15 Novērojumi par tiltu un celtĦu deformācijām. Siju montāžas kontrole. Tehnoloăiskās
iekārtas.
16 Inženierizpētes juridiskais pamatojums.

Piezīmes
IekĜauts zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātajā daĜā, 6.semestrī.
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Kursa nosaukums

Saimniecības teritorijas
projektēšana

Kursa kods
Kredītpunkti

3.5

ECTS kredīti

5.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

56

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Locmers M., Jankava A. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. - Jelgava: - 2002. 137.lpp.
2. Zemkopība // S.Pogodina red. - Rīga: Zvaigzne, 1983. - 122.-164.lpp.
3. Lauksaimniecības sistēma Latvijas lauku pārbūves periodā. - Rīga: Avots, 1991. - 20.-27.,
99.-104., 114.-126., 257.-263., 277.-291.lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Boruks A. Lauksaimniecības reăionālā specializācija un teritoriālais izvietojums Latvijā Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”. 1996. - 168.lpp.
2. Boruks A. Golovčenko A., Pirksts V., Rozenberga V. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: - 1999. - 202.lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Agropols// žurnāls
2. Praktiskais Latvietis // žurnāls
3. Agrotops // žurnāls
Prasības kredītpunktu iegūšanai
uzrakstīti 2.kontroldarbi un ieskaitīti laboratorijas darbiem, eksāmens.
Kursa anotācija
Saimniecības iekšējās zemes ierīcības saturs, uzdevumi un izpildes kārtība. Lauku apdzīvotu
vietu izvietošana. Iekšsaimniecisko ceĜu izvietošana. Zemes lietošanas veidu izvietošana.
Augseku sistēmas organizācija. Augseku teritorijas projektēšana. AugĜu dārzu teritorijas
projektēšana. Ganību un pĜavu teritorijas projektēšana. Saimniecības iekšējās zemes ierīcības
projekta apgūšana un aktualizācija.

Kursa apraksts-plāns
1 Saimniecības iekšējās zemes ierīcības jēdziens un uzdevumi.
2 Saimniecības iekšējās zemes ierīcības saturs, process un izpildes kārtība.
3 Saimniecības iekšējās zemes ierīcības sagatavošanas darbi.
4 Lauku apdzīvotu vietu un ražošanas centru izvietošana.
5 Iekšsaimniecisko ceĜu izvietošana.
6 Zemes lietošanas veidu organizācija.
7 Zemes lietošanas veidu platību noteikšana.
8 Zemes lietošanas veidu izvietojums.
9 Zemes lietošanas veidu transformācija.
10 Tīrumu teritorijas projektēšana. Augseku sistēmas organizācija.
11 Augseku teritorijas projektēšana.
12 AugĜu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšana.
13 Ganību teritorijas projektēšana.
14 PĜavu teritorijas projektēšana.
15 Saimniecības iekšējās zemes ierīcības projekta apgūšana.
16 Saimniecības iekšējās zemes ierīcības ekonomiskā, ekoloăiskā un sociālā efektivitāte.

Piezīmes
priekšmets iekĜauts zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā, 8.semestrī.
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Kursa nosaukums

Saimniecības teritorijas
projetēšana, k.pr.

Kursa kods
Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

56

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Locmers M., Jankava A. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. - Jelgava: - 2002. 137.lpp.
2. Zemkopība // S.Pogodina red. - Rīga: Zvaigzne, 1983. - 122.-164.lpp.
3. Lauksaimniecības sistēma Latvijas lauku pārbūves periodā. - Rīga: Avots, 1991. - 20.-27.,
99.-104., 114.-126., 257.-263., 277.-291.lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Boruks A. Lauksaimniecības reăionālā specializācija un teritoriālais izvietojums Latvijā Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”. 1996. - 168.lpp.
2. Boruks A. Golovčenko A., Pirksts V., Rozenberga V. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: - 1999. - 202.lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Agropols// žurnāls
2. Praktiskais Latvietis // žurnāls
3. Agrotops // žurnāls
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ar atzīmi novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa projektu.
Kursa anotācija
Kursa projekta mērėis apgūt praktiskas zināšanas saimniecības iekšējās zemes ierīcības
projekta sastādīšanā - zemes lietošanas veidu izvietošanā, augseku teritorijas un ganību
teritorijas projektēšana un to variantu analīze.
Kursa apraksts-plāns
1 Kursa projekta uzdevuma izsniegšana un iepazīšanās ar to. Plāna materiāla sagatavošana.
2 Saimniecības ražošanas rādītāju aprēėins. Sējumu struktūra.
3 Zemes lietošanas veidu noteikšana.
4 Brutto peĜĦas aprēėins.
5 Zemes lietošanas veidu izvietošana.
6 Tīrumu augseku lauku projektēšana.
7
8 Vidējo slejas garumu aprēėins.
9
10 Lauku iekšējā organizācija.
11 Kultivēto ganību projektēšana.
12
13 AugĜu dārza teritorijas projektēšana.
14 Variantu analīze.
15 Projekta plāna noformēšana, paskaidrojuma raksta sastādīšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas obligātajā daĜā, 8.semestrī
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Kursa nosaukums

Zemes ierīcības darbu
organizācija

Kursa kods

Citi3011

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Citi

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Par valsts zemes dienestu: LR Likums / Diena 09.12.9
2. UzĦēmējdarbības laukos. Māc. līdz. Atb. Red. K. Špoăis Rīga, 1993., 340 lpp.
3. Nolikums par zvērināto mērnieku licenzēšanas kārtību./ Diena.- 17.11.93.
4. Nolikums par licenču izsniegšanas kārtību ăeodēzisko, topogrāfisko, fotogrammetrisko un
zemes ierīcības darbu veikšanai: / Diena - 17.11.93.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Latvijas darba likums kodekss
2. Blūms J., Boča R., Šepko V. Darba normēšana lauksaimniecībā - Rīga, liesma, 1973 - 755.lpp.
3. OleĦevs K. Zemes ierīcības darbu organizācija un plānošana. Maskava, 1985., 253
lpp.(krievu val.)
4. Rumāne M. UzĦēmumu finansu vadība. SIA “Turības mācību centrs” Rīga, 1997.,254 lpp.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Zemes ierības darba organizācijas jēdziens, uzdevumi un saturs. Zemes ierīcības ražošanas
process. Pārvaldes būtība, tehnika un tehnoloăija. Zemes ierīcības darbu izpildes organizācijas
vēsturiskā apskatā. Zemes ierīcības, zemes mērniecības ăeodēzisko un topogrāfisko darbu
izpildītāji. Zemes ierīcības darba normēšana un samaksa. Darba plānošana un finansēšana.

Kursa apraksts-plāns
1 Zemes ierīcības darbu organizācijas un plānošanas jēdziens, uzdevumi, vēsturiskais apskats
un attīstība.
2 Pārvaldes būtība, tehnika un tehnoloăija.
3 ZI iestādes un ražošanas process.
4 Valsts zeme dienesta struktūra un funkcijas.
5 Darba normēšana un samaksa.
6 Darba laika hronometrāža.
7 Darba plānošana un finansēšana.
8 Licenzēto organizāciju un privāto personu darba organizācijas īpatnības.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā, 8.semestrī.
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Kursa nosaukums

CeĜu plānošana

Kursa kods

Arhi4033

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Arhitektūra

Zinātnes apakšnozare

Pilsētbūvniecība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Lūsis J., Slēde E., Mengots J. AutoceĜi Rīga, Liesma, 1972., 375 lpp.
2. Dzenis P. Pilsētas ceĜi, ielas un laukumi. RTU Transportbūvju katedra, Rīga, 1994

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Elensis K., Sviėis H., Vikmanis E. AutomobiĜu ceĜu remonts un uzturēšana, Rīga, Liesma,
1967, 267 lpp.
2. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги. Нормы
простерования.СНиП.2.05.02.-85. М.Стройиздат. 1985
3. Locmers M., Saharovs D., Stāvausis H. Zemes ierīcības projektēšana. Rīga , Zvaigzne,
1978, 151.-164.lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. AutoceĜi / žurnāls

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti laboratorijas darbi un uzrakstīti 2 kontroldarbi un praktiskiem darbiem. Ieskaite ar
atzīmi.

Kursa anotācija
Students iegūst zināšanas par autoceĜu nozīmi, projektēšanu, izvietojumu teritorijā. Izvirzītām
prasībām dažādiem autoceĜu elementiem. Gūst ieskatu par ceĜu kopšanas un remonta darba
organizāciju.

Kursa apraksts-plāns
1 CeĜu projektēšanas nozīme tautsaimniecībā.
2 CeĜu klasifikācijas.
3 Transporta sakaru shēma un ceĜa izvietošana
4 AutoceĜu izvietojums plānā.
5 CeĜu garenprofils.
6 CeĜa šėērsprofils.
7 Zemes klātne.
8 Ūdens novadīšana.
9 Zemes darbu daudzuma aprēėināšana un sadalījums.
10 CeĜa segas.
11 CeĜu remonts.
12 Valsts ceĜu dienests.
13 Ielas un laukumi.
14 Brauktuves un ceĜi zemes īpašumā.
15 Tilti un caurtekas uz ceĜiem.
16 Pasākumi satiksmes drošibas uzlabošanai un autoceĜa aprīkojums.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā, 5.semestrī.
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Kursa nosaukums

Būvju kadastrālā uzmērīšana

Kursa kods

JurZ4003

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Kadastrāli vērtējamo būvju tipu krājums,VZD. Rīga, 2001
2. Metodiskie norādījumi ēku kadastrālajā vertēšanā,VZD. Rīga, 2004. - 28.lpp.
3. Tehniskās inventarizācijas instrukcija, VZD. Rīga. - 1999.39.lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Ēku kadastrālās vērtēšanas noteikumi Nr. 184, (30.04.2003.)
2. Latvijas būvnormatīvs LBN 405 - 01 "Būvju tehniskā apsekošana"
3. Būvju klasifikācija, CC

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums
2. Mans īpašums, preses firma "Mans īpašums" izdevums

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem praktiskajiem darbiem un uzrakstītam kontroldarbam, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Studenti iegūst priekšstatu par ēku un būvju tehnisko inventarizāciju un tās nozīmi ēku
kadastrālajā vērtēšanā. Gūst priekšstatu par telpu grupu pirmreizējo un atkārtoto tehnisko
inventarizāciju, būvju pilnu pirmreizējo un atkārtoto tehnisko inventarizāciju.

Kursa apraksts-plāns
1 Studiju priekšmets un tā uzdevumi
2 Tehniskās inventarizācijas nozīme ēku kadastrālajā vērtēšanā
3 Telpu grupu pirmreizējā tehniskā inventarizācija
4 Telpu grupu atkārtota tehniskā inventarizācija
5 Būves pilna tehniskā inventarizācija
6 Būves pilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
7 Telpu grupu tehniskās inventarizācijas sagatavošanas un lauka darbi
8 Telpu grupu tehniskās inventarizācijas kamerālie darbi
9 Būves novietnes shēmas sastādīšana
10 Būves stāvplānu shēmas sastādīšana
11 Būves pilna atkārtotā tehniskā inventarizācija
12 Būves nepilna tehniskā inventarizācija
13 Būves nepilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
14 Būves tehniskās inventarizācijas sagatavošanas un lauka darbi
15 Būves tehniskās inventarizācijas kamerālie darbi
16 Izbraukuma nodarbība būves tehniskās inventarizācijas lauka darbu veikšanai

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā 6.
semestrī.

273

Kursa nosaukums

Pētnieciskais darbs

Kursa kods

Citi4008

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā un jāiesniedz katedrā zinātniskās pētniecības darbs, kuru aizstāvot, tiek piešėirtas
tiesības turpināt studijas maăistrantūrā pēc inženiera kvalifikācijas iegūšanai.

Kursa anotācija
Pētnieciskais darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs analītisks pētījums, kura slēdzieni bāzēti
uz literatūras apskatu par programmas ietvaros formulētu problēmu. Šajā pētījumā autors
veic vispārinājumus, prognozē problēmas iespējamo attīstību un izstrādā konkrētus, objektīvi
pamatotus pētāmā objekta tālākas pilnveidošanas pasākumus.

Kursa apraksts-plāns
1 Tēmas izvēle, mērėa formulēšana.
2 Darba programmas izstrāde.
3 Informācijas meklēšana.
4 Literatūras studijas.
5 Analītiskā literatūras apskata sastādīšana.
6 Teorētiskie un eksperimentālie pētījumi.
7 Rezultātu ieguve un analīze.
8 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
9 Referāta nolasīšana studentu zinātniskajā konferencē.
10 Darba noformēšana. Sagatavošanās aizstāvēšanai.

Piezīmes
Darbs iekĜauts zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas obligātajā daĜā, 8.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēziskie instrumenti

Kursa kods

BūvZ3062

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Lekciju skaits

24

Semināru un praktisko darbu skaits

24

Kursa autori
inženierzinātĦu mağistrs lekt. Maigonis Kronbergs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem un nokārtotai ieskaitei par
teorētisko kursu, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Ăeodēzisko instrumentu optiskās detaĜas. Ăeodēzisko instrumentu tālskati un mikroskopi.
Lineārās un riĦėa skalas, to nolasīšanas ierīces. LīmeĦrāži un slīpuma kompensatori. Asu
sistēmas. Nostiprināšanas un vadības ierīces. Teodolīti, nivelieri, gaismas tālmēri un tahimetri.
Ăeodēzisko instrumentu kopšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. Instrumentu
iespējamie bojājumi un to novēršana.

Kursa apraksts-plāns
1 Plakanais un sfēriskais spogulis. Atstarotāj un lauzējprizmas.
2 Stara laušana ar sfēriskām virsmām. Lēcas.
3 Optisko sistēmu trūkumi un izšėirtspēja.
4 Lupa un mikroskops. Ăeodēzisko instrumentu tālskati.
5 Instrumentu lineārās un riĦėa skalas, to izveidošanas paĦēmieni.
6 Skalu nolasīšanas ierīces: nonijs, mikroskops ar svītru, ar skalu un ar mikrometru.
7 Kodēto limbu nolasīšana.
8 LīmeĦrāži, to uzbūve. LīmeĦrāža iedaĜas vērtība, tās noteikšana.
9 Slīpuma kompensatori, to konstrukcijas un izpēte.
10 Vertikālo un horizontālo asu sistēmas.
11 Nostiprināšanas un vadības ierīces. Elevācijas skrūves.
12 Teodolīti, to iedalījums un uzbūve. Optiskie, elektroniskie un lāzera teodolīti.
13 Nivelieri, to iedalījums un uzbūve. Lāzera un digitālie nivelieri.
14 Elektrooptiskie (gaismas) tālmēri.
15 Elektroniskie tahimetri.
16 Ăeodēzisko instrumentu kopšanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumi. Instrumentu
bojājumi, to novēršana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas obligātajā daĜā 10.semestrī.
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Kursa nosaukums

Mežsaimniecības pamati

Kursa kods

MežZ2010

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

24

Zinātnes nozare

Mežzinātne

Zinātnes apakšnozare

Meža ekoloăija un mežkopība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati.- Rīga: Zvaigzne, 1993.- 262 lpp.
Mangalis I. Meža kultūras.- Rīga: Zvaigzne, 1989.- 348 lpp.
Bušs K. Meža ekoloăija un tipoloăija.- Rīga: Zinātne, 1981.- 66 lpp.
SaliĦš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība.- Jelgava, 2002.- 248 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Bušs K. Meža ekosistēmas.- Rīga: Zinātne, 1989.- 63 lpp.
2. Sarma P. Meža taksācija.- Rīga: Latvijas Valsts Izdevniecība, 1948.- 590 lpp.
3. Skudra P. Mežierīcība.- Rīga: Zvaigzne, 1985.- 118 lpp.
4. Mayer H. Waldbau auf soziologisch-ěkologischer Grundlage. 4., neu bearbeitete Auflage.Stuttgart: Gustav Fisher Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1992.- 522 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1.
2.
3.
4.

Lietaskoks
Baltijas Koks
Meža Avīze
Meža Vēstis

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums. Uzrādīti visi laboratorijas un praktiskajos darbos veiktie aprēėini.
Piedalīšanās ekskursijā. Nodots patstāvīgais darbs - literatūras apskats par noteiktu tēmu,
ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Meža ekosistēma. Meža uzbūves elementi. Koku caurmēra un augstuma mērīšana un
lietojamie instrumenti. Mežaudzes novērtēšana, augstumlīknes aprēėināšana un grafiska
attēlošana. Koksnes krājas aprēėināšana. Audzes vidējā caurmēra un augstuma aprēėināšana,
audzes šėērslaukuma, biezības un bonitātes noteikšana. Meža tipoloăija. Meža izmantošanas
klasifikācija. Meža cirtes. Meža atjaunošana.

Kursa apraksts-plāns
1 Mežu vēsturiskā attīstība. Mežs kā ekosistēma.
2 Kokaugu uzbūves un morfoloăijas pamati. Galvenās koku un krūmu sugas Latvijas mežos.
3 Meža uzbūves elementi jeb taksācijas pazīmes. Audzes izcelsme. Audzes forma.
4 Audzes vecums, tā noteikšana. Meža gatavība. Vecumklases. Vecuma grupas. Ciršanas
vecums.
5 Audzes šėērslaukums, tā noteikšana. Audzes sugu sastāvs. Audzes formulas sastādīšana.
6 Koku caurmēra un augstuma mērīšana un lietojamie instrumenti. Augstumlīknes
aprēėināšana.
7 Audzes vidējā caurmēra un augstuma aprēėināšana.
8 Audzes biezības un bonitātes noteikšana. Koksnes krājas aprēėināšana.
9 Meža tipoloăijas pamatjēdzieni. Meža augšanas apstākĜu tipu rindu raksturojums.
10 SausieĦi. SlapjaiĦi. PurvaiĦi.
11 ĀreĦi. KūdreĦi. Purvu raksturojums.
12 Meža izmantošanas klasifikācija. Kokmateriālu ieguves veidi. Kailcirtes. Pakāpeniskās
cirtes. Izlases cirtes.
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13
14
15
16

Sastāva un krājas kopšanas cirtes. Sanitārās un rekonstruktīvās cirtes.
Meža atjaunošanas pamatjēdzieni. Meža dabiskā un mākslīgā atjaunošana.
Ekskursija mežā.
Patstāvīgā darba izvērtējums. Ieskaites.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas obligātajā daĜā, 8.semestrī.
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Kursa nosaukums

Nekustamā īpašuma
ekonomika

Kursa kods

JurZ4003

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32
Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)

Literatūra (02-papildliteratūra)

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums
2. Mans īpašums, preses firma "Mans īpašums" izdevums

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem praktiskajiem darbiem un uzrakstītam kontroldarbam, eksāmens.

Kursa anotācija

Kursa apraksts-plāns
1 Studiju priekšmets un tā uzdevumi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas obligātajā daĜā 10. semestrī.
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Kursa nosaukums

Zemes politika

Kursa kods

JurZ

Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1 Zeme, mana, tava, mūsu…VZD, Rīga, 2002. 324lpp.
2 Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. –Rīga, 1995. 449 lpp.
3 Kopējā lauksaimniecības politika. http://www.ttc.lv un http://www.europa.en.en.int.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1 Zuševics J. Ievads agrārpolitikā. – Rīga, Ražība, 1994. –287 lpp.
2 Ievads politikā. Mācību līdzeklis.-Rīga, Zvaigzne ABC.-187 lpp.
3 Meseršmits K., Meiere S., ŪsiĦa E. eiropas vides tiesības. Mācību līdzeklis.-Rīga: Latvijas
universitāte, 2003.-460 lpp.
4 Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās…Integrācija un suverenitāte.-R., Junda, 1998. –580 lpp.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem praktiskajiem darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Apgūt zināšanas par zemi kā nozīmīgu ilgtspējīgu faktoru politikā, zemes politikas attīstībā,
dalībniekiem, nosacījumiem un mijiedarbību. Kursa uzdevums ir sasniegt kompetences, kurš
Ĝauj apkopot, izvērtēt un pielietot aktuālo zemes politikā, kā arī veikt situācijas analīzi un rast
piemērotus risinājumus.

Kursa apraksts-plāns
1 Ievads. Studiju priekšmets un tā uzdevumi
2 Ilgtspējīga attīstība.
3 Sabiedrības galveno grupu loma ilgtspējīgā attīstībā.
4 Latvijas agrārā politika.
5 Zemes resursu ilgtspējīga saglabāšana un attīstība.
6 Zemes izmantošana.
7 ES loma zemes izmantošanā valstī.
8 ES kopējā lauksaimniecības politika.
9 ES vides politika.
10 Zemes aizsardzības pasākumu komplekss un to teritorijas.
11 Nekustamā īpašuma vērtības palielināšana.
12 Zemes pārraudzība un pārvalde.
13 Mežu politika.
14 Vides aizsardzības politika.
15 Zemes politikas īstenošanas līdzekĜi.
16 Zemes resursu prognozēšana.

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas obligātajā daĜā 10. semestrī.
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Kursa nosaukums

Jaunākās tehnoloăijas ăeodēzijā

Kursa kods
Kredītpunkti

1.5

ECTS kredīti

2.25

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 24
Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare
Literatūra (01-mācību literatūra)
1 Bikše J. Augstākā ăeodēzija. RTU, 2007.
2 Vanags V. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Fotogrammetrija. LR VZD, 2003.-275 lpp.
3 Štrauhmanis J. Kartogrāfija. RTU, Rīga. – 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra)
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Mērnieks, SIA "Trinets" izdevums

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem, nokārtotiem praktiskajiem darbiem, ieskaite ar atzīmi.

Kursa anotācija
Apgūt priekšstatu, praktisko pielietojumu par jaunākajiem ăeodēziskajiem instrumentiem.
Iepazīties un apgūt iemaĦas ar jaunākajām datoru priogrammām ăeodēzisko mērījumu izpildē
un ăeodēziskajos aprēėinos. Gūt priekšstatu par dažādu karšu sastādīšanu. ĂIS un GPS
pielietošana ăeodēzijā un kartogrāfijā.

Kursa apraksts-plāns
1 Kursa saturs un uzdevumi. Ievads.
2 Digitālo instrumentu apskats.
3 Digitālo instrumentu veids un pielietojums.
4 Digitālo datu iegūšana un apstrādes metodika.
5 Novērojumu izlīdzināsšana.
6 Novērojumu precizitātes novērtējums un kontrole.
7 Datu eksports un vizualizācija.
8 Datorprogrammu konvertēšana.
9 Konvertēšana no V8 MicroStation uz AutoCad DWG.
10 Digitālā virsmas modeĜa veidošana ar Bentley Pover Survey.
11 ĂIS un GPS izmantošana ăeodēzijā un kartogrāfijā.
12 Tematiskās kartes un to izgatavošana.
13 Tematiskās kartes mežsaimniecībā un lauksaimniecībā.
14 Aeroainu pielietošana teritorijas plānošanā.
15 Mūsdienu topogrāfiskās kartes.
16 Ieskats nākotnē.

Piezīmes
Studiju priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas obligātajā daĜā 10. semestrī.
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Kursa nosaukums

Augsnes zinātne

Kursa kods

LauZP014

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

40

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Zinātnes apakšnozare

Laukkopība

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Bambergs K., Ăeoloăija un hidroăeoloăija. – R.; Zvaigzne, 1993, - 327 lpp.
2. KārkliĦš A. Starptautiskās augsnes klasifikācijas sistēmas. – Jelgava: LLU, 1995.- 244 lpp.
3. Zemes vērtēšanas metodika / Izstr. A. Boruks. Rīga, 1991.- 118.lpp.
4. Boruks A., KārkliĦš A., Nikodemus O. Augsnes izpētes un zemes novērtējuma metodikas
pilnveidošanas problēmas.- Skrīveri,
2002, 148 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Augsnes zinātne. Mācību prakses progr. un metodiskie norādījumi(1999).LLU Augsnes un
agroėīm. kat. Jelgava. 86lpp
2. Почвоведение Под ред. И. С. Кауричева.- Агропромиздат, 1989.- 719 с.
3. Zemes izmantošana un Kadastrs Latvijā / A. Boruka red., Rīga , 2001, 408 lpp.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai katrs students saĦemtu ieskaiti par praksi, darba grupai(4-5 studenti) jānodod pilnīgi
noformēta atskaite un jāspēj atbildēt uz pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem par augšĦu
kartēšanu, profilu aprakstīšanu un zemes vērtēšanu.

Kursa anotācija
Mācību prakses mērėis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas augsnēm, to daudzveidību,
iemācīties saskatīt sakarības starp augsnes veidošanās faktoriem, kā arī apgūt praktiskās
iemaĦas, metodes un paĦēmienus augšĦu diagnostikā lauka apstākĜos,augšĦu kartēšanā un
zemes vērtēšanā. Prakses uzdevums - padziĜināt un nostiprināt teorētiskajā apmācību kursā
iegūtās zināšanas.

Kursa apraksts-plāns
1 Rekognoscijas gājiens,iepazīšanās ar prakses poligonu un tuvāko apkārtni, karšu materiāla
izvērtēšana;
2 Poligona augšĦu izpēte, zondēšana un lauka burtnīcas aizpildīšana;
3 AugšĦu karšu un kartogrammu sastādīšana;
4 DziĜo atsegumu sagatavošana, augsnes profila apraksts;
5 Zemes vērtēšana, kartogrāfiskais materiāls;
6 Atskaites iesniegšana un aizstāvēšana;

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF zemes ierīcības studiju programmā, obligātais priekšmets, 2.semestris.
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Kursa nosaukums

Ăeodēzija I

Kursa kods

BūvZP013

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānodod uzmērītās teritorijas plāns un lietā sakārtoti veikto darbu protokoli, žurnāli.

Kursa anotācija
Mērniecības mācību praksē praktikanti strādā prakšu grupās (4-6 studenti). Katra grupa veic
uzmērīšanā lietojamo instrumentu pārbaudi - regulēšanu un ierādītajā teritorijā ierīko
uzmērīšanas atbalstpunktus, sastāda topogrāfiskās uzmērīšanas pamatojumu, veic
topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskā plāna sastādīšanu. Darba atskaiti, instrumentu
pārbaudes protokolus, uzmērīšanas žurnālus, abrisus, aprēėinus un topogrāfisko plānu sakārto
mapē.

Kursa apraksts-plāns
1 Uzmērīšanas atbalstpunktu ierīkošana Instrumentu pārbaude - regulēšana.
2 Uzmērīšanas pamatojuma uzlikšana plānā. Tahimetriskā uzmērīšana, tahimetrijas gājiens un
analītiskais krust.
3 Uzmērīšanas datu apstrāde un topogrāfiskā plāna sastādīšana. Kontrolmaăistrāle. Virsmas
nivelēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā 2.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēziskie tīkli

Kursa kods

BūvZP008

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993
2. Маслов А.В. Гордеев А.В. Батраков Ю.Г. Геодезия.-М.Недра. 1980.
3. Селиханович В.Г. Геодезия. Ч.2.-М.Недра.1981.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Korelatu metode un tās lietojums ăeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLA,1984.
2. Parametriskā metode un tās lietojums ăeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Metodiskie norādījumi.
- Jelgava: LLA,1982.
3. Закатов П.С. Курс высшей геодезии. Москва.Недра. 1976.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt apgūtām iemaĦām precīzo ăeodēzisko mērījumu veikšanā, kas nepieciešami ăeodēzisko
tīklu veidošanā.

Kursa anotācija
Praksē apgūst sabiezināšanas un uzmērīšanas ăeodēzisko tīklu veidošanas metodes: mazo
triangulāciju, trilaterāciju, poligonometriju, ăeometrisko un trigonometrisko nivelēšanu un ar
to saistīto precīzo leĦėu, attālumu un paaugstinājumu mērīšanu.

Kursa apraksts-plāns
1 Mazā triangulācija.
2 Trilaterācija un poligonometrija.
3 III klases un trigonometriskā nivelēšana.

Piezīmes
Mācību prakse iekĜauta Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātās izvēles
daĜā, 4.semestrī.
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Kursa nosaukums

Kadastrs

Kursa kods

JurZP004

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.5

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Juridiskā
zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi // Zemes reformas vēstnesis. 1996.g. Nr. 5.
8.-11.lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Boruka A. redakcijā. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. - Rīga LLU Skrīveru zinātnes
centrs, LR Valsts zemes dienests, 2001. - 405 lpp.
2. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti.
3. LR Valsts zemes dienesta normatīvie dokumenti.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Periodikas raksti par kadastru

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa anotācija
Mācību prakses mērėis ir ražošanas iestādē studentiem iegūt praktiskas iemaĦas
nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā. Iepazīties ar lauku apvidus un
pilsētu kadastrālo vērtēšanu, būvju inventarizāciju un ēku kadastrālo vērtēšanu.
1 Pasūtījumu pieĦemšana. Kadastra karte. Kadastra reăistra teksta daĜa. Īpašumi. Zemes
vienības un būves.
2 Nekustamā īpāšuma lietošanas mērėi. Robežu uzmērīšanas dati Kadastra reăistrā. Būvju dati
Kadastra reăistrā.
3. Iepazīties ar vērtēšanas procesa organizāciju; piedalīties sagatavošanas, lauka un
kamerālajos darbos.
4.Sastādīt prakses pārskatu un tam pievienot vērtēšanas procesā sastādītos aprēėinus

Piezīmes
Prakse Zemes ierīcības studiju programmā, 6.semestrī.
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Kursa nosaukums

Ăeodēzija II

Kursa kods

BūvZP013

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

48

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Zinātnes apakšnozare

Ăeodēzija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses pārskata nodošana un aizstāvēšana.

Kursa anotācija
Ăeodēzijas profesionālajā praksē praktikanti individuāli saskaĦā ar vienošanos strādā
mērniecības uzĦēmumos. Prakses galvenie nosacījumi noteikti prgrammā un prakses
norīkojumā. Par praksē paveikto students sastāda prakses pārskatu, kuru aizstāv katedrā.

Kursa apraksts-plāns
1 Uzmērīšanas atbalstpunktu ierīkošana Instrumentu pārbaude - regulēšana.
2 Uzmērīšanas pamatojuma uzlikšana plānā. Tahimetriskā uzmērīšana, tahimetrijas gājiens un
analītiskais krust.
3 Uzmērīšanas datu apstrāde un topogrāfiskā plāna sastādīšana. Kontrolmaăistrāle. Virsmas
nivelēšana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LIF Zemes ierīcības studiju programmas obligātās izvēles daĜā 4.semestrī.
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Kursa nosaukums

Inženierăeodēzija

Kursa kods

BūvZP017

Kredītpunkti

2

ECTS kredīti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Būvzinātne

Kursa autori
InženierzinātĦu mağistrs lekt. Brigita Helfriča
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ăeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993.
2. Маслов Н.В. Горохов Г.И. Геодезические работы при землеустройстве. М.Недра. 1989.
3. Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija. VZD, Rīga, 2002.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. VZD Norādījumi un instruktīvie materiāli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāprot nospraust apvidū lineāru būvju trases, veikt to uzmērīšanu, sastādīt garen- un
šėērsprofilus un projektēt tajos; nospraust zemes virsmas līdzināšanas un būvobjekta
projektus apvidū; veikt kadastrālo uzmērīšanu un attiecīgas dokumentācijas noformēšanu.

Kursa anotācija
Praksē apgūst ceĜa trases nospraušanu un uzmērīšanu, profilu sastādīšanu un projektēšanu
tajos; zemes vienību robežu uzmērīšanu, dokumentācijas sastādīšanu un noformēšanu;
virsmas nivelēšanu un līdzināšanas projektēšanu; būvobjekta asu nospraušanu.

Kursa apraksts-plāns
1 CeĜa trases uzmērīšana. Īpašuma robežu uzmērīšana un dokumentu noformēšana.
2 Būvobjekta nospraušana. Virsmas nivelēšana un slīpas plaknes projektēšana.

Piezīmes
IekĜauts zemes ierīcības specialitātes studiju programmas obligātās izvēles daĜā, 6.semestrī.
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Kursa nosaukums

Pirmsdiploma prakse

Kursa kods

CitiP002

Kredītpunkti

20

ECTS kredīti

30

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Konsultējoties ar nākamo diplomprojekta vadītāju, studentam prakses laikā jāsavāc
informācija un materiāli diplomprojekta izstrādei, jāuzraksta un jāiesniedz katedrā prakses
pārskatu. Pārskatu aizstāvot pie komisijas, saĦem ieskaiti par praksi.

Kursa anotācija
Prakses mērėis ir sniegt studentam praktiskās darba iemaĦas, apgūt jaunākās metodes
izvēlētajā specializācijas jomā, iepazīties ar ražošanas organizāciju un plānošanu, kā arī
savākt materiālus diplomprojekta izstrādei. Pirmsdiploma (profesionālā) prakse notiek
ražošanas uzĦēmumos saskaĦā ar programme un pēc vienošanās ar uzĦēmuma vadību.

Piezīmes
Prakse iekĜauta zemes ierīcības studiju programmas obligātajā daĜā, 9.semestrī.
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Kursa nosaukums

Bakalaura darbs

Kursa kods

Citi4009

Kredītpunkti

10

ECTS kredīti

15

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizstrādā un jāiesniedz katedrā bakalaura darbs, kuru aizstāvot, tiek piešėirts inženierzinātĦu
bakalaura grāds zemes ierīcībā.

Kursa anotācija
Bakalaura darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs analītisks pētījums, kura slēdzieni bāzēti
uz literatūras apskatu par programmas ietvaros formulētu problēmu. Šajā pētījumā autors
veic vispārinājumus, prognozē problēmas iespējamo attīstību un izstrādā konkrētus, objektīvi
pamatotus pētāmā objekta tālākas pilnveidošanas pasākumus.

Kursa apraksts-plāns
1 Tēmas izvēle, mērėa formulēšana.
2 Darba programmas izstrāde.
3 Informācijas meklēšana.
4 Literatūras studijas.
5 Analītiskā literatūras apskata sastādīšana.
6 Teorētiskie un eksperimentālie pētījumi.
7 Rezultātu ieguve un analīze.
8 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
9 Referāta nolasīšana studentu zinātniskajā konferencē.
10 Darba noformēšana. Sagatavošanās aizstāvēšanai.

Piezīmes
Darbs iekĜauts zemes ierīcības bakalaura studiju programmas obligātajā daĜā, 8.semestrī.
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Kursa nosaukums

Diplomprojekts

Kursa kods

Citi4007

Kredītpunkti

15

ECTS kredīti

22.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Citi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
SaskaĦā ar izstrādāto darba programmu un kalendāro plānu jāizstrādā un jāiesniedz katedrā
diplomprojekts un jāaizstāv pie Valsts eksāmenu komisijas. ĥemot vērā diplomprojekta
vadītāja un recenzenta atsauksmi, kā arī darba aizstāvēšanu, VEK lemj par diplomprojekta
novērtējumu ar atzīmi un inženiera kvalifikācijas piešėiršanu zemes ierīcībā.

Kursa anotācija
Diplomprojekts ir zināšanu pārbaudes darbs, kurā students atspoguĜo prasmi apkopot
informāciju, analizēt, modelēt, novērtēt sniegtā projekta efektivitāti, pamatot un aizstāvēt
savus priekšlikumus un idejas atklātā diskusijā.

Kursa apraksts-plāns
1 Temata izvēle un darba plāna sastādīšana.
2 Temata apstiprināšana.
3 Teorētiskās daĜas izstrāde (temata izvēles pamatojums).
4 Objekta izvēles pamatojums un vispārējs raksturojums.
5 Praktiskās daĜas izstrāde.
6 Praktiskās daĜas izstrāde.
7 Praktiskās daĜas izstrāde.
8 Praktiskās daĜas izstrāde.
9 Rezultātu izvērtējums, secinājumu izstrāde.
10 Projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana.
11 Projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana.
12 Projekta priekšaizstāvēšana katedrā.
13 Grafiskās daĜas izstrāde un noformēšana.
14 Grafiskās daĜas izstrāde un noformēšana.
15 Diplomprojekta iesniegšana recenzēšanai un aizstāvēšanai.
16 VEK

Piezīmes
Diplomprojekta izstrāde iekĜauta zemes ierīcības otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas obligātajā daĜā, 10.semestrī.
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Kursa nosaukums

Sports

Kursa kods

CitiP008

Kredītpunkti

3

ECTS kredīti

4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Citi

Lekciju skaits

8

Semināru un praktisko darbu skaits

88

Kursa autori
Pedagoğijas mağistrs lekt. Inta Alksne
InženierzinātĦu doktors doc. Viktors Valainis
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Brēmanis E., Paniška I. "Dažādu sporta veidufiziolōgiskais raksturojums", Rīga 1984.
Brēmanis E. "Sporta fizioloăija", Rīga, Zvaigzne, 1991.
LiepiĦš . "Sports un sporta treniĦš/Pirmā daĜa/, Rīga, 2000.
ĀboltiĦa M., Knipše G. "Sporta mioliăija", Rīga, 1992.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.

Delavjē F. "Vingrinājumi sievietēm", Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
Delavjē F. "Muskulatūras attīstīšana", Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
Švinks V. "Studenta sports", Rīga, 2003.
"Tas jāzina un jāprot katram", Rīga, 1984.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. "Veselība", Rīga
2. "Sveiks un vesels", Rīga

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktisko nodarbību apmeklējums, fizisko spēju kontrolnormatīvu izpilde, līdzdalība sporta
aktivitātēs un sacensību tiesāšanā.

Kursa anotācija
Mācību kurss ietver teorētisko zināšanu apguvi. Praktiskās nodarbības nodrošina nepieciešamo
fizisko īpašību attīstību un organisma funkcionālo sistēmu., kuras veic pamatslodzi izvēlētajā
sporta veidā, pilnveidošanu. Teorētiskās zināšanas sniedz priekšstatu par fizisko vingrinājumu
ietekmi uz organismu pareizas treniĦu metodikas izvēli sporta nodarbībās.

Kursa apraksts-plāns
1 Ievadlekcija - studiju priekšmets, tā uzdevumi un mērėi.
2 Fizisko spēju pārbaudes tests.
3 Praktisko iemaĦu un prasmju nostiprināsana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts visu fakultāšu pamatstudiju programmu izvēles daĜā I, II, III, IV semestrī.
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Kursa nosaukums

Praktiskā lauku saimniecība

Kursa kods

LauZ1002

Kredītpunkti

1

ECTS kredīti

1.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

24

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības zinātne

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. MPS "Vecauce". www.llu.lv - Pētniecība - MPS "Vecauce".

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Agropols. Informatīvs lauku politikas biĜetens. Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts. R.
www.agropols.lv
2. Agrifuture for European Business Farmers.Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Vācija. www.
eurotier.de
3. Agro Tops. Žurnāls. Rīga.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Visu nodarbību apmeklējums. Uzrakstītai un aizstāvētai atskaitei (referātam). Priekšmeta nobeigumā
ieskaite.

Kursa anotācija
VMPS,,Vecauce" vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to
raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības nozares, to raksturojums. Produkcijas ieguve,
pirmapstrāde un uzglabāšana. Palīgnozares. Mehanizācija, enerăētika, ražošanas ēkas un iekārtas.
Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēăiskā, opratīvā un finansu vadība .

Kursa apraksts-plāns
1 Saimniecības vadība. Pētījumi. Laukkopība. Dārzkopība. Lopkopība. Mehanizācija. Netradicionālā
saimniekošana.

Piezīmes
Priekšmets iekĜauts LF, LIF, TF, SZF studiju programmas obligātā daĜā 1.semstrī un ITF, PTF , EF, MF,
VMF 2.semestrī.

20.pielikums

Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts
Nr.
Dokumenta nosaukums
p.k.
1. Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums par laiku no akreditācijas (2001.g.marts) līdz
2002.g. 31.augustam

2.

3.

4.

5.

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums par laiku no 2002.g. 1.septembra līdz 2003.g.
31.augustam
Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums par laiku no 2003.g. 1.septembra līdz 2004.g.
31.augustam
Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums par laiku no 2004.g. 1.septembra līdz 2005.g.
31.augustam
Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums par laiku no 2005.g. 1.septembra līdz 2006.g.
31.augustam
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Atrašanās vieta
LLU Lauku inženieru
fakultāte, Zemes ierīcības
un ăeodēzijas katedra,
adrese: Akadēmijas iela 19,
Jelgava LV-3001
turpat

turpat

turpat

turpat

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE

ZEMES IERĪCĪBA
Studiju programmas pašnovērtēšanas komitejas ziĦojums
(1999-2000)
Studiju programmas ikgadējie pašnovērtējuma ziĦojumi
par laika posmies:
• no akreditācijas (2001.g.marts) līdz 2002 31.08
• no 2002.01.09. līdz 2003.31.08.
• no 2003.01.09. līdz 2004.31.08.
• no 2004.01.09. līdz 2005.31.08.
• no 2005.01.09. līdz 2006.31.08

Jelgava, 2007
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE

ZEMES IERĪCĪBA
Pašnovērtēšanas komitejas
ziĦojums

Jelgava, 1999
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SATURS
lpp
LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) akreditācijas pašnovērtēšanas vadības
komitejas ziĦojums …………………………………………………………………..
LIF vīzija ……………………………………………………………………….
1. Lauku inženieru fakultāte (LIF) un tajā apgūstamās studiju programmas ..
2. Studiju programmas mērėi un uzdevumi ………………………………….
3. Akreditācijas pašnovērtēšanas organizācija ……………………………….
Zemes ierīcības studiju pragrammas pašnovērtēšanas komisijas ziĦojums
1.daĜa. Zemes ierīcības augstākā profesionālā studiju programma …………………..
Ievads …………………………………………………………………………….
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2.daĜa. Maăistrantūras studiju programmas:
InženierzinātĦu maăistra studiju programma specialitātē zemes ierīcība
InženierzinātĦu maăistra studiju programma specialitātē ăeodēzija ………. . . . . . . .
2.1. Maăistrantūras studiju mērėis un uzdevumi ………………………………
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3.daĜa Doktorantūras studiju programmas:
Ekonomikas zinātĦu studiju programma zemes ierīcībā
InženierzinātĦu studiju programma ăeodēzijā ……………………………………….
3.1. Doktorantūras mērėis un uzdevumi ……………………………………….
3.2. Studiju programmas organizācija un novērtēšana ………………………..
3.3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums ……………………………
3.4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ………………………………………..
3.5. Akadēmiskā personāla, doktorantu vadītāju zinātniskā kvalifikācija ……..
3.6. Informatīvās un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums ………………..
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4.daĜa Zemes ierīcības augstākā akadēmiskās studiju programma ……………….
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LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF)
akreditācijas pašnovērtēšanas vadības komitejas
ziĦojums
LIF vīzija
Lauku inženieru fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas nodrošina augsta prestiža universitātes
akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī zinātniski pētnieciskā darba līmeni.
Fakultātes darbība vērsta uz Latvijas ilgtspējīgas vides veidošanu atbilstoši sabiedrības
pieaugošām prasībām. Studijas notiek tehniski un estētiski sakārtotās ēkās, mācību un pētnieciskajā
darbā izmanto augsta līmeĦa ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi nodrošinātas tehnoloăijas un
metodes.
Fakultātes darbība ir balstīta uz visu tajā apgūstamo specialitāšu studiju programmu un
zinātniskā darba integrāciju, kā arī uz studentu un mācību personāla pilnvērtīgu sociālo
nodrošinājumu.

1. Lauku inženieru fakultāte (LIF)
un tajā apgūstamās studiju programmas
LLU Lauku inženieru fakultāte (LIF) ir izveidota 1993.gadā uz Ūdenssaimniecības un zemes
ierīcības fakultātes un Lauku būvniecības fakultātes bāzes. Fakultātes pirmsākums ir Zemes ierīcības
fakultāte, kura sāka darbu LLA (kopš 1991.g. - LLU) sastāvā 1947.gadā. Fakultātē ietilpst
Arhitektūras un būvniecības, Būvkonstrukciju, Zemes ierīcības, Vides un ūdenssaimniecības,
Ăeodēzijas, Fizikas katedras, Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts ar Administratīvi
saimniecisko, Hidroloăijas, Hidrotehnisko būvju un Zemes nodaĜām.
Uzsākot 1999./2000. studiju gadu, fakultātē studē 708 studenti, no tiem 422 klātienē, 222
neklātienē, 64 eksternatūrā. Maăistrantūras studentu skaits 45 , doktoranti 9.
Fakultātē strādā 61 mācību spēki, no tiem 4 valsts profesori, 2 profesori seniori, 7 asociētie
profesori, 16 docenti, 28 lektori, 4 asistenti.
Kopējais mācību spēku skaits, kā arī lielais lektoru skaits saistīts ar mācību spēku piesaistīšanu
no zinātniskiem institūtiem un ražošanas, kuri strādā ar daĜēju slodzi. Kopējais LIF izdalītais štata
vietu skaits ir 48,6.
LIF var apgūt 4 specialitātes:
- zemes ierīcības;
- būvniecības;
- vides un ūdenssaimniecības;
- ainavu arhitektūras un plānošanas.
Visās specialitātēs ir paredzētas pamatstudijas, maăistrantūra un doktorantūra.
Ar LLU Senāta 1999.gada 9.jūnija lēmumu Nr. 290 un 13.oktobra lēmumu Nr. 305 LIF ir
apstiprinātas 7 pamatstudiju programmas, 3 maăistra studiju programmas (no tām viena
inženierzinātĦu ar 4 apakšprogrammām) un 4 doktora studiju programmas (skat. pielikuma tab.
Nr. 1).
Studiju ilgums bakalaura grāda iegūšanai būvzinātnē un vides zinātnē ir 4 gadi,
augstākajām profesionālām studiju programmām ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā – 5
gadi.
Neklātienē var apgūt zemes ierīcības un būvniecības specialitāti (studiju ilgums 5 gadi),
iegūstot augstāko profesionālo izglītību. Lai turpinātu studijas maăistrantūrā, eksternatūrā vēl
jāapgūst bakalaura standarta studiju priekšmetus.
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Maăistrantūras studiju ilgums 2 gadi klātienē, 4 gadi - neklātienē. Maăistrantūru beigušo
galvenie tālākie zinātniskie virzieni doktorantūrā ir: būvzinātne, hidroinženierzinātne un ăeodēzija
(būvniecības specialitātei); ekonomika un ăeodēzija (zemes ierīcības specialitātei);
hidroinženierzinātne un vides zinātne (vides un ūdenssaimniecības specialitātei); ainavu arhitektūra
(ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātei).
Doktorantūras studiju ilgums klātienē ir 3 gadi, neklātienē - 4 gadi.

2. Studiju programmu mērėi un uzdevumi
LIF apgūstamās specialitātes (ainavu arhitektūras un plānošanas, vides un ūdenssaimniecības,
būvniecības, zemes ierīcības) orientētas uz apkārtējās vides sakārtošanas un attīstības ilgtspējīgu
politiku un to mērėis ir veidot vispusīgi izglītotas personības, kuras patstāvīgi spējīgas pieĦemt
nepieciešamos lēmumus, kā arī rast risinājumus, sadarbojoties ar speciālistiem.
Lai īstenotu šos mērėus, LIF studijas organizē pēc akadēmiskām un augstākās profesionālās
izglītības programmām.
Katrai no studiju programmām ir konkrēts mērėis:
Bakalaura – nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi, sagatavot tālākām
studijām maăistrantūrā;
Augstākās profesionālās izglītības – apgūt dziĜas teorētiskās zināšanas, nepieciešamās
profesionālā darba iemaĦas un prasmi radoši strādāt, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas un
ražošanas tehnoloăijas;
Maăistrantūras – nodrošināt padziĜinātu fundamentālo un nozares teorētisko kursu apguvi,
sagatavot vispusīgi izglītotus speciālistus zinātniskai, pedagoăiskai un vadošai darbībai izvēlētajā
specialitātē, kā arī sagatavot studijām doktorantūrā;
Doktorantūras – sasniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni izvēlētā zinātĦu nozarē,
pilnveidot pedagoăiskā darba iemaĦas, un aizstāvēt prasībām atbilstošu promocijas darbu.

3. Akreditācijas pašnovērtēšanas organizācija
Akreditācijas pašnovērtēšanas organizēšanai ar 1996.gada 18.decembra LIF Padomes sēdes
lēmumu tika izveidotas piecas apakškomisijas:
1. Fakultātes mērėi un darba virzieni. Fakultātes perspektīvā attīstība.
2. Studiju programmas. Studiju programmu salīdzināšana.
3. Studenti un maăistranti. Fakultātes vērtējums. Studentu un maăistrantu izaugsme.
Absolventu darba tālākā izpēte.
4. Akadēmiskais personāls. Studiju kvalitāte.
5. Zinātniskā pētniecība. Studiju materiāli tehniskā bāze. Finansēšana.
Katrā apakškomisijā tika iekĜauti fakultātes mācību spēki, darbinieki, studenti,
maăistranti un doktoranti.
Galveno mērėu un darbības virzienu izstrādāšanai 1999.gada maija mēnesī tika noorganizēts
stratēăiskās plānošanas seminārs. Tas deva iespēju izanalizēt fakultātes darbības stiprās un vājās
puses, kā arī izstrādāt fakultātes perspektīvās attīstības plānu.
Nopietni tika veikts darbs jauno studiju programmu izstrādāšanas jomā. Pirmkārt, komisijas
locekĜi apmeklēja un izanalizēja dažādu valstu augstskolu (Somijas, Zviedrijas, Norvēăijas, Dānijas,
Polijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas), kā arī Latvijas universitāšu (RTU, LU) analogu
specialitāšu studiju programmas.
Tālāk tika veiktas pārrunas ar Latvijas profesionālajām organizācijām – Latvijas būvinženieru
savienību, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību, Latvijas Meliorātoru biedrību, Latvijas Mērnieku
biedrību.
Galvenie secinājumi: LIF ir spējīga dot pilnvērtīgu augstāko akadēmisko un arī augstāko
profesionālo izglītību pamatstudijās, maăistrantūrā un doktorantūrā. Kvalitatīvas profesionālās
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izglītības iegūšanai nepieciešams pagarināt studiju laiku, ieviešot pusgadu garu pirmsdiploma
ražošanas praksi darba devēju firmās.
Jāatzīmē, ka ziĦojuma sagatavošanas laikā komisiju darba rezultātā tika aktivizēts darbs
vairākos virzienos. Būtiski tas izpaudās darbā ar studentiem un fakultātes absolventiem. 1997.gadā
sāka darboties LIF studentu pašpārvalde, bet 1998.gadā tika izstrādāts tās nolikums. Fakultāte darbam
piešėīra telpas un datoru. Studentu organizēšanās rezultātā tika noorganizētas LIFu dienas, LLU
studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā ievēlēja LIF 3.kursa studentu Gunti Stramkalu, no četrām
KārĜa UlmaĦa stipendijām LIF saĦēma divas (M.Šternbergs, O.Dombrovskis), bet no trim LLU Senāta
stipendijām LIF ieguva divas (G.Stramkals, D.Skujāne). Fakultātes uzkopšanas un remontdarbos
aktīvi iekĜāvās studenti.
Uzlabojās darbs ar absolventiem, kuri iesaistījušies kā fakultātes pasākumu atbalstīšanā
(konferences, LIFu dienas u.c.), remontdarbu sponsorēšanā, tā arī studentu prakšu vietu
nodrošināšanā. Aptauju rezultāti liecina, ka vairāk kā 95 % mācībspēku ir apmierināti (t.i. – vērtējums
labs un teicams) ar fakultātes personāla savstarpējām attiecībām, 65 % aptaujāto studentu, 75%
maăistrantu un 95% absolventu - ar studiju procesa kvalitāti, 80% darba devēju – ar LIF
sagatavotajiem speciālistiem.
Diemžēl LIF, tāpat kā lielākai daĜai Latvijas augstskolu, Ĝoti sāpīgs process ir paaudžu maiĦa.
Tam ir loăisks pamatojums – zems augstskolu asistentu un lektoru atalgojums, sarežăītie noteikumi
doktora grāda iegūšanai (lielais publikāciju skaits īsā laikā starptautiski citējamos izdevumos, nelielā
stipendija u.c.), iespēja iegūt labi atalgotu darba vietu inženierspecialitāšu absolventu deficīta
pieauguma dēĜ u.c.
Tomēr pašai fakultātei tuvākajos gados šīm problēmām jāpievērš īpaša uzmanība. Ir
jāmeklē iespējas piesaistīt ārzemju pieredzi apguvušus, zinātnisko un pedagoăisko darbu
interesējošus jauniešus. Par šīm problēmām kopumā rūpējas arī LLU vadība – paaugstinot
algu līdz docenta līmenim (līdz 3 gadiem) LLU darbu uzsākušiem jauniem, perspektīviem
mācību spēkiem.
Pēdējo gadu laikā daudz paveikts materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Kaut arī trūkst šim
mērėim novirzīto valsts līdzekĜu, LIF izmanto savu nopelnīto naudu no zinātniskajiem līgumiem un
telpu īrēm, kā arī sponsoru līdzekĜus (tab. Nr. 1).
Tab. Nr. 1
Nr.
G a d i
Izdevumu veids
p.k.
1997.
1998.
1999.
1.
Kustamie īpašumi (datori, laboratoriju
5060
16095
10240
iekārtas u.c.)
2.
Kapitālais remonts
25550
40400
30090
(t.sk. 7.dienesta viesnīca)
(2500)
(32700)
(5000)
No fakultātes puses atvēlētie līdzekĜi sadarbībai ar ārzemēm pēdējo trīs gadu laikā gandrīz
trīskāršojušies.
Apakškomisijas ziĦojuma sagatavošanu veica laikā no 1997.gada janvāra līdz
1999.gada novembrim. Darbs tiek turpināts tālāk. Akreditācijas pašnovērtēšanas vadības
komisijas ziĦojums ir veidots no visu iepriekš minēto apakškomisiju ziĦojumu satura
kopsavilkumiem.
Akreditācijas pašnovērtēšanas vadības komisijas darbojās LIF Domes apstiprinātā
sastāvā. Tās priekšsēdētājs - asoc. prof., Dr. sc. ing., LIF dekāns J.Skujāns.
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauku inženieru fakultāte

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtēšanas
komisijas ziĦojums

1. daĜa

ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA

ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā

(klasifikācijas kods 45528)

Jelgava, 1999
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Ievads
Zemes ierīcība kā valstiski nozīmīga pasākumu sistēma zemes uzmērīšanā, īpašumu un
lietojumu formēšanā, konsolidācijā, uzskaitē un vērtēšanā pastāv vairākus gadsimtus - un tās nozīme
palielinās. Par zemes ierīcības nozīmīgumu liecina 1998.gadā apstiprinātais profesiju klasifikātors,
kurā zemes ierīkotāja profesija ietverta otrās pamatgrupas 214 mazajā grupā - Arhitekti, inženieri un
tiem radniecisku profesiju vecākie speciālisti, kuru darba izpildei vajadzīgs augsts teorētisko un
profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Studiju programma izstrādāta, izmantojot vairāk kā 50 gadu pieredzi inženieru zemes
ierīkotāju sagatavošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (agrāk LLA), Igaunijas un Lietuvas
Lauksaimniecības universitātes, Stokholmas Karaliskās Tehniskās augstskolas Zviedrijā, Bonnas
universitātes Vācijā līdzīga profila speciālistu sagatavošanas studiju programmas, kā arī studentu,
absolventu un darba devēju aptaujas rezultātus.

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērėis,
uzdevumi un plānotie rezultāti
Mērėis - apgūt zemes uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai,
uzskaitei un vērtēšanai nepieciešamās teorētiskās un profesionālās zināšanas un darba iemaĦas,
pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites tehnoloăijas.
Uzdevumi. Apgūstot zemes ierīcības augstāko profesionālo studiju programmu, specialitātes
absolvents iegūst inženiera kvalifikāciju zemes ierīcībā, ir apguvis zemes ierīcības bakalaura standartu
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā un ir spējīgs:
• ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;
• veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
• izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritoriālplānošanas projektus;
• uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
• veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
• kārtot nekustamā īpašuma kadastra reăistru;
• pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību
institūcijās;
• nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un ăeodēzisko , kā
arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
• strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
Plānotie rezultāti. Apgūstot profesionālo studiju programmu, kura atbilst arī zemes ierīcības
bakalaura standarta prasībām, jaunieši iegūst vispusīgas teorētiskās un profesionālās zināšanas, kā arī
ražošanā nepieciešamās darba iemaĦas, kas dod viĦiem iespējas izvēlēties savām interesēm atbilstošu
darbu mērniecībā, zemes ierīcības projektēšanā, nekustamā īpašuma vērtēšanā, zemes pārvaldē valsts
un pašvaldības institūcijās vai, saĦemot licenci ăeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, mērniecības un
zemes ierīcības darbiem, nodarboties ar privāto praksi minēto darbu izpildē.
Zemes ierīcības bakalaura standarta prasību izpilde profesionālās programmas absolventiem
dod iespēju turpināt studijas maăistrantūrā.
Apgūstot zemes ierīcības augstāko profesionālo studiju programmu absolventi ir
konkurētspējīgi studiju turpināšanai ārzemju augstskolās, par ko liecina tas, ka kopš 1993. gada katru
gadu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā augstskolā studijām maăistrantūrā zemes pārvaldes
specialitātē tiek uzĦemti un studijas sekmīgi beidz no 2 līdz 4 LLU zemes ierīcības specialitātes
absolventi.

301

1.2. Iegūstamā kvalifikācija
Pēc augstākās profesionālās studiju programmas ar tiesībām studēt maăistrantūrā apguves,
bakalaura darba un diplomprojekta izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas Valsts eksāmenu komisijā
students iegūst inženiera kvalifikāciju un tiesības turpināt studijas maăistrantūrā.

1.3. Studiju programmas saturs
Zemes ierīcības augstākā profesionālā studiju programma ar tiesībām studēt maăistrantūrā
ietver 5 gadu apmācību (200 KP, neieskaitot fizkultūru 3,0 KP un ražošanas darbu 0,5 KP;
1 kredītpunkts atbilst 1 nedēĜas studijām).
Pilns piedāvājamās izglītības saturs tiek sniegts izvērstā studiju plānā, parādot arī studiju laika
sadalījumu pa gadiem un semestriem, kā arī studentu laika budžetu pa nedēĜām katrā studiju gadā
(2.pielik.). Programma iekĜauj inženierzinātĦu bakalaura zemes ierīcībā (kods 44528) studiju
programmas standartizēto daĜu, kas Ĝauj pēc bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas turpināt
studijas maăistrantūrā (3.pielik.).
Profesionālā studiju programma ir vērsta uz speciālo zināšanu ieguvi zemes ierīcībā, kadastrā
un mērniecībā.
Speciālo studiju priekšmetu bloks (B) sastāda 82 KP, jeb 41% no kopējā studiju apjoma
(4.pielik.). Speciālajos priekšmetos apgūst mērniecības, kadastra, likumdošanas, teritoriālplānošanas
zināšanas. Studiju laikā teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas un praktiskajos darbos,
bet datu analīzi un izvērtēšanu, kā arī teritorijas projektēšanu apgūst izstrādājot 5 kursa darbus un 5
kursa projektus.
Nozīmīga vieta ir mācību (15 KP) un pirmsdiploma (20 KP) praksēm. Pēc pirmsdiploma
prakses tiek izstrādāts diplomprojekts (15KP), kurā, kā regulāri tiek atzīmēts VEK, tiek risināti
daudzveidīgi, aktuāli zemes ierīcības, ăeodēzijas un kadastra jautājumi (5.pielik.).

1.4. Iespējas apgūt iemaĦas darbam ar datoru, svešvalodas un
nodarboties ar fizisko kultūru
Zemes ierīcības specialitātes studiju programma nodrošina iespējas studentiem apgūt iemaĦas
darbam ar datoru. Studiju programmā iekĜauti priekšmeti: Informātika, Matemātiskās metodes zemes
ierīcībā, Elektroniskās tabulas, kā arī tiek piedāvāti izvēles priekšmeti - Datu matemātiskā apstrāde
u.c. Datortehnikas apguve ir iespējama LLU Informātikas institūtā, Lauku inženieru fakultātes
datorklasē, kā arī Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrās. Lai rastos lielākas iespējas apgūt
datortehniku, ir plānots tuvākajā nākotnē Zemes ierīcības katedras telpās ar VZD palīdzību ierīkot
datorklasi.
Studiju programma nodrošina iespējas studentiem papildināt zināšanas angĜu un vācu (6 KP)
valodās. Izvēles priekšmetu ietvaros var apgūt zviedru un franču valodas.
Fizkultūra ir iekĜauta 1. un 2. kursa studiju plānos. LLU Sporta namā ir iespējas nodarboties ar
sportu dažādās sekcijās un maksas grupās.

1.5. Salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām
Zemes ierīcības specialitātes pasniedzējiem un studentiem ir izveidojusies laba sadarbība ar
Norvēăijas LU (kopēji projekti) un Stokholmas Karalisko tehnisko augstskolu Zviedrijā (maăistrantu
apmācība). Ir bijusi iespēja iepazīties ar Lundas Tehnoloăiskā institūta (Zviedrijā) un Norvēăijas LU
studiju programmām, Minhenes un Bonnas universitāšu mācību procesa organizāciju. Cieša sadarbība
mācību un zinātniskajā darbā LLU Zemes ierīcības katedrai ir ar Lietuvas LU un Igaunijas LU.
Apmācības ilgumi minētajās augstskolās svārstās no 4 gadiem (Igaunijas LU) līdz 5 gadiem
(Latvijas LU, Lietuvas LU un Norvēăijas LU). Zviedrijas augstskolās mācību ilgums ir 4,5 gadi,
Vācijā 4 gadi un diplomprojektēšana.
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Zviedrijas, Norvēăijas radniecīgo specialitāšu augstskolu studiju programmās nav vai arī Ĝoti
minimāli paredzēts studēt humanitāros priekšmetus (6.pielik.). To pašu var teikt arī par Vācijas
augstskolām.
Visās analizējamās programmās aptuveni vienāds īpatsvars ir teritoriālplānošanas un kadastra
priekšmetiem, rietumu valstu augstskolās stipri lielāks īpatsvars ir likumdošanas priekšmetiem un arī
izvēles blokam.
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmai salīdzinājumā ar ārzemju augstskolām ir
pārāk liels priekšmetu skaits ar mazu KP apmācību, kas apgrūtina kopsakarību veidošanu. Bez tam
liels auditoriju stundu skaits, kursu sistēma, neĜauj veidot elastīgu studiju procesu. Studentiem ir
vājākas svešvalodu zināšanas, līdz ar to ierobežotas informācijas ieguves iespējas.
Priekšlikumi. Lai novērstu minētos trūkumus, nepieciešams palielināt patstāvīgā darba
īpatsvaru studiju procesā, pāriet uz priekšmetu sistēmu nodarbību plānošanā, pilnveidot izvēles
priekšmetu sistēmu, palielinot to īpatsvaru studiju programmā.

1.6. Studiju programmas perspektīvais vērtējums
Studiju programmu attīstības perspektīves noteiktas Lauku inženieru fakultātes stratēăiskās
plānošanas seminārā, analizējot un izvērtējot studentu, absolventu un darba devēju aptaujas anketu
datus (7.pielik.), kā arī prognozējot valsts tautsaimniecības prasības pēc kvalificētiem mērniecības,
kadastra, kartogrāfijas un teritoriālplānošanas speciālistiem.
Galvenā vērība veltīta studiju priekšmetu programmu pilnveidošanai un specializācijas
virzienu padziĜinātai apgūšanai, palielinot izvēles studiju priekšmetu īpatsvaru. Lielāka vērība veltāma
tiesību zinātnes un nekustamā īpašuma pārvaldes, nekustamā īpašuma vērtēšanas, ekonomikas un
informātikas priekšmetu padziĜinātām studijām, kā arī iemaĦu apguvei pētniecības darbam specialitātē.
No 2000. gada vairāk laika paredzēts veltīt studiju patstāvīgam darbam un sadarbībai ar
Jelgavas VZD filiāli, kas sekmēs praktisko iemaĦu apguvi darbam ar jaunām datorprogrammām. Tas
dos iespējas šajā jomā izpildīt studentu, absolventu un darba devēju anketās atzīmētās vēlmes.
Svešvalodu studijās, lasot par specialitāti ārzemēs publicētos rakstus, vienlaikus ar valodu tiek
apgūta ārzemju pieredze.
Speciālo priekšmetu apguvei, kā anketās atzīmē studenti, pietiekami plaši tiek pieaicināti
vieslektori, un šo praksi paredzēts vēl paplašināt.
Tā kā zemes ierīcības specialitātē uzĦem tikai vienu akadēmisko grupu (25-30 studentus), bet
specializācijas iespējas darba tirgū - VZD un privātfirmās ir plašas, seminārā tika atzīts par lietderīgu
studijās pāriet no kursu sistēmas uz studiju priekšmetu bloku sistēmu. Tas dos iespējas padziĜināti
apgūt izvēlēto specializāciju un studentiem, kas vēlas apgūt bakalaura standartu un labāk sagatavoties
studijām maăistrantūrā, pilnīgāk izmantot studiju iespējas un laiku.
ĥemot vērā, ka maăistrantūrā un doktorantūrā studijas turpina neliels pretendentu skaits, šīs
studijas paredzēts vēl ciešāk piesaistīt speciālo katedru pētniecības un zinātniskajam darbam, kas dos
iespējas maăistrantu un doktorantu darbos risināt aktuālas un nozīmīgas problēmas. Paredzēts uzturēt
pastāvošos un iespēju robežās paplašināt starptautiskos sakarus ar ārzemju radniecīgām augstskolām
un zinātniskām iestādēm Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Norvēăijā u.c., līdz ar to
studentiem, maăistrantiem un doktorantiem tiks dotas iespējas, stāžējoties ārzemēs, padziĜināt savas
zināšanas un pētniecības darbā ietvert jaunākās atziĦas, lai pienācīgi apgūtu konkurentspējas un
sagatavotos darba karjerai, fakultāti beidzot.

1.7. Studiju organizācija un zināšanu vērtēšana
Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, un viena
priekšmeta apguves pamatā ir iepriekšējos priekšmetos sniegtā informācija (skat. 2.pielik.). Šāds
priekšmetu plānojums nodrošina loăisku un secīgu zināšanu apguvi.
Studiju procesa organizācijas pamatā ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko darbu
plānojums. Būtiska patstāvīgā darba sastāvdaĜa ir kursa projektu, kursa darbu, referātu, bakalaura
darba un diplomprojekta izstrāde. Perspektīvā LLU tiek plānota pāreja uz samazinātu auditoriju stundu
skaitu, palielinot patstāvīgā darba īpatsvaru.
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Fakultātes ietvaros pirmajā un otrajā kursā daĜa vispārējo obligāto priekšmetu ir unificēti, kas
dod iespēju vairāku specialitāšu studentiem realizēt vienotu studiju plānu. PadziĜināta specializācija
sākas ar trešo kursu, kad dominē speciālie obligātie un izvēles priekšmeti, uz kuru pamata studenti
specializējas kadastrā, teritoriālplānošanā vai mērniecībā. Vairākiem speciālajiem priekšmetiem ir
paredzētas mācību prakses. 5.studiju gadā paredzēta pirmsdiploma ražošanas prakse, prakses vieta un
programma saskaĦojami ar diplomprojekta vadītāju. Diplomprojekta tematika saistīta ar izvēlēto
specializāciju.
Neklātienes studentiem divas reizes studiju gadā notiek 3 un 2 nedēĜu ilga sesija pārskata
lekciju, laboratorijas un praktisko darbu veikšanai, konsultācijām gala pārbaudījumu kārtošanai.
Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu kontrole,
jautājumu izpratnes pārbaude semināros un kontroldarbos, kursa darbu un kursa projektu izstrādāšana
un aizstāvēšana, ieskaite vai eksāmens studiju priekšmeta noslēgumā, mācību prakšu pārskatu
aizstāvēšana. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem
kritērijiem.
Studijas notiek pēc kursu sistēmas. Studentu ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc iepriekšējā
kursa studiju plāna apgūšanas. Patreiz šī sistēma ir atbilstoša, taču, palielinoties studentu iespējām
studēt un praktizēties ārzemēs, tā jāveido elastīgāka, radot studentiem iespēju plānot savu studiju
ilgumu un režīmu.

1.8. Tālāk izglītošanās iespēju raksturojums
Pēc 4 gadu profesionālajām un akadēmiskajām studijām 160 KP (t.sk. 10 KP bakalaura darbs)
kopapjomā studentam ir iespēja turpināt studijas maăistrantūrā zemes ierīcībā un ăeodēzijā.
Pēc 5 gadu studijās iegūtās inženiera kvalifikācijas ar studiju kopapjomu 200 KP jaunajam
speciālistam ir tiesības turpināt studijas maăistrantūrā Latvijas un citu valstu augstskolās.
SaskaĦā ar līgumu starp Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu (KTA), Latvijas Valsts
zemes dienestu un Latvijas LU, zemes ierīcības specialitātes absolventiem kopš 1996.g. janvāra ir
iespējas studēt maăistrantūrā Stokholmas KTA, lai iegūtu maăistra grādu zemes pārvaldē. SaskaĦā ar
šo vienošanos pēc studiju beigšanas jaunajiem maăistriem 3 gadus jānostrādā par pasniedzējiem LLU
vai Valsts zemes dienestā. Šo iespēju izmantojuši jau 8 LLU Zemes ierīcības specialitātes absolventi
un arī patreiz ir studenti, kuri izteikuši vēlēšanos studēt Stokholmas KTA maăistrantūrā. Šādas
iespējas vēl būs vismaz 3 gadus.

1.9. ZiĦas par akadēmisko personālu
Akadēmiskā personāla saraksts, kurā norādīta zinātniskā kvalifikācija, akadēmiskie grādi,
pasniedzamie priekšmeti, nodarbību veidi, kā arī akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas,
iekĜautas studiju programmas aprakstā un pielikumā.
Zemes ierīcības pamatstudiju programmā iesaistītas 15 LLU struktūrvienības (8.pielik.) un 42
studiju priekšmetu vadītāji (4 profesori, 11 docenti, 22 lektori un 5 asistenti) un to sadalījums pēc
zinātniskiem un akadēmiskiem grādiem ir sekojošs :

Atbildīgo mācībspēku kvalifikācija pa studiju priekšmetu blokiem
Struktūra, % no priekšmetu bloka kopapjoma
Studiju priekšmetu bloki

habilitētie doktori
un doktori

maăistri

bez zin. un akad.
gr. (prof. kval.)

Fundamentālie priekšmeti

36

58

6

Humanitārais kurss

15

30

55

Profila akadēmiskie priekšmeti

53

23

24

Profila speciālie priekšmeti

55

36

9

Prakses

44

47

9

304

Lauku inženieru fakultātē viens habilitētais doktors ir Latvijas ZinātĦu akadēmijas
korespondētājloceklis, bet 8 no profesoriem un docentiem ir Latvijas Lauksaimniecības un Meža
zinātĦu akadēmijas locekĜi, to skaitā 2 no Zemes ierīcības katedras.
No kopējā LIF pasniedzēju skaita 57% savu kvalifikāciju ir paaugstinājuši dažādās ārzemju
augstskolās, bet septiĦi tajās lasījuši lekcijas kā vieslektori. No pasniedzējiem 67% papildus savam
docētāja darbam vēl strādā citās organizācijās un firmās, kurās viĦu darbs ir tieši saistīts ar specialitāti.
Tomēr tuvākajā laikā jādomā par jaunu docētāju piesaistīšanu, it īpaši Ăeodēzijas katedrā, jo
ievērojama daĜa pasniedzēju ir pensijas vecumā.

1.10. Studiju nodrošinājums un vadība
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas speciālo, izvēles un daĜēji akadēmisko
priekšmetu apguve notiek Lauku inženieru fakultātē. Atsevišėos priekšmetos nodarbības notiek arī
citu LLU fakultāšu telpās.
Zemes ierīcības un citu specialitāšu studentu apmācībai Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru
auditorijas ir iekārtotas apmierinoši, nodrošinātas ar uzskates līdzekĜiem un grafoprojektoriem.
Apmācības procesā tiek izmantota LIF datorklase ar 10 datoriem. Bakalauru darbu izstrādei
studentiem ir pieejami arī Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru datornodrošinājums (8 datori),
atsevišėos no tiem instalētas galvenās studijām nepieciešamās programmas: karšu un plānu zīmēšanas
programma “Microstation”; kadastra datu apstrādes programma “Oracle”, ăeodēzisko datu apstrādes
programma “Liscad Plus”. Ăeodēzijas katedrai ir iegādāts elektroniskais teodolīts. Zemes ierīcības un
Ăeodēzijas katedrās ir elektroniskie planimetri.
Tomēr, Ħemot vērā zemes ierīcības specialitātes studiju specifiku, kurā datorizētai datu apstrādei
loma arvien palielinās, būtu nepieciešams iekārtot vēl vienu datorklasi ar atbilstošu
programmnodrošinājumu. SaskaĦā ar fakultātes vienošanos ar Valsts zemes dienestu, 2000.gada I
pusgadā ir paredzēts ierīkot Zemes ierīcības katedras telpās datorklasi 6-8 darba vietām ar atbilstošu
programmnodrošinājumu. Fakultātē ir izveidots Interneta pieslēgums.
Studentu apmācībā tiek izmantots arī Valsts Zemes dienesta Jelgavas reăionālās nodaĜas un
mērniecības privātfirmu, kuras izvietotas LIF mācību korpusa 3., 5.un 6.stāvos, tehniskais un
programmnodrošinājums un speciālisti.
Būtiska zemes ierīcības specialitātes studiju darba organizācijas sastāvdaĜa ir mācību prakses,
kuras notiek LLU mācību saimniecībā “Vecauce”, “Lielaucē” LLU prakšu bāzē Vaivē un Jelgavā.
Mācību programmā iekĜautie mācību priekšmeti ir nodrošināti ar mācību programmām un
mācību literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Literatūras klāsts pamatā ir pietiekams, bez tam
studentiem tos interesējošos tekstus ir iespējams nokopēt LLU Fundamentālajā bibliotēkā, LIF
dekanātā un attiecīgajās katedrās. LLU Fundamentālā bibliotēka pēdējos gados ir pilnveidojusi un
paplašinājusi mācību un speciālās literatūras fondus, ir iespējams izmantot starpbiblioteku
abonementu, kā arī literatūru elektroniskā veidā.
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota LLU bibliotēkas filiāle ar nelielu lasītavu, kur var saĦemt
speciālo un normatīvo literatūru, kā arī ar specialitāti saistītos periodiskos izdevumus.
Lai uzlabotu studentu apmācību, Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru pasniedzēji strādā pie
dažādu mācību līdzekĜu sagatavošanas un izdošanas. Iespēju robežās tiek iegādātas jaunākās ārzemēs
izdotās grāmatas.
Katedrās tiek sagatavoti un pirms lekcijām izsniegti izdales materiāli. Zemes ierīcības katedrā
studentiem pa studiju priekšmetiem ir pieejami likumdošanas un normatīvie akti.

1.11. Radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Ăeodēzijas un Zemes ierīcības katedru pasniedzēju zinātniskajā darbā.
Pasniedzēju un studējošo zinātnisko aktivitāšu rezultāti no 1994. līdz 1999.g. apkopoti 9.
pielikumā.
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Zemes ierīcības augstākā profesionālā izglītības programma nodrošina zemes ierīcības
bakalaura standarta prasību izpildi, starp kurām svarīga nozīme ir bakalaura darba izstrādāšanai.
Tematiku bakalaura zinātniskajam darbam studenti izvēlas atbilstoši savām interesēm, Zemes
ierīcības un Ăeodēzijas katedru zinātniskā darba virzieniem, kas saistīti ar pētijumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un ăeodēziskiem
instrumentiem;
• zemes sadalījuma dinamiku pēc tās lietošanas mērėiem un lietotāju kategorijām;
• zemes un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošiem faktoriem un vērtēšanas rezultātu
analīzi;
• zemes īpašumu un lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām;
• zemes īpašumu un lietojumu kompaktumu;
• zemes konsolidāciju u.c. jautājumiem.
Tematikas atbilstību bakalaura darba prasībām izvērtē katedru sēdēs un apstiprina ar LLU
Rektora rīkojumu.
Katru gadu studenti par saviem pētnieciskā darba rezultātiem ziĦo studentu zinātniskajās
konferencēs un ar labākajiem darbiem piedalās LLU studentu zinātnisko darbu konkursos.

1.12. Kvalitātes novērtējuma sistēma
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas izpildē ir iesaistītas 5 LLU fakultātes, 2
institūti, Fundamentālā bibliotēka. Studiju darba metodisko vadību veic LLU Mācību padome, bet
organizatoriski to nodrošina LLU Studiju daĜa. Tās rīcībā ir visu fakultāšu studiju plāni, regulāri tiek
veikta to analīze un koordinācija, lai studiju process noritētu racionāli.
Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studiju programmu vērtēšanā. LLU
studenti regulāri tiek anketēti par priekšmetu un mācībspēka darba kvalitāti. Studentu pašpārvaldes
pārstāvji darbojas LIF Domes sastāvā, kur tiek izlemti jautājumi, kas saistīti ar studiju procesu.
Fakultātē un specialitātes vadošajās katedrās regulāri tiek organizētas vieslekcijas, kurās par
aktualitātēm specialitātē informē pārstāvji no Valsts Zemes dienesta u.c. organizācijām, kā arī iespēju
robežās tiek pieaicināti ārzemju mācību spēki un speciālisti (1998.g. septembrī Bonnas universitātes
profesors Ē.Veiss nolasīja lekciju ciklu par Zemes ierīcību Vācijā, ik gadu lekcijas nekustamā īpašumu
vērtēšanā lasa Essenes (Vācija) pensionēts zemes ierīkotājs Arnolds Dzelzkalns-Dzelzkalējs).
Katram studiju priekšmetam ir atbildīgais, vadošais pasniedzējs, kurš izstrādā un koriăē studiju
priekšmeta programmu. Studiju priekšmetu programmu novērtēšanu un saskaĦošanu veic speciālas
komisijas, kas izveidotas pēc LLU Rektora pavēles un apstiprinātas LLU pieĦemtajā kārtībā.

1.13. Kopsavilkums
Profesionālā studiju programma zemes ierīcības specialitātē kopumā atbilst tai izvirzītajām
prasībām un mērėiem. Tā spēj nodrošināt fundamentālo un nozaru pamata apguvi zemes ierīcībā,
iegūtais zināšanu kopums Ĝauj efektīvi turpināt pašizglītošanos. Studiju procesā studentiem tiek dotas
iespējas specializācijai, vienlaikus nodrošinot iespējas apgūt gan humanitāros, gan arī ekonomiskos un
vispārējos studiju priekšmetus. Kā studiju programmas trūkums jāatzīmē salīdzinoši lielais maza
apjoma priekšmetu īpatsvars, tāpēc studiju programmas pilnveidošanā jāveido priekšmeta bloki,
saistot to ar eventuālo pāreju uz studiju priekšmetu sistēmu.
Jāatzīmē, ka relatīvi augsts ir akadēmiskā personāla vidējais vecums - LLU 51 gads. DaĜai no tā
ir nepietiekoša kvalifikācija svešvalodās un datorzinībās. DaĜēji tas izskaidrojams ar nepietiekamu
studiju materiāli tehnisko bāzi, pasniedzēju relatīvi zemo atalgojumu, inženierizglītības prestiža
trūkumu sabiedrībā utt. Tomēr, neskatoties uz to, akadēmiskais personāls nodrošina zemes ierīcības
specialitātes studiju virzienu, kurš ir vienīgais Republikā. Akadēmiskais personāls ir nodrošināts ar
studiju procesam atbilstošu profesionālo organizāciju atbalstu. Intensīvi norit sadarbība ar ārzemju
augstskolām, regulāri notiek zinātniski praktiskās un metodiskās konferences un semināri. Vairāk kā
70 % fakultātes pasniedzēju intensīvi paaugstina savu kvalifikāciju.
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Turpmākai studiju pilnveidošanai ir domāts arī par jaunu studiju virzienu veidošanu, piemēram,
nekustamā īpašuma vērtēšanā, kuram, salīdzinājumā ar patreiz esošo specializācijas virzienu Zemes
ierīcības specialitātē, vairāk vajadzētu palielināt būvniecības studiju priekšmetu apjomu (10.pielik.).
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2.1. Maăistrantūras studiju mērėis un uzdevumi
Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības studiju programmas absolventiem ir dotas iespējas
tālāk studēt maăistrantūrā divos virzienos:
• inženierzinātĦu maăistra studiju programmā specialitātē zemes ierīcība (kods 46528);
• inženierzinātĦu maăistra studiju programmā specialitātē ăeodēzija (kods 465863).
Maăistrantūras studiju programmu mērėis ir nodrošināt augstas teorētiskās zināšanas
pētnieciskajā darbā specialitātē, kas saistītas ar valsts zemes politikas noteikšanu un studijām
doktorantūrā.
Maăistrantūras studiju programmās (11. un 12. pielik.) paredzētās teorētiskās studijas (lekcijas
un patstāvīgais darbs), praktisko iemaĦu attīstība (laboratorijas darbi, prakses), pedagoăiskā darbība
(laboratorijas darbu vadīšana), kā arī patstāvīga kursa darbu izstrāde un zinātnisko pētijumu veikšana
nodrošina maăistra spēju:
• pārzināt izvēlētās zinātnes nozares vēsturisko attīstību, pašreizējo situāciju un prasmi
izvēlēties aktuālākos turpmākās darbības virzienus;
• orientēties izvēlētā studiju virziena zinātnes un prakses jautājumus;
• veikt patstāvīgus pētījumus doktorantūrā;
• izmantot informātikas sfēras pakalpojumus un pielieto gūtās atziĦas savas nozares pētījumu
izvērtēšanā;
• patstāvīgi izvērtēt iegūtos zinātniskās pētniecības darba rezultātus, pamatojot to būtiskumu
un nozīmi attiecīgās specialitātes pilnveidošanā;
• patstāvīgi turpināt pašizglītošanos, apgūstot jaunas praktiskā un pedagoăiskā darba
metodes izvēlētajā specialitātē.

2.2. Studiju programmu saturs un vērtējums
Kā redzams no pielikuma, Zemes ierīcības un Ăeodēzijas specialitāšu maăistrantūras
teorētiskais kurss sastāv no 5 blokiem, pirmie 3 bloki ietver humanitāros un vispārizglītojošos
priekšmetus un ir kopēji visiem LLU maăistrantiem, 4. blokā ietverti specialitātes vispārējie
priekšmeti, kas daĜēji kopīgi ir visiem LIF maăistrantiem un daĜēji kopīgi abu specialitāšu
maăistrantiem. 5. bloks ir speciālais bloks, kurš katram maăistrantam ir individuāls vai arī kopējs
konkrētai specialitātei.
Pēc akadēmiskā kursa apguves un maăistra darba izstrādes un aizstāvēšanas tiek iegūts
inženierzinātĦu maăistra akadēmiskais grāds zemes ierīcībā vai ăeodēzijā. Maăistra grāda ieguvējam
ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas specialitāšu maăistrantūras studiju programmas ir izstrādātas,
izmantojot gan LLU līdzšinējo pieredzi, gan ārvalstu (Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas) radniecīgo
universitāšu studiju programmu veidošanas principus, kā arī Ħemta vērā Latvijas tautsaimniecības
vajadzība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem un LLU pēc augsti kvalificētiem pedagogiem.

2.3. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
Zemes ierīcības specialitātes un ăeodēzijas specialitātes maăistrantūrā iespējams studēt, ja
izpildās sekojošas prasības:
• iegūta profesionālā augstākā izglītībā ar tiesībām iestāties maăistrantūrā;
• iegūts atbilstošs bakalaura grādz izvēlētajā studiju virzienā vai tam tuvā nozarē;
• iegūta augstākā izglītība izvēlētajā studiju virzienā vai tai tuvā nozarē līdz 1992. gadam
(apgūta 5 gadu studiju programma);
• personām, kuru bakalaura grāds vai augstākās izglītības specialitāte (ja tā iegūta līdz 1992.
gadam ) neatbilst izvēlētajam maăistra studiju virzienam, ir tiesības studēt maăistrantūrā, ja
vismaz divi gadi ir nostrādāti maăistra studiju virzienam atbilstošajā nozarē un izpildītas
fakultātes izvirzītās papildprasības.
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UzĦemšana notiek konkursa kārtībā, Ħemot vērā vidējās studiju atzīmes, pārrunu rezultātus un 1
mācību spēkā ieteikumu.

2.4. Maăistrantu nobeiguma darbu vērtējums
Zemes ierīcības specialitātē pēdējos gados ir aizstāvēti 3 maăistra darbi.
1997. g Vivita Lasteniece par tēmu „Atrašanās vietas ietekme uz nekustamā īpašuma
kadastrālo novērtējumu”.
1999.g. Aina Palabinska „Zemes reforma Latvijas lauku apvidos”.
1999.g. Inta Dzalbe „Brīvo valsts zemju izvietojums un izmantošanas iespēju analīze”.
Visi aizstāvētie darbi pilnībā atbilst
• augstskolu likumam un Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem;
• fakultātes padomes apstiprinātajiem norādījumiem;
• LLU sēnāta lēmumiem par maăistrantūras jautājumiem.

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

2.6. Akadēmiskā personāla raksturojums
LLU ir apvienots augsta līmeĦa zinātniskais un pedagoăiskais potenciāls, kas ir
priekšnoteikums augstas kvalitātes studiju programmu realizācijai.
Zemes ierīcības maăistra studiju programmas realizēšanā iesaistīti 28 LLU mācību spēki, no
kuriem 5 ir profesori, 9 asociētie profesori un 12 docenti. Ăeodēzijas maăistra studiju programmā ir
iesaistīti 28 mācību spēki ( 5 profesori, 7 asociētie profesori, 12 docenti).
Maăistrantūras studiju programmu studiju priekšmetu atbildīgo mācību spēku kvalifikācija

Zinātniskie un
akadēmiskie grādi

Zemes ierīcības studiju
programmas
skaits
%

Ăeodēzijas studiju programmas
skaits

%

Dr. hab.

5

17,9

5

17,9

Dr.

20

71,4

18

64,3

Maă.

3

10,7

5

17,8

Maăistrantūras programmu izveides un funkcionēšanas pamatā ir pētījumi, ko veic studiju
programmu un maăistru darbu vadītāji. Profesoru un docentu galvenie pētījumu virzieni ir ăeodēzisko
mērījumu precizitāte, strādājot ar dažādām metodēm un ăeodēziskiem instrumentiem; zemes
sadalījuma dinamika pēc tās lietošanas mērėiem un lietotāju kategorijām; zemes un administratīvi
teritoriālās reformas izpildes kārtība un rezultātu izvērtēšana; zemes vērtēšanas metodes, vērtību
ietekmējošie faktori un vērtēšanas rezultātu analīze; zemes īpašumu un lietojumu sadalījums pēc to
zemes platībām; zemes īpašumu un lietojumu kompaktums; zemes konsolidācija u.c. jautājumi.
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2.7. Studiju programmas nodrošinājums
Visiem studiju priekšmetiem ir izstrādātas atbilstošas programmas, tās akceptētas LLU noteiktā
kārtībā.
Studiju informatīvo materiālu sniedz LLU Fundamentālā bibliotēka, mācību spēku rīcībā esošā
literatūra, kā arī iespēja izmantot Internetu.
Studiju priekšmetu vadītājiem LLU Fundamentālajā bibliotēkā ir iespēja pasūtīt jaunāko
speciālo ārzemju un Latvijā izdoto literatūru.
Maăistranti var izmantot visu atsevišėās strukturvienībās esošo materiāli tehnisko, informatīvo
un intelektuālo potenciālu.
Maăistrantiem ir pieejama datortehnika.
Maăistranti saĦem stipendiju un viĦu rīcībā ir dienesta viesnīcas.

2.8. Starptautiskie sakari un maăistrantu stāžēšanās
Maăistrante Aina Palabinska stāžējās
1996.g. Bavārijas valsts Lauku attīstības universitātē;
1997.g. 5.-30. septebrim Reinas Vilhelma universitātē Bonnā;
1998.g. 16.-27.maijam piedalījās simpozijā Cīrihes Tehniskajā augstskolā ar referātu
„Raumplanung in ländlichen Bereichen Lettland.”
Maăistrante Vivita Lasteniece
1996.g. piedalījās NOVA - BA kursos, iegūstot sertifikātu „Ainavu arhitektūra un zemes
ierīcība privatizācijas apstākĜos”, Tartu, Igaunijā.
Abas maăistrantes regulāri piedalās ikgadējos Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Zemes ierīcības
katedru rīkotajos semināros.

2.9. Priekšlikumi maăistrantūras attīstībai
1.
2.
3.
4.

Veicināt maăistrantu nobeiguma darbu tēmu daudzveidību.
Paplašināt stāžēšanās iespējas ārzemēs un studiju iespējas citu valstu augstskolās.
Paplašināt speciālās literatūras klāstu .
Izveidot datoru klasi ar iespēju izmantot Interneta datu bāzi.
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3.1. Doktorantūras mērėis un uzdevumi
Doktorantūras uzdevums ir veicināt atbilstoša akadēmiskās sagatavotības līmeĦa speciālistu
zinātniskā un pedagoăiskā darba iemaĦu pilnveidošanu.
Doktorantūras tuvākais mērėis ir nodrošināt paaudžu maiĦu LIF mācībspēku un zemes ierīcības
un ăeodēzijas nozaru zinātnieku sastāvā. Doktorantūra ietver mērėtiecīgas studijas un zinātnisko
darbu, lai jaunie zinātnieki:
• spētu formulēt, pētīt un risināt problēmas saskaĦā ar zinātniski pētnieciskā darba
principiem;
• būtu kompetenti vispārējā un konkrētā zinātniski pētnieciskā darba metodoloăijā;
• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes apakšnozarē un dotu savu oriăinālu
ieguldījumu tās attīstībā;
• ar savu zinātniski pētnieciskā darba līmeni spētu iekĜauties plašākā zinātniskā kontekstā
nacionālā un starptautiskā mērogā;
• būtu spējīgi strādāt patstāvīgi, kā arī sadarboties ar citiem zinātniekiem projektu izstrādē;
• iegūtu zināmu mācību pedagoăiskā darba pieredzi un prastu iepazīstināt ar sava
zinātniskā darba rezultātiem savas valsts un arī starptautisko auditoriju;
• izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai.
Doktorantūras tālejošais mērėis ir sagatavot zinātniekus zemes ierīcības un ăeodēzijas nozaru
attīstīšanai un tāda pētniecības darba līmeĦa nodrošināšanai, lai Latvija varētu pilnvērtīgi iekĜauties
kopējos Eiropas Savienības projektos.
Lauku inženieru fakultātes mācībspēkiem ir pietiekoša zinātniski pedagoăiskā pieredze, lai
nodrošinātu kvalificētu doktorantu darbu vadību. Pašlaik zemes ierīcībā studējošos 3 doktorantus vada
1 Dr. habil. agr., 1 Dr. oec. un 1 Dr. agr. Doktorantu zinātnikā darba tematika ir cieši saistīta ar
fakultātē veicamajām pētījumu tēmām, t.sk. starptautiskās sadarbības ietvaros izpildāmajām.
Zemes ierīcībā studējošie doktoranti promocijas eksāmenus specialitātē kārto Ekonomikā un
promocijas darbu iesniedz un aizstāv promocijas padomē pie LLU Ekonomikas fakultātes. Iegūstamais
zinātĦu grāds: Ekonomikas zinātĦu doktors (Dr.oec.).
Ăeodēzijā studējošie doktoranti promocijas eksāmenu specialitātē var kārtot Rīgas Tehniskajā
universitātē un promocijas darbu var iesniegt un aizstāvēt šīs augstskolas attiecīgajā padomē.
Iegūstamais zinātĦu grāds: InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing.)

3.2. Studiju programmas organizācija un novērtēšana
Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam, kas
apstiprināts Senāta sēdē 1998.gada 14. oktobrī - Promocijas darbu izstrāde pamatojas uz patstāvīgām
teorētiskām studijām un eksperimentāli pētniecisko darbu. Doktorantūras darbu vada un pārzina LLU
ZinātĦu prorektors, organizē universitātes doktorantūras daĜa, LIF dome, attiecīgās promocijas
padomes un katedras. Doktorantūras studijas ir organizētas, lai paātrinātu un mērėtiecīgi sagatavotu
jaunu zinātnieku un augstskolas mācībspēku paaudzi.
Doktorantu skaits zemes ierīcībā ir samērā stabils, to raksturo sekojoši skaitĜi:
1995.gadā - 5; 1996.gadā - 5; 1997.gadā - 4; 1998.gadā - 3; 1999.gadā - 3.
Diemžēl ăeodēzijā pēdējos gados nav bijuši doktoranti.
Doktorantūrā konkursa kārtībā uzĦem personas, kas nokārtojušas paredzētos
iestājpārbaudījumus, vecumā līdz 35 gadiem klātienē un bez vecuma ierobežojuma neklātienē.
UzĦemšanas kārtību nosaka Doktorantūras nolikums.
Doktorantūras studiju ilgums 3 gadi klātienē, 4 gadi neklātienē.
Doktorantu darbība notiek saskaĦā ar individuālo plānu, ko doktorantūras sākumā sastāda
doktorants kopā ar savu zinātnisko vadītāju. Darba plānu apstiprina katedras sēdē, bet zinātniskā darba
tēmu un pētījumu plānu izskata LIF domes sēdē un apstiprina ar LLU rektora rīkojumu. Doktoranta
darba rezultātus apspriež katedras akadēmiskajā sēdē 3 reizes katra studiju gada laikā. Pārskatu par
paveikto attiecīgajā laika periodā iesniedz doktorantūras daĜā. Atestācija turpmākajām studijām notiek
studiju gada beigās katedras akadēmiskajā sēdē, pieaicinot attiecīgās zinātnes nozares Promocijas
padomes pārstāvi. Lēmumu apstiprina LIF domes sēdē.
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Studiju laikā doktorants nokārto eksāmenus informātikā, svešvalodā (angĜu, vācu vai franču) un
2 eksāmenus izvēlētajā zinātnes nozarē. Studiju laikā notiek nodarbības informātikā un svešvalodā.
Šajos priekšmetos ir vienotas programmas visiem LLU doktorantiem. Speciālajos priekšmetos studijas
notiek individuāli.
Promocijas eksāmenu programmu nosaka zinātnes nozares Habilitācijas padome, kurā tiks
aizstāvēts zinātniskais darbs. Pirmā promocijas eksāmenu programma ir kopēja visiem apskatāmās
zinātnes nozares doktorantiem. Otrā promocijas eksāmenu programma tiek sastādīta individuāli
katram doktorantam atkarībā no apgūstāmās apakšnozares un konkrētā pētniecības darba virziena. Šajā
eksāmenā padziĜināti tiek aptverta konkrēto pētījumu metodika, pētāmo procesu un apstākĜu
zinātniskais skaidrojums, kas balstīts uz jaunākajiem pasaules zinātnes sasniegumiem.
Promocijas eksāmeni zinātnes nozarē un apakšnozarē ir atklāti un tos pieĦem LLU ZinātĦu
prorektora apstiprināta komisija 3 zinātĦu doktoru sastāvā.
Par doktorantūras studiju laikā apgūto teorētisko kursu doktorants saĦem apliecību (att.).
Dr. oec. vai
Dr.sc.ing.

Promocijas darba
aizstāvēšana

Apliecība par teorētiskā kursa
beigšanu

Promocijas eksāmenu
kārtošana

Zinātnisko publikāciju
sagatavošana

Ikgadējā darba rezultātu
apspriešana katedrā

Zinātniskā pētniecība un
teorētiskās studijas

Zinātniskā darba
apspriešana katedrā
(3 × studiju gadā)

Atskaite saskaĦā ar individuālo
plānu

Promocijas darba temata
apstiprināšana

Individuālā plāna sastādīšana

UzĦemšana doktorantūrā

Iestājeksāmeni
− Zinātnes nozarē
− Svešvalodā

attēls. Doktoranta zinātniskā un studiju darba shēma
Doktorantūras studiju būtiska darba daĜa ir zinātniskā pētniecība. Šā darba veikšanai tiek
izmantoti visi iespējamie LLU tehniskie resursi, Fundamentālā bibliotēka, kā arī pētniecības rezultātos
ieinteresēto uzĦēmumu līdzekĜi.
Promocijas darbu aizstāvēšanai pieĦem un izskata Latvijas Zinātnes padomes apstiprināta
zinātnes nozares promocijas padome, kas zemes ierīcības doktorantiem organizēta pie LLU
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Ekonomikas fakultātes, bet ăeodēzijas speciālitātes doktorantiem promocijas darbus iespējams
aizstāvēt promocijas padomē pie Rīgas Tehniskās universitātes.
SaskaĦā ar 1999.gada 6.aprīĜa LR Ministru Kabineta nolikumu Nr.134 “Par promocijas kārtību
un kritērijiem” darbus pirms promocijas padomes vērtē Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija. Pēc
promocijas darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas doktorants saĦem doktora diplomu.
Taču jāatzīmē, ka ne visi doktoranti iegūst doktora zinātnisko grādu. Tam ir vairāki iemesli:
• motivācijas trūkums tālākai zinātniskā darba veikšanai, jo pat pēc doktora grāda iegūšanas
vēl daudzus gadus jārēėinās ar Ĝoti zemu atalgojumu;
• doktorantūras laiks - 3 gados (vai neklātienē 4 gados) nav iespējams sagatavot 5
publikācijas starptautiskajos recenzējamos zinātniskajos žurnālos, kā tas noteikts ar MK
nolikumu Nr. 134. Gatavot nopietnas starptautiska līmeĦa publikācijas reāli iespējams tikai
pēc tam, kad sekmīgi ir pabeigts ieplānotais pētījumu cikls un arī doktorantūra, iegūstot
publicēšanai cienīgus rezultātus; 3 gados nav iespējams izpildīt minētās augstās (turklāt
formālās) prasības, bet pēc doktorantūras pabeigšanas pat jau tā niecīgā motivācija iegūt
doktora grādu praktiski izbeidzas;
• doktorantūras nepietiekamais finansiālais nodrošinājums;
• bieži doktorantiem ir nepieciešams veikt cita rakstura darbus, kas kavē sekmīgu zinātnisko
pētījumu rezultātu apkopošanu un darba noformēšanu;
• ne vienmēr raksturs un personība atbilst zinātnieka tipam; proti, ne visi savā darbībā var
būt pietiekoši pacietīgi, precīzi un uzĦēmīgi, kas nepieciešams katram zinātniekam.

3.3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums
Veicot analīzi par kadru pētniecību zinātnē un mūsdienīgu zinātnisko pētījumu nepieciešamību
zemes ierīcībā un ăeodēzijā, var secināt, ka doktorantūras programmas ir vērtējamas kā
nepieciešamas. LLU Lauku inženieru fakultāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur gatavo speciālistus
zemes ierīcībā. Pie tam LLU ir saglabājušās zināmas tradīcijas pētijumu veikšanā zemes ierīcībā.
Diemžēl vecākās paaudzes zinātnieku novecošanās dēĜ draud zināms pārrāvums inženierzinātĦu
doktoru sagatavošanā ăeodēzijā. Jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas veicinātu nozares
doktorantūras darbu. Tomēr turpmāk nepieciešams paplašināt doktorantūras sadarbību starptautiskā
līmenī. LIF doktorantiem pastāv regulāra sadarbība ar vairākām ārzemju pētniecības un mācību
iestādēm Zviedrijā, Vācijā, Norvēăijā, Dānijā.
Nepieciešamie virzieni zinātniskai pētniecībai ir sekojoši:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāte, strādājot ar dažādām metodēm un ăeodēziskiem
instrumentiem;
• zemes sadalījuma dinamika pēc tās lietošanas mērėiem un lietotāju kategorijām;
• zemes un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtība un rezultātu izvērtēšana;
• zemes vērtēšanas metodes, vērtību ietekmējošie faktori un vētēšanas rezultātu analīze;
• zemes īpašumu un lietojumu sadalījums pēc to zemes platībām;
• zemes īpašumu un lietojumu kompaktums;
• zemes konsolidācija u.c. jautājumi.

3.4.Kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Studiju kvalitāti nodrošina:
1. Studiju individuālie plāni un to regulāra kontrole saskaĦā ar doktorantūras Nolikumu;
2. Doktorantu regulāra piedalīšanās starptautiskās konferencēs;
3. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos;
4. Piedalīšanās starptautiskos doktorantu semināros, kursos, kopēju projektu ar ārzemju
speciālistiem izstrādē.
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3.5. Akadēmiskā personāla, doktorantu vadītāju zinātniskā kvalifikācija
Lauku inženieru fakultātes doktorantu vadītājiem ir pietiekoši augsta zinātniskā kvalifikācija.
Doktorantus zemes ierīcībā patreiz vada 1 profesors, Dr. hab. agr., 1 asoc. prof., Dr.oec. un 1 docents,
Dr.agr. Potenciāli pastāv iespēja doktorantu vadīšanā iesaistīt vēl 1 asoc. prof., Dr.oec. Doktorantus
ăeodēzijā var vadīt 1 inženierzinātĦu doktors.
Doktorantu vadītāji zemes ierīcībā vai nu vada, vai piedalās pie Latvijas Zinātnes Padomes
(LZP), kā arī starptautisko pētniecības tematu izstrādes (9.pielik.).

3.6. Informatīvās un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums
Studiju priekšmetu programmas doktorantiem ir pieejamas katedrās, bet visa informācija par
organizatoriskajiem jautājumiem ir iegūstama LLU Doktorantūras daĜā.
Doktorantūras studiju programmā ir doti ieteicamās literatūras saraksti. LLU Fundamentālā
bibliotēka var nodrošināt daĜu no nepieciešamās literatūras, taču doktorantam ir iespēja izmantot
starptautiskos katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku datu tīkls
nodrošina informācijas ieguvi gan caur Internetu, gan izmantojot starpbibliotēku abonentu.
DaĜa doktorantiem nepieciešamās literatūras ir darbu vadītāju personiskajās bibliotēkās un
katedrās. Literatūru doktoranti sagādā arī, stāžējoties ārzemēs.
Ekonomisko pētījumu veikšanai Ĝoti nepieciešama datortehnika un atbilstošs
programmnodrošinājums. Doktorantiem ir iespējams izmantot katedrā esošos datorus, vēl labāks
stāvoklis būs tuvākajā perspektīvē (2000.g. I pusgadā), kad tiks ierīkota datorklase ar specialitātei
atbilstošu programmnodrošinājumu.

3.7. Doktorantūras finansējums
Sekmīgie klātienes doktoranti saĦem valsts stipendiju Ls 50 apjomā. Bez tam doktorantam ir
tiesības izmantot ikgadējo 28 kalendāra dienu atvaĜinājumu. Neklātienes doktorantiem ir tiesības
saĦemt LLU ieteikumu par apmaksāta papildus atvaĜinājuma piešėiršanu darba vietā - 28 kalendārās
dienas gadā.
Zinātnisko darbu veikšanai ir pieejami LZP doktorantu granti. 1998. un 1999. gadā to zemes
ierīcības nozarē saĦēma Vivita Lasteniece.
Lielāko finansējuma daĜu doktoranti saĦem, strādājot savu zinātnisko vadītāju grantu tēmu
ietvaros vai starptautiskajos projektos.

3.8. Kopsavilkums
Doktorantūras uzdevums LLU Lauku inženieru fakultātē ir sagatavot augsta akadēmiskā līmeĦa
speciālistus zemes ierīcībā un ăeodēzijā (mērniecībā).
Doktorantūras mērėis ir nodrošināt paaudzes maiĦu zinātnieku un LIF mācībspēku sastāvā. Pie
tam LLU ir vienīgā vieta Latvijā, kur šo mērėi var patreiz sasniegt zemes ierīcībā.
Studijas doktorantūrā tiek organizētas atbilstoši LLU Doktorantūras nolikumam.
Doktorantu skaits zemes ierīcībā pēdējos 5 gados ir samērā stabils un relatīvi liels, ja Ħem vērā
absolventu skaitu pamatstudijās un maăistrantu skaitu. Problemātiskāks stāvoklis ir ăeodēzijas nozarē.
LIF vadošie zinātnieki nodrošina kvalificētu doktorantu darbu vadību. Doktorantu zinātniskā
darba tematika ir cieši saistīta ar vadītāju un katedru zinātnisko pētījumu tēmām.
Diemžēl pēdējos 5 gados ne zemes ierīcībā, ne ăeodēzijā nav aizstāvēts neviens doktora darbs.
Informatīvās, kā arī materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums fakultātē pakāpeniski uzlabojas.
Doktorantiem ir iespēja stāžēties ārzemju augstskolās un ražošanas iestādēs, kas noteikti uzlabo
studiju kvalitāti.
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauku inženieru fakultāte

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtēšanas
komisijas ziĦojums

4. daĜa

ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA

(klasifikācijas kods 44528)

Jelgava, 2000
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Ievads
Studiju programma izstrādāta, izmantojot vairāk kā 50 gadu pieredzi inženieru zemes ierīkotāju
sagatavošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (agrāk LLA), Igaunijas un Lietuvas
Lauksaimniecības universitātes, Stokholmas Karaliskās Tehniskās augstskolas Zviedrijā, Bonnas
universitātes Vācijā līdzīga profila speciālistu sagatavošanas studiju programmas, kā arī studentu,
absolventu un darba devēju aptaujas rezultātus.

4.1. Studiju programmas īstenošanas mērėis,
uzdevumi un plānotie rezultāti
Mērėis - apgūt zemes uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai,
uzskaitei un vērtēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas,
zemes mērniecības un uzskaites tehnoloăijas.
Uzdevumi. Apgūstot zemes ierīcības augstāko akadēmisko studiju programmu, specialitātes
absolvents iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā, un ir spējīgs strādāt pedagoăisko un
zinātnisko darbu savā specialitātē.
Plānotie rezultāti. Apgūstot akadēmisko studiju programmu, kura atbilst zemes ierīcības
bakalaura standarta prasībām, jaunieši iegūst vispusīgas teorētiskās un profesionālās zināšanas, kas
dod viĦiem iespējas izvēlēties savām interesēm atbilstošu darbu mērniecībā, zemes ierīcībā,
nekustamā īpašuma vērtēšanā, zemes pārvaldē valsts un pašvaldības institūcijās.
Zemes ierīcības bakalaura grāds absolventiem dod iespēju turpināt studijas maăistrantūrā.
Apgūstot zemes ierīcības augstāko akadēmisko studiju programmu, absolventi ir
konkurētspējīgi studiju turpināšanai ārzemju augstskolās, par ko liecina tas, ka kopš 1993. gada katru
gadu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā augstskolā studijām maăistrantūrā zemes pārvaldes
specialitātē tiek uzĦemti un studijas sekmīgi beidz no 2 līdz 4 LLU zemes ierīcības specialitātes
absolventi.

4.2. Iegūstamā kvalifikācija
Pēc augstākās akadēmiskās studiju programmas apguves, bakalaura darba izstrādes un sekmīgas
aizstāvēšanas Valsts eksāmenu komisijā students iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu un tiesības
turpināt studijas maăistrantūrā.

4.3. Studiju programmas saturs
Zemes ierīcības augstākā akadēmiskā studiju programma 4 gadu apmācību paredz (160 KP,
neieskaitot fizkultūru 3,0 KP un ražošanas darbu 0,5 KP; 1 kredītpunkts atbilst 1 nedēĜas studijām).
Pilns piedāvājamās izglītības saturs tiek sniegts izvērstā studiju plānā, parādot arī studiju laika
sadalījumu pa gadiem un semestriem, kā arī studentu laika budžetu pa nedēĜām katrā studiju gadā
(2.pielik.). Programma iekĜauj inženierzinātĦu bakalaura zemes ierīcībā (kods 44528) studiju
programmas standartizēto daĜu, kas Ĝauj pēc bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas turpināt
studijas maăistrantūrā (3.pielik.).
Studiju programma ir vērsta uz speciālo akadēmisko zināšanu ieguvi zemes ierīcībā, kadastrā un
mērniecībā.
Speciālo studiju priekšmetu bloks (B) sastāda 82 KP, jeb 51% no kopējā studiju apjoma
(4.pielik.). Speciālajos priekšmetos apgūst mērniecības, kadastra, likumdošanas, teritoriālplānošanas
zināšanas. Studiju laikā teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas un praktiskajos darbos,
bet datu analīzi un izvērtēšanu, kā arī teritorijas projektēšanu apgūst, izstrādājot 5 kursa darbus un 5
kursa projektus.
Nozīmīga vieta ir mācību (15 KP) un praksēm.
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4.4. Iespējas apgūt iemaĦas darbam ar datoru, svešvalodas un
nodarboties ar fizisko kultūru
Zemes ierīcības specialitātes studiju programma nodrošina iespējas studentiem apgūt iemaĦas
darbam ar datoru. Studiju programmā iekĜauti priekšmeti: Informātika, Matemātiskās metodes zemes
ierīcībā, Elektroniskās tabulas, kā arī tiek piedāvāti izvēles priekšmeti - Datu matemātiskā apstrāde
u.c. Datortehnikas apguve ir iespējama LLU Informātikas institūtā, Lauku inženieru fakultātes
datorklasē, kā arī Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrās. Lai rastos lielākas iespējas apgūt
datortehniku, ir plānots tuvākajā nākotnē Zemes ierīcības katedras telpās ar VZD palīdzību ierīkot
datorklasi.
Studiju programma nodrošina iespējas studentiem papildināt zināšanas angĜu un vācu (6 KP)
valodās. Izvēles priekšmetu ietvaros var apgūt zviedru un franču valodas.
Fizkultūra ir iekĜauta 1. un 2. kursa studiju plānos. LLU Sporta namā ir iespējas nodarboties ar
sportu dažādās sekcijās un maksas grupās.

4.5. Salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām
Zemes ierīcības specialitātes pasniedzējiem un studentiem ir izveidojusies laba sadarbība ar
Norvēăijas LU (kopēji projekti) un Stokholmas Karalisko tehnisko augstskolu Zviedrijā (maăistrantu
apmācība). Ir bijusi iespēja iepazīties ar Lundas Tehnoloăiskā institūta (Zviedrijā) un Norvēăijas LU
studiju programmām, Minhenes un Bonnas universitāšu mācību procesa organizāciju. Cieša sadarbība
mācību un zinātniskajā darbā LLU Zemes ierīcības katedrai ir ar Lietuvas LU un Igaunijas LU
(14.pielikums).
Apmācības ilgumi minētajās augstskolās svārstās no 4 gadiem (Igaunijas LU) līdz 5 gadiem
(Latvijas LU, Lietuvas LU un Norvēăijas LU). Zviedrijas augstskolās mācību ilgums ir 4,5 gadi,
Vācijā 4 gadi un diplomprojektēšana.
Zviedrijas, Norvēăijas radniecīgo specialitāšu augstskolu studiju programmās nav vai arī Ĝoti
minimāli paredzēts studēt humanitāros priekšmetus (6.pielik.). To pašu var teikt arī par Vācijas
augstskolām.
Visās analizējamās programmās aptuveni vienāds īpatsvars ir teritoriālplānošanas un kadastra
priekšmetiem, rietumu valstu augstskolās stipri lielāks īpatsvars ir likumdošanas priekšmetiem un arī
izvēles blokam.
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmai salīdzinājumā ar ārzemju augstskolām ir pārāk
liels priekšmetu skaits ar mazu KP apmācību, kas apgrūtina kopsakarību veidošanu. Bez tam liels
auditoriju stundu skaits, kursu sistēma, neĜauj veidot elastīgu studiju procesu. Studentiem ir vājākas
svešvalodu zināšanas, līdz ar to ierobežotas informācijas ieguves iespējas.
Priekšlikumi. Lai novērstu minētos trūkumus, nepieciešams palielināt patstāvīgā darba
īpatsvaru studiju procesā, pāriet uz priekšmetu sistēmu nodarbību plānošanā, pilnveidot izvēles
priekšmetu sistēmu, palielinot to īpatsvaru studiju programmā.

4.6. Studiju programmas perspektīvais vērtējums
Studiju programmu attīstības perspektīves noteiktas Lauku inženieru fakultātes stratēăiskās
plānošanas seminārā, analizējot un izvērtējot studentu, absolventu un darba devēju aptaujas anketu
datus (7.pielik.), kā arī prognozējot valsts tautsaimniecības prasības pēc kvalificētiem mērniecības,
kadastra, kartogrāfijas un teritoriālplānošanas speciālistiem.
Galvenā vērība veltīta studiju priekšmetu programmu pilnveidošanai un specializācijas virzienu
padziĜinātai apgūšanai, palielinot izvēles studiju priekšmetu īpatsvaru. Lielāka vērība veltāma tiesību
zinātnes un nekustamā īpašuma pārvaldes, nekustamā īpašuma vērtēšanas, ekonomikas un
informātikas priekšmetu padziĜinātām studijām, kā arī iemaĦu apguvei pētniecības darbam specialitātē.
No 2000. gada vairāk laika paredzēts veltīt studiju patstāvīgam darbam un sadarbībai ar
Jelgavas VZD filiāli, kas sekmēs praktisko iemaĦu apguvi darbam ar jaunām datorprogrammām. Tas
dos iespējas šajā jomā izpildīt studentu, absolventu un darba devēju anketās atzīmētās vēlmes.
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Svešvalodu studijās, lasot par specialitāti ārzemēs publicētos rakstus, vienlaikus ar valodu tiek
apgūta ārzemju pieredze.
Speciālo priekšmetu apguvei, kā anketās atzīmē studenti, pietiekami plaši tiek pieaicināti
vieslektori, un šo praksi paredzēts vēl paplašināt.
Tā kā zemes ierīcības specialitātē uzĦem tikai vienu akadēmisko grupu (25-30 studentus), bet
specializācijas iespējas darba tirgū - VZD un privātfirmās ir plašas, seminārā tika atzīts par lietderīgu
studijās pāriet no kursu sistēmas uz studiju priekšmetu bloku sistēmu. Tas dos iespējas padziĜināti
apgūt izvēlēto specializāciju un studentiem, kas vēlas apgūt bakalaura standartu un labāk sagatavoties
studijām maăistrantūrā, pilnīgāk izmantot studiju iespējas un laiku.
ĥemot vērā, ka maăistrantūrā un doktorantūrā studijas turpina neliels pretendentu skaits, šīs
studijas paredzēts vēl ciešāk piesaistīt speciālo katedru pētniecības un zinātniskajam darbam, kas dos
iespējas maăistrantu un doktorantu darbos risināt aktuālas un nozīmīgas problēmas. Paredzēts uzturēt
pastāvošos un iespēju robežās paplašināt starptautiskos sakarus ar ārzemju radniecīgām augstskolām
un zinātniskām iestādēm Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Norvēăijā u.c., līdz ar to
studentiem, maăistrantiem un doktorantiem tiks dotas iespējas, stažējoties ārzemēs, padziĜināt savas
zināšanas un pētniecības darbā ietvert jaunākās atziĦas, lai pienācīgi apgūtu konkurentspējas un
sagatavotos darba karjerai, fakultāti beidzot.

4.7. Studiju organizācija un zināšanu vērtēšana
Studiju plāns nodrošina savstarpēji pakārtotu priekšmetu apguves sistēmu, un viena priekšmeta
apguves pamatā ir iepriekšējos priekšmetos sniegtā informācija (skat. 2.pielik.). Šāds priekšmetu
plānojums nodrošina loăisku un secīgu zināšanu apguvi.
Studiju procesa organizācijas pamatā ir centralizēts lekciju, laboratorijas un praktisko darbu
plānojums. Būtiska patstāvīgā darba sastāvdaĜa ir kursa projektu, kursa darbu, referātu un bakalaura
darba izstrāde. Perspektīvā LLU tiek plānota pāreja uz samazinātu auditoriju stundu skaitu, palielinot
patstāvīgā darba īpatsvaru.
Fakultātes ietvaros pirmajā un otrajā kursā daĜa vispārējo obligāto priekšmetu ir unificēti, kas
dod iespēju vairāku specialitāšu studentiem realizēt vienotu studiju plānu. PadziĜināta specializācija
sākas ar trešo kursu, kad dominē speciālie obligātie un izvēles priekšmeti, uz kuru pamata studenti
specializējas kadastrā, teritoriālplānošanā vai mērniecībā. Vairākiem speciālajiem priekšmetiem ir
paredzētas mācību prakses.
Neklātienes studentiem divas reizes studiju gadā notiek 3 un 2 nedēĜu ilga sesija pārskata
lekciju, laboratorijas un praktisko darbu veikšanai, konsultācijām gala pārbaudījumu kārtošanai.
Patstāvīgā darba kontroles formas ir regulāra laboratorijas un praktisko darbu kontrole,
jautājumu izpratnes pārbaude semināros un kontroldarbos, kursa darbu un kursa projektu izstrādāšana
un aizstāvēšana, ieskaite vai eksāmens studiju priekšmeta noslēgumā, mācību prakšu pārskatu
aizstāvēšana. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajiem
kritērijiem.
Studijas notiek pēc kursu sistēmas. Studentu ieskaitīšana nākošajā kursā notiek pēc iepriekšējā
kursa studiju plāna apgūšanas. Patreiz šī sistēma ir atbilstoša, taču, palielinoties studentu iespējām
studēt un praktizēties ārzemēs, tā jāveido elastīgāka, radot studentiem iespēju plānot savu studiju
ilgumu un režīmu.

4.8. Tālāk izglītošanās iespēju raksturojums
Pēc 4 gadu studijām 160 KP (t.sk. 10 KP bakalaura darbs) kopapjomā studentam ir iespēja
turpināt studijas maăistrantūrā zemes ierīcībā un ăeodēzijā.
SaskaĦā ar līgumu starp Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu (KTA), Latvijas Valsts
zemes dienestu un Latvijas LU, zemes ierīcības specialitātes absolventiem kopš 1996.g. janvāra ir
iespējas studēt maăistrantūrā Stokholmas KTA, lai iegūtu maăistra grādu zemes pārvaldē. SaskaĦā ar
šo vienošanos pēc studiju beigšanas jaunajiem maăistriem 3 gadus jānostrādā par pasniedzējiem LLU
vai Valsts zemes dienestā. Šo iespēju izmantojuši jau 12 LLU Zemes ierīcības specialitātes absolventi
un arī patreiz ir studenti, kuri izteikuši vēlēšanos studēt Stokholmas KTA maăistrantūrā.
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4.9. ZiĦas par akadēmisko personālu
Akadēmiskā personāla saraksts, kurā norādīta zinātniskā kvalifikācija, akadēmiskie grādi,
pasniedzamie priekšmeti, nodarbību veidi, kā arī akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas,
iekĜauts studiju programmas aprakstā un pielikumā.
Zemes ierīcības pamatstudiju programmā iesaistītas 15 LLU struktūrvienības (8.pielik.) un 42
studiju priekšmetu vadītāji (4 profesori, 11 docenti, 22 lektori un 5 asistenti) un to sadalījums pēc
zinātniskiem un akadēmiskiem grādiem ir sekojošs :
Atbildīgo mācībspēku kvalifikācija pa studiju priekšmetu blokiem
Struktūra, % no priekšmetu bloka kopapjoma
Studiju priekšmetu bloki

habilitētie doktori
un doktori

maăistri

bez zin. un akad.
gr. (prof. kval.)

Fundamentālie priekšmeti

36

58

6

Humanitārais kurss

15

30

55

Profila akadēmiskie priekšmeti

53

23

24

Profila speciālie priekšmeti

55

36

9

Prakses

44

47

9

Lauku inženieru fakultātē viens habilitētais doktors ir Latvijas ZinātĦu akadēmijas
korespondētājloceklis, bet 8 no profesoriem un docentiem ir Latvijas Lauksaimniecības un Meža
zinātĦu akadēmijas locekĜi, to skaitā 2 no Zemes ierīcības katedras.
No kopējā LIF pasniedzēju skaita 57% savu kvalifikāciju ir paaugstinājuši dažādās ārzemju
augstskolās, bet septiĦi tajās lasījuši lekcijas kā vieslektori. No pasniedzējiem 67% papildus savam
docētāja darbam vēl strādā citās organizācijās un firmās, kurās viĦu darbs ir tieši saistīts ar specialitāti.
Tomēr tuvākajā laikā jādomā par jaunu docētāju piesaistīšanu, it īpaši Ăeodēzijas katedrā, jo
ievērojama daĜa pasniedzēju ir pensijas vecumā.

4.10. Studiju nodrošinājums un vadība
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas speciālo, izvēles un daĜēji akadēmisko
priekšmetu apguve notiek Lauku inženieru fakultātē. Atsevišėos priekšmetos nodarbības notiek arī
citu LLU fakultāšu telpās.
Zemes ierīcības un citu specialitāšu studentu apmācībai Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru
auditorijas ir iekārtotas apmierinoši, nodrošinātas ar uzskates līdzekĜiem un grafoprojektoriem.
Apmācības procesā tiek izmantota LIF datorklase ar 10 datoriem. Bakalauru darbu izstrādei
studentiem ir pieejami arī Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru datornodrošinājums (8 datori),
atsevišėos no tiem instalētas galvenās studijām nepieciešamās programmas: karšu un plānu zīmēšanas
programma “Microstation”; kadastra datu apstrādes programma “Oracle”, ăeodēzisko datu apstrādes
programma “Liscad Plus”. Ăeodēzijas katedrai ir iegādāts elektroniskais teodolīts. Zemes ierīcības un
Ăeodēzijas katedrās ir elektroniskie planimetri.
Tomēr, Ħemot vērā zemes ierīcības specialitātes studiju specifiku, kurā datorizētai datu apstrādei
loma arvien palielinās, būtu nepieciešams iekārtot vēl vienu datorklasi ar atbilstošu
programmnodrošinājumu. SaskaĦā ar fakultātes vienošanos ar Valsts zemes dienestu, 2000.gada I
pusgadā ir paredzēts ierīkot Zemes ierīcības katedras telpās datorklasi 6-8 darba vietām ar atbilstošu
programmnodrošinājumu. Fakultātē ir izveidots Interneta pieslēgums.
Studentu apmācībā tiek izmantots arī Valsts Zemes dienesta Jelgavas reăionālās nodaĜas un
mērniecības privātfirmu, kuras izvietotas LIF mācību korpusa 3., 5.un 6.stāvos, tehniskais un
programmnodrošinājums un speciālisti.
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Būtiska zemes ierīcības specialitātes studiju darba organizācijas sastāvdaĜa ir mācību prakses,
kuras notiek LLU mācību saimniecībā “Vecauce”, “Lielaucē” LLU prakšu bāzē Vaivē un Jelgavā.
Mācību programmā iekĜautie mācību priekšmeti ir nodrošināti ar mācību programmām un
mācību literatūru LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Literatūras klāsts pamatā ir pietiekams, bez tam
studentiem tos interesējošos tekstus ir iespējams nokopēt LLU Fundamentālajā bibliotēkā, LIF
dekanātā un attiecīgajās katedrās. LLU Fundamentālā bibliotēka pēdējos gados ir pilnveidojusi un
paplašinājusi mācību un speciālās literatūras fondus, ir iespējams izmantot starpbiblioteku
abonementu, kā arī literatūru elektroniskā veidā.
Lauku inženieru fakultātē ir izveidota LLU bibliotēkas filiāle ar nelielu lasītavu, kur var saĦemt
speciālo un normatīvo literatūru, kā arī ar specialitāti saistītos periodiskos izdevumus.
Lai uzlabotu studentu apmācību, Zemes ierīcības un Ăeodēzijas katedru pasniedzēji strādā pie
dažādu mācību līdzekĜu sagatavošanas un izdošanas. Iespēju robežās tiek iegādātas jaunākās ārzemēs
izdotās grāmatas.
Katedrās tiek sagatavoti un pirms lekcijām izsniegti izdales materiāli. Zemes ierīcības katedrā
studentiem pa studiju priekšmetiem ir pieejami likumdošanas un normatīvie akti.

4.11. Radošais un zinātniski pētnieciskais darbs
Radošā un zinātniski pētnieciskā darbība realizējas:
• studentu, maăistrantu un doktorantu zinātniskajā darbā;
• Ăeodēzijas un Zemes ierīcības katedru pasniedzēju zinātniskajā darbā.
Pasniedzēju un studējošo zinātnisko aktivitāšu rezultāti no 1994. līdz 1999.g. apkopoti 9.
pielikumā.
Zemes ierīcības augstākā akadēmiskās izglītības programma nodrošina zemes ierīcības
bakalaura standarta prasību izpildi, starp kurām svarīga nozīme ir bakalaura darba izstrādāšanai.
Tematiku bakalaura zinātniskajam darbam studenti izvēlas atbilstoši savām interesēm, Zemes
ierīcības un Ăeodēzijas katedru zinātniskā darba virzieniem, kas saistīti ar pētījumiem par:
• ăeodēzisko mērījumu precizitāti, strādājot ar dažādām metodēm un ăeodēziskiem
instrumentiem;
• zemes sadalījuma dinamiku pēc tās lietošanas mērėiem un lietotāju kategorijām;
• zemes un administratīvi teritoriālās reformas izpildes kārtību un rezultātu izvērtēšanu;
• zemes vērtēšanas metodēm, vērtību ietekmējošiem faktoriem un vērtēšanas rezultātu
analīzi;
• zemes īpašumu un lietojumu sadalījumu pēc to zemes platībām;
• zemes īpašumu un lietojumu kompaktumu;
• zemes konsolidāciju u.c. jautājumiem.
Tematikas atbilstību bakalaura darba prasībām izvērtē katedru sēdēs un apstiprina ar LLU
Rektora rīkojumu.
Katru gadu studenti par saviem pētnieciskā darba rezultātiem ziĦo studentu zinātniskajās
konferencēs un ar labākajiem darbiem piedalās LLU studentu zinātnisko darbu konkursos.

4.12. Kvalitātes novērtējuma sistēma
Zemes ierīcības specialitātes studiju programmas izpildē ir iesaistītas 5 LLU fakultātes, 2
institūti, Fundamentālā bibliotēka. Studiju darba metodisko vadību veic LLU Mācību padome, bet
organizatoriski to nodrošina LLU Studiju daĜa. Tās rīcībā ir visu fakultāšu studiju plāni, regulāri tiek
veikta to analīze un koordinācija, lai studiju process noritētu racionāli.
Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studiju programmu vērtēšanā. LLU
studenti regulāri tiek anketēti par priekšmetu un mācībspēka darba kvalitāti. Studentu pašpārvaldes
pārstāvji darbojas LIF Domes sastāvā, kur tiek izlemti jautājumi, kas saistīti ar studiju procesu.
Fakultātē un specialitātes vadošajās katedrās regulāri tiek organizētas vieslekcijas, kurās par
aktualitātēm specialitātē informē pārstāvji no Valsts Zemes dienesta u.c. organizācijām, kā arī iespēju
robežās tiek pieaicināti ārzemju mācību spēki un speciālisti (1998.g. septembrī Bonnas universitātes
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profesors Ē.Veiss nolasīja lekciju ciklu par Zemes ierīcību Vācījā, ik gadu lekcijas nekustamā īpašumu
vērtēšanā lasa Essenes (Vācija) pensionēts zemes ierīkotājs Arnolds Dzelzkalns-Dzelzkalējs).
Katram studiju priekšmetam ir atbildīgais, vadošais pasniedzējs, kurš izstrādā un koriăē studiju
priekšmeta programmu. Studiju priekšmetu programmu novērtēšanu un saskaĦošanu veic speciālas
komisijas, kas izveidotas pēc LLU Rektora pavēles un apstiprinātas LLU pieĦemtajā kārtībā.

4.13. Kopsavilkums
Akadēmiskā studiju programma zemes ierīcības specialitātē kopumā atbilst tai izvirzītajām
prasībām un mērėiem. Tā spēj nodrošināt fundamentālo un nozaru pamata apguvi zemes ierīcībā,
iegūtais zināšanu kopums Ĝauj efektīvi turpināt pašizglītošanos. Studiju procesā studentiem tiek dotas
iespējas specializācijai, vienlaikus nodrošinot iespējas apgūt gan humanitāros, gan arī ekonomiskos un
vispārējos studiju priekšmetus. Kā studiju programmas trūkums jāatzīmē salīdzinoši lielais maza
apjoma priekšmetu īpatsvars, tāpēc studiju programmas pilnveidošanā jāveido priekšmeta bloki,
saistot to ar eventuālo pāreju uz studiju priekšmetu sistēmu.
Jāatzīmē, ka relatīvi augsts ir akadēmiskā personāla vidējais vecums - LLU 51 gads. DaĜai no tā
ir nepietiekoša kvalifikācija svešvalodās un datorzinībās. DaĜēji tas izskaidrojams ar nepietiekamu
studiju materiāli tehnisko bāzi, pasniedzēju relatīvi zemo atalgojumu, inženierizglītības prestiža
trūkumu sabiedrībā utt. Tomēr, neskatoties uz to, akadēmiskais personāls nodrošina zemes ierīcības
specialitātes studiju virzienu, kurš ir vienīgais Republikā. Intensīvi norit sadarbība ar ārzemju
augstskolām, regulāri notiek zinātniski praktiskās un metodiskās konferences un semināri. Vairāk kā
70 % fakultātes pasniedzēju intensīvi paaugstina savu kvalifikāciju.
Turpmākai studiju pilnveidošanai ir domāts arī par jaunu studiju virzienu veidošanu, piemēram,
nekustamā īpašuma vērtēšanā, kuram, salīdzinājumā ar patreiz esošo specializācijas virzienu Zemes
ierīcības specialitātē, vairāk vajadzētu palielināt būvniecības studiju priekšmetu apjomu (10.pielik.).
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PIELIKUMI

1. pielikums

Studiju programmas zemes ierīcībā shēma
Zemes ierīcības augstākā profesionālā studiju
programma ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
4 gadi
Prof. un akad.
studijas 150 KP

1 gads
Bakalaura
darbs 10 KP

Ražoš. un
pirmsdipl. pr.
20 KP

Studijas
5 KP

Diploms:
Diplomprojekts
15 KP

inženieris zemes
ierīkotājs ar tiesībām
studēt maăistrantūrā

Maăistrantūra

Doktorantūra

2 gadi
Akadēmiskās
studijas 40 KP

Diploms:

Stāžēš. un
prakse 15 KP

Maăistra darbs InženierzinātĦu
25 KP
maăistrs
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3 gadi
Doktorantūras
studijas,
promcijas darbs

Diploms:
InženierzinātĦu vai
ekonomisko
zinātĦu doktors

3.pielikums

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE
INŽENIERZINĀTĥU BAKALAURA ZEMES IERĪCĪBĀ (44528)
STUDIJU PROGRAMMAS STANDARTIZĒTĀ DAěA
Apjoms kredītpunktos
1. Matemātika

7

2. Fizika

3

3. Matemātiskā statistika

2

4. Svešvaloda

3

5. Humanitārais bloks

4

6. Ăeodēzija

16

7. Kadastrs

4

8. Nekustamais īpašums, tā vērtēšana (ieskaitot būvniecību)

4

9. Teritoriālplānošana, zemes ierīcība

6

10. Tiesību pamati un zemes tiesības

4

11. Zinātniskā darba pamati

2

12. Informātika

4

13. Ekonomika un uzĦēmējdarbība

4

14. Ekoloăija un vides aizsardzība

2

15. Bakalaura darbs

10
Kopā

75

InženierzinātĦu bakalaura zemes ierīcībā studiju programmas minimālais apjoms LLU ir 160 KP, no
tiem 75 KP ir bakalaura studiju programmas standartizētā daĜa

Bakalaura standarts izskatīts un apstiprināts fakultātes Domes sēdē 1999.g. 17.februārī (protokols Nr.
….).

Lauku inženieru fakultātes dekāns

/paraksts/
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J.Skujāns

4. pielikums

Studiju priekšmetu apjoms studiju plānā
Studiju plāna daĜas

Kredītpunkti

%

Akadēmiskie studiju priekšmeti (A daĜa)

38

20

Speciālie studiju priekšmeti (B daĜa)

82

41

Izvēles priekšmeti (C daĜa)

20

10

Bakalaura darbs

10

5

Diplomprojekts

15

7

Mācību prakses

15

7

Pirms diploma prakse

20

10

200

100

Kopā
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5. pielikums

LIF Zemes ierīcības specialitātē sagatavoto inženieru
un bakalauru skaits
Inženieru
% no uzĦemto skaita

skaits

1994

21

84

14

67

1995

33

66

25

76

1996

21

84

13

62

1997

24

96

11

46

1998

14

56

4

29

1999

13

52

6*

46

Kopā

126

72

73

58

* Ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā.
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skaits

T.sk. bakalauri
% no inženieru skaita

Gadi

6. pielikums

Mācību priekšmetu sadalījums (KP) - salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām
Latvijas LU

Lietuvas LU

Igaunijas LU

Zviedrija

Priekšmetu bloki

Norvēăijas LU

KTH

LTI

KP

%

KP

%

KP

%

KP

%

KP

%

KP

%

Humanitārie

14

7

21,5

10

17

11

-

-

-

-

4

2

Matemātika, fizika, statistika, inform.

18

9

22

10

21

13

30

17

25

14

20

10

Ekonomika

6,5

3

11

5

5

3

19

11

7

4

4

2

Teritoriālplānošana

24

12

23

11

24

15

35

19

29

16

48

23

Kadastrs, inform. sist.

10

5

17,5

8

7,5

5

10

6

9

5

8

4

Likumdošana

9,5

5

11

5

11

7

35

19

30

17

24

11

Lauksaimniecība

12,5

6

11

5

9

6

4

2

10

6

22

10

Ăeodēzija

22,5

11

24

11

30

18

9

5

7

4

14

7

Citi (t.sk. diplompr.)

67

32

48,5

22

25,5

16

18

10

24

13

24

11

Izvēles priekšmeti

20

10

27,5

13

10

6

20

11

39

21

42

20

204

100

217

100

160

100

180

100

180

100

210

100
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7. pielikums

Zemes ierīcības speciālistu sagatavošanas lietderības
vērtējums Latvijā
No darba devējiem 35. saĦemtajās anketās, Ĝoti atzinīgi vērtēta zemes ierīcības speciālistu
vajadzība un sagatavošana Latvijas tautsaimniecībai: jā - 59%; vairāk jā nekā nē - 41%.
No absolventiem saĦemtajās 189 anketās (18.4% no kopējā absolventu skaita) norādīts, ka
inženieri zemes ierīkotāji Latvijas tautsaimniecībai ir nepieciešami un viĦu patreizējais darbs ir saistīts
(90%), t.sk. cieši saistīts (76%) ar savu specialitāti.
Visvairāk absolventu strādā VZD (76%), rajonu un pagastu pašvaldību darbā (9%), privātfirmās
(8%).
Darba devēji atzīst, ka LIF absolventi ir zinoši un vajadzīgi, ar plašām zināšanām
tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs: ăeodēzijas darbiem; zemes reformas īstenošanā; nekustamā
īpašuma vērtēšanā; teritorijas plānojuma projektu izstrādāšanā; lauku vides sakārtošanā.

Studiju programmas novērtējums no Latvijas tautsaimniecības
viedokĜa
Darba devēji vērtē, ka absolventu sagatavotības līmenis beidzot LIF atzīts kā augsts un Ĝoti
augsts (24%), vidējs (73%). Atzinīgi vērtētas LIF absolventu darba spējas:
• kontaktēties ar kolēăiem (86%);
• risināt teorētiskās problēmas (80%);
• strādāt patstāvīgi (71%);
• risināt praktiskus jautājumus (63%);
• strādāt ar datoru (51%);
• vadīt kolektīvu (40%.
PieĦemot darbā priekšroku dotu LIF absolventiem 69% darba devēju.
Aptaujāto studentu (56%) atbildes parāda, ka studiju gadi sekmē jaunu zināšanu apguvi
atbilstoši specializācijas velmēm (71%); attīsta patstāvīga darba spējas (71%); dod iespējas apgūt
iegūto zināšanu pielietošanu praksē (72%).
Studenti atzīst, ka LLU ir labas attiecības ar pasniedzējiem (80%). Atzīmē, ka 80% studentu
studijas no jauna sāktu LIF.
Kopumā studentus apmierina izvēles studiju priekšmetu piedāvājums (51%), lielāku izvēles
priekšmetu piedāvājumu studenti vēlas datortehnikas pielietošanā (22%); svešvalodās (7%).
Studenti uzskata. ka ir dotas pietiekamas iespējas iepazīties ar ārzemju pieredzi (53%) - vēlās lai
vairāk tiktu uzaicināti vieslektori (18%); būtu lielākas iespējas stāžēties ārzemēs (13%); norāda, ka ir
maz speciālās literatūras svešvalodās (9%).
Studenti norāda, ka nodrošinājums ar tehniskiem līdzekĜiem ir nepietiekams (89%) - īpaši
atzīmēts, ka trūkst jaunāko ăeodēzijas instrumentu (56%); maza datoru pieejamība (48%).
Absolventi norāda, ka darbā visvairāk nepieciešamas zināšanas tiesību (3.6 balles - pēc 5 ballu
sistēmas) un tehniskās zinībās (3.5 balles), kuru pasniegšanas pilnveidošanai jāvelta lielāka vērība.
Arī darba devēji iesaka pastiprināt apmācību datorzinībās, humanitārajās un juridiskajās
zinībās, ăeodēzijā, ekonomikas zinībās un nekustamā īpašuma vērtēšanā.

Studiju programmas vērtējums no absolventu konkurēt spējas
Latvijas darba tirgū
Absolventi atzinīgi vērtē savu sagatavotības līmeni darba karjerai fakultāti beidzot
Studenti uzskata, ka ir dotas iespējas apgūt labas konkurentspējas savas specialitātes darba
tirgū (62%), uzĦemties pilnu atbildību par savu darbu specialitātē.
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8. pielikums

Zemes ierīcības studiju programmā iesaistītas struktūrvienības
Nr. p.k.

Struktūrvienība

Fakultāte

Uzdevumi
Vadošās struktūrvienības

1.

Zemes ierīcības katedra

Lauku inženieru fakultāte

2.

Ăeodēzijas katedra

Lauku inženieru fakultāte

Nodrošināt specialitātes vadošo studiju priekšmetu apguvi (zemes ierīcībā,
kadastrā, zemes likumdošana), specializāciju (teritoriālplānošanā, kadastrā),
kā arī diplomprjektu izstrādi un aizstāvešanu.
Nodrošināt specialitātes vadošo studiju priekšmeta apguvi ăeodēzijā,
specializāciju ăeodēzijā un diplomprojektu izstrāde.

Profilējošās (specialitātes) struktūrvienības
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekonomikas katedra
Vides un ūdenssaimniecības katedra
Laukkopības katedra
Augkopības katedra
Arhitektūras un būvniecības katedra
Informātikas katedra
UzĦēmējdarbības katedra

Ekonomikas fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauku inženieru fakultāte
Informātikas institūts
Ekonomikas fakultāte

Nodrošināt ekonomikas un tiesisko pamatu apguvi.
Nodrošināt ekoloăijas, vides aizsardzības un meliorācijas studiju apguvi
Nodrošināt zemkopības pamatu apguvi.
Nodrošināt augkopības pamatu apguvi.
nodrošināt būvniecības pamatu un plānošanas apguvi.
Nodrošināt informātikas pamatu apguvi.
Nodrošināt uzĦēmējdarbības pamatu apguvi.

Pārējās struktūrvienības
10.
11.

Matemātikas katedra
Filozofijas katedra

Informātikas institūts
Humanitārais institūts

12.
13.
14.

Sociālo zinātĦu katedra
Pedagoăijas katedra
Valodu katedra

Humanitārais institūts
Humanitārais institūts
Humanitārais institūts

Nodrošināt matemātikas, matem. statistikas apguvi.
Nodrošināt humanitāro studiju priekšmetu (filozofija, ētika, estētika)
apguvi.
Nodrošināt humanitāro studiju priekšmetu (socioloăiju) apguvi.
Nodrošināt psiholoăijas pamatu apguvi.
Nodrošināt švešvalodu apguvi.

15.

Fizikas katedra

Informātikas institūts

Nodrošināt fizikas apguvi.
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9. pielikums

LIF Zemes ierīcības specialitātes pasniedzēju un studentu zinātniskas aktivitātes
Zinātnisko aktivitāšu
nosaukums

Masas
vienība

1994

1995

1996

1997

1998

prog.1999

Kopā

Publicētie darbi

skaits

8

13

15

9

14

2

71

T.sk. starp. izdevumos

¾„¾

2

7

11

3

10

7

33

Nolasītie referāti

¾„¾

19

16

10

15

13

12

85

¾„¾
tūkst.Ls

7
8,0

7
30,5

4
9,7

2
10,9

4
5,9

7
7,0

30
72,0

T.sk. granti

¾„¾

3,0

4,0

3,7

3,0

3,9

4,0

21,6

Eksp. izstādēs

skaits

-

4

5

3

3

3

18

Org. konferences un semināri
Sadarbības līgumi

¾„¾
¾„¾

7

1
5

3
6

1
7

2
6

2
6

9
37

Studentu nolasītie referāti

¾„¾

23

21

21

18

13

12

108

Konk. iesniegto stud. darbi

¾„¾

4

6

6

1

6

2

25

Prēmēto stud. darbi

¾„¾

1

2

1

1

1

1

7

T.sk. starp. konf. un semin.
Izp. granti un līgumdarbi

Gadi
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10. pielikums

Zemes ierīcības specialitātes
Stiprās puses

Vājās puses

• Plašs, daudzveidīgs, perspektīvs darba • Nepietiekošs nodrošinājums ar
piedāvājumu klāsts.
• Cieša sadarbība ar LR Zemes dienestu,

datortehniku un mūsdienīgiem
ăeoinstrumentiem.

Zemkopības ministriju, Centrālo zemes • Liels pensijas vecuma pasniedzēju
komisiju, privātām firmām un fakultātes
absolventiem.
• Cieša sadarbība ar ārvalstu augstskolām un
Zemes dienestiem.
• Iespējas turpināt studijas maăistrantūrā
ārzemēs.

īpatsvars.

11. pielikums
Apstiprināts LIF
Domes sēdē 1999.g. 19.maijā

Latvijas lauksaimniecības universitāte
Lauku inženieru fakultāte

InženierzinātĦu maăistra studiju programma
Specialitāte - z e m e s i e r ī c ī b a
Studiju kursi

Apjoms KP

1. Teorētiskais kurss
1.1. Obligātais humanitārais kurss
1.1.1. Svešvalodas speckurss
1.1.2. Filozofija vai ievads zinātnes filozofijā
1.2. Obligātais vispārizglītojošais kurss
1.2.1. Matemātikas speckurss
1.3. Izvēles humanitārais un vispārizglītojošais kurss
1.3.1. Papildsvešvaloda
1.3.2. Informātikas speckurss
1.3.3. Psiholoăija
1.3.4. Vadīšana (menedžments)
1.3.5. Androgoăija
1.3.6. Socioloăiskie pētījumi
1.3.7. Retorika
1.3.8. Ārējie ekonomiskie sakari
1.3.9. Tautsaimniecības aktuālās problēmas
1.3.10.Pieaugušo izglītība
1.4. Specialitātes vispārējie priekšmeti
1.4.1. Pētījumu metodoloăijas padziĜināts kurss (obl.)
1.4.2. Datorgrafika un datorprojektēšana (obl.)
1.4.3. Praktiskā ekoloăija
1.4.4. Kadastrālā uzmērīšana
1.4.5. Zemes resursu prognozēšana (obl.)
1.4.6. Zemes pārvalde (obl.)
1.4.7. Zemes informācijas sistēmas (obl.)
1.4.8. Ăeogrāfijas informācijas sistēmas
1.5. Speciālais kurss x (bloku nosaukumi)
1.5.1. Nekustamā īpašuma kadastrs un vērtēšana
1.5.2. Teritoriālplānošana (zemes ierīcība)
1.5.3. Nekustamā īpašuma tiesības
1.5.4. Maăistra īpašo interešu bloks
2. Prakses
2.1. Pedagoăiskā prakse
2.2. Stažēšanās (prakse) - 20-30 nedēĜas
3. Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana
Kopā
Piezīmes

x

kopā ne mazāk par 40
kopā 4
2
2
kopā 2
2
kopā ne mazāk par 10
1,5
3
2
2
1
2
1
1,5
1
1
kopā 12-14
2
3
1,5
2
1,5
2
1,5
1
kopā 10-12
3-8
3-8
4-6
4-6
kopā 15
0-5
10-15
25
ne mazāk kā 80

Pārbaudījumi

EK
EK
EK
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
EK
IE
IE
IE
EK
EK
IE
IE
EK
EK
Kursa darbs
IE
IE
IE
MEK *

Maăistrants kopā ar vadītāju izvēlas un katedrā apstiprina specializācijas virzienam
atbilstošākā satura speciālā studiju kursa blokus, lai to apjomi kopā ar maăistra īpašo
interešu bloku sastādītu 10-12 KP.

* Maăistra darba aizstāvēšana Maăistra eksamenācijas komisijā.
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12. pielikums
Apstiprināts LIF
Domes sēdē 1999.g. 19.maijā

Latvijas lauksaimniecības universitāte
Lauku inženieru fakultāte

InženierzinātĦu maăistra studiju programma
Specialitāte - ă e o d ē z i j a
Studiju kursi

Apjoms KP

1. Teorētiskais kurss
1.1. Obligātais humanitārais kurss
1.1.1. Svešvalodas speckurss
1.1.2. Filozofija vai ievads zinātnes filozofijā
1.2. Obligātais vispārizglītojošais kurss
1.2.1. Matemātikas speckurss
1.3. Izvēles humanitārais un vispārizglītojošais kurss
1.3.1. Papildsvešvaloda
1.3.2. Informātikas speckurss
1.3.3. Psiholoăija
1.3.4. Vadīšana (menedžments)
1.3.5. Androgoăija
1.3.6. Socioloăiskie pētījumi
1.3.7. Retorika
1.3.8. Ārējie ekonomiskie sakari
1.3.9. Tautsaimniecības aktuālās problēmas
1.3.10.Pieaugušo izglītība
1.4. Specialitātes vispārējie priekšmeti
1.4.1. Pētījumu metodoloăijas padziĜināts kurss (obl.)
1.4.2. Datorgrafika un datorprojektēšana (obl.)
1.4.3. Praktiskā ekoloăija
1.4.4. Zemes pārvalde
1.4.5. Kadastrs (obl.)
1.4.6. Īpašumu mantošanas tiesības (obl.)
1.4.7. Nekustamā īpašuma vērtēšana (obl.)
1.4.8. Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas (obl.)
1.4.9. Zemes resursu prognozēšana
1.5. Speciālais kurss
1.5.1. Teorētiskā un sfēriskā ăeodēzija
1.5.2. Inženierăeodēzija
1.5.3. Instrumentu mācība
1.5.4. Precīzā nivelēšana
1.5.5. Kadastrālā uzmērīšana
1.5.6. Apbūvētu teritoriju uzmērīšana
2. Prakses
2.1. Pedagoăiskā prakse
2.2. Stažēšanās (prakse) - 20-30 nedēĜas
3. Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana
Kopā
Piezīmes

kopā ne mazāk par 40
kopā 4
2
2
kopā 2
2
kopā ne mazāk par 10
1,5
1-3
2
2
1
2
1
1,5
1
1
kopā 12-14
2
3
1,5
2
2
1
1,5
1
1,5
kopā 10-12
2
1
2
1,5
2
2
kopā 15
0-5
10-15
25
ne mazāk kā 80

* Maăistra darba aizstāvēšana Maăistra eksamenācijas komisijā.
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Pārbaudījumi

EK
EK
EK
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
EK
IE
IE
EK
EK
IE
IE
IE
EK
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
MEK *

13. pielikums

Studiju programmas „zemes ierīcība”
orientējošās izmaksas
(Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods 45528,
apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā
1998.g. 24.decembrī, rīkojums Nr.707)
Speciālisti

1. Studiju programmas normatīvais finansējums klātienes pamatstudijām
F = n x knoz x fb
kur: n - plānotais studentu skaits;
knoz - studiju programmas izmaksu koeficients - 1,0;
fb - bāzes finansējums - Ls 580,13 (Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi Nr.42);
[inženierizglītības izmaksu koeficients - 2,9 (1999.g. - 1,659)].
SaskaĦā ar 1999.gada 10.februāra Senāta lēmumu Nr.260 1999./2000.studiju gada valsts finansēto
studentu limits studiju programmā ir sekojošs:
1.kursā - 30; 2.kursā - 23; 3.kursā - 20; 4.kursā - 12 studenti.
Maksas studentu skaits:
1.kursā - 6; 2.kursā - 2; 3.kursā - 4; 4.kursā - 2 studenti.
Kopējais plānotais studentu skaits: 85 stud. + 14 stud. = 99 stud.
Studiju programmu normatīvais finansējums 1999.gadam:
F = [(416,43 x 1,659) + 146,20 + 17,50] x 99 = Ls 84 601,18
Nepieciešamais normatīvais finansējums:
F = [(416,43 x 2,9) + 146,20 + 17,50] x 99 = Ls 135 763,35
Finansējuma avoti:
Valsts budžets - Ls 89 590 (1054 x 85)
DaĜēja studiju maksa - Ls 4060 (290 x 14)
Kopā - Ls 93 650
Studiju programmas izmaksu sadalījums:
Uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi - (65%) - Ls 60 872,5
Darba alga mācībspēkiem (35%) - Ls 32 777,5
Studiju programmu realizācijas darbietilpība:
Mācībspēku štata vietu skaits pēc centralizētas plānošanas normatīviem: 12,4 (99 : 8) - pēc 1997.gada
12.marta Senāta lēmuma; 10,9 (99 : 15 x 1,659) - pēc 1999.gada 9.februāra MK noteikumiem Nr.42
1999.gadam; 19,1 (99 : 15 x 2,9) - optimālais lielums pēc 1999.gada 9.februāra MK noteikumiem
Nr.42.
Kopējais studiju darba apjoms, īstenojot studiju programmas, studentu kredītpunktos (SKP):
SKP = 40 KP studiju gadā x 99 = 3960 SKP

2. Studiju programmas normatīvais finansējums neklātienes studijām
Plānotais studentu skaits:
1.kursā - 25; 2.kursā - 19
Kopējais plānotais studentu skaits - 44 studenti.
Knoz - neklātienes studiju programmas izmaksu koeficients - 0,1.
Bāzes finansējums - Ls 580,13 (Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi Nr.42).
fb - inženierizglītības izmaksu koeficients - 2,9 (1999.g. - 1,659).
Studiju programmas normatīvais finansējums 1999.gadam:
F = [(416,43 x 1,659) + 146,20 + 17,50] x 0,1 x 44 = Ls 3 760,05;
Nepieciešamais normatīvais finansējums:

336

F = [(416,43 x 2,9) + 146,20 + 17,50] x 0,1 x 44 = Ls 6 033,93;
Finansējuma avoti:
Valsts budžets nefinansē
DaĜēja studiju maksa Ls 6 600 (44 x 150; maksa noteikta 1999.gadam).
Studiju programmas izmaksu sadalījums:
Uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevums (65%) - Ls 4290.
Darba algas mācībspēkiem (35%) - Ls 2310.
Studiju programmas realizācijas darbietilpība:
Mācībspēku štata vietu skaits neklātienei pēc centralizētas plānošanas normatīviem:
1,1 (44 : 40) - pēc 1997.gada 12.marta Senāta lēmuma; 0,5 (44 : 15 x 1,668 x 0,1) - pēc 1999.gada
9.februāra MK noteikumiem Nr.42; 0,85 (44 : 15 x 2,9 x 0,1) - optimālais lielums pēc 1999.gada
9.februāra MK noteikumiem Nr.42.

Maăistrantūras studiju programmu inženierzinātnēs
orientējošās izmaksas.
(Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods 465846,
apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā
1998.gada 24.decembrī, rīkojums Nr.707)
Plānotais studentu skaits:
1.kursā - 5, valsts finansējums;
10 - daĜējas maksas studenti;
2.kursā - 12, valsts finansējums;
5 - daĜējas maksas studenti;
3.kursā - 3, daĜējas maksas studenti.
Kopējais plānotais studentu skaits - 30 studenti par valsts finansējumu, 15 daĜējas maksas studenti.
Knoz = maăistrantūras studiju programmu izmaksu koeficients
fb - bāzes finansējums - Ls 580,13 (Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi Nr.42).
inženierzinātĦu izmaksu koeficients - 2,9 (1999.g. - 1,659).
Studiju programmu normatīvais finansējums 1999.gadam:
F = [(416,43 x 1,659) + 146,20 + 17,50] x 2 x 45 = 76 928,16;
Nepieciešamais normatīvais finansējums:
F = [(416,43 x 2,9) + 146,20 + 17,50] x 2 x 45 = 123 439,23.
Finansējuma avoti:
Valsts budžets
DaĜēja studiju maksa
Kopā

Ls 31 620 (30 x 1054)
Ls 2250 (15 x 150; maksa noteikta 1999.gadam)
Ls 338 70

Studiju programmas izmaksas sadalījums:
Uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (65%) - Ls 22 015,50
Darba algas mācībspēkiem (35%) - Ls 11 854,50
Studiju programmas realizācijas darbietilpība:
Mācībspēku štata vietu skaits pēc centralizētas plānošanas motīviem: 3,75 (30:8) - pēc 1997.gada
12.marta Senāta lēmuma; 6,64 (30 : 15 x 1,659 x 2) - pēc 1999.gada 9.februāra MK noteikumiem
Nr.42 klātienes plūsmai; 0,38 (15 : 40) - neklātienes plūsmai pēc 1997.gada 12.marta Senāta lēmuma;
0,33 (15 : 15 x 1,659 x 2 x 0,1) - pēc 1999.gada 9.februāra MK noteikumiem Nr.42 klātienes plūsmai.
Kopā maăistrantūrai: 4,13 - pēc 1997.gada 12.marta Senāta lēmuma; 6,97 - pēc 1999.gada 9.februāra
MK noteikumiem.
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14.pielikums

LLU Zemes ierīcības specialitātes mācību spēku
starptautiskā sadarbība
Ar Lietuvas un Igaunijas LU zemes ierīcības specialitātes mācību spēkiem:
 organizējot ikgadējas kopējas konferences par mācību, zinātniskiem un praktiskiem
jautājumiem (1998.g. – KauĦā, 1999.g. – Jelgavā, 2000.g. – Tartu, 2001.g. – KauĦā.
utt.);
 izdodot kopējus rakstu krājumus;
 regulāras mācību metodiskās izstrādnes, pētniecisko jautājumu koordinēšana,
doktorantu vadīšana u.c. formas.
Ar Vāciju:
Bonnas universitāte (profesors Ē. Veiss)
 prof. Ē.Veiss 1998.gada septembrī lasīja pie mums lekcijas par zemes ierīcību Vācijā,
sadarbība ar profesoru turpinās;
 LLU studentu un maăistrantu apmaiĦa ar ERASMUS projekta finasējumu (patreiz
Bonnā studē mūsu studente M.LiepiĦa, 2001.gada aprīlī brauks arī maăistrantes
A.MiĜutina un S.Sutina;
 Kopēja līdzdalība TWINNING projektā par zemes ierīcības likumdošanu Latvijā
(M.Locmers, A.Jankava);
u.c.
Essenes universitāte
 studentu stažēšanās Essenes universitātē (1997.gadā D.Plūme).
Brandenburgas valsts Lauksaimniecības, Vides, reăionālās attīstības ministrija
 zemes ierīcības katedras mācību spēku dalība Latvijas (Zemkopības ministrija) –
Vācijas (Brandenburgas valsts Lauksaimniecības, Vides un Reăionālās attīstības
ministrija) kopprojektā “Zemes izmantošanas politika, lauksaimniecības un meža
zemju konsolodācija” (M.Locmers, A.Jankava).
Ar Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā;
 sadarbības līgums par projektu “Maăistra grāds zemes pārvaldē” (studijas sekmīgi
beiguši mūsu absolventi A.Andersons, A.Balodis, S.Lūse, J.Vanags, S.Astiča,
I.Brahmane, E.KāpostiĦš, patriz studē S.Sīle);
 doktorantu studijas atsevišėu studiju priekšmetu apguvei (A.Andersons).
Ar Norvēăijas LU:
 kopēja projekta “Zemes reforma un lauku ainava” izstrāde (kopā ar LIF ainavu
arhitektiem), kā arī turpmāka sadarbības projekta pieteikums.
Ar Dāniju:
 Ar Dānijas Lauksaimniecības ministrijas speciālistiem – dalība projektā par meža
zemju konsolidāciju Gaujas Nacionālajā parkā (A.Andersons);
 Ar Olborgas (Aalborg) universitāti (prof. Ē. Stubkjaer) – NorBalt kopprojekts
“Geodetic education in Latvia”, kā arī pieteikta dalība COST projektā “Nekustamā
īpašuma transakciju modelēšana”.
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Dalība Eiropas zemes ierīcības fakultātē (EUROPEAN FACULTY OF LAND USE
DEVELOPMENT):
 Zemes ierīcības katedras docētājas A.Jankava un A.Palabinska 1998.gada maijā
nolasīja referātus starptautiskā simpozijā Cīrihē, sadarbība turpinās ar Austrijas,
Vācijas, Šveices u.c. Eiropas valstu zemes ierīcības augstskolu mācību spēkiem.
Ar Itāliju:
 doktorants A.Andersons piedalījās starptautiskā stažēšanās seminārā un nolasīja
referātu starptautiskā konferencē Perudžas universitātē, sadarbība turpinās.
Ar Vroclavas Lauksaimniecības universitāti (Polija) – Ăeodēzijas katedrai sadarbība.
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku
no akreditācijas (2001.g. marts) līdz 2002.g. 31.augustam
I daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā (klasifikācijas kods 45528)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nav mainījušies (skat.
Pašnovērtēšanas komitejas ziĦojumu (PNZ, 8.lpp.). ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības
uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas
attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes ierīcības specialitātes absolventam jābūt ar
vispusīgām, plašām zināšanām, lai speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.

2. Studiju programmas attīstība
2.1.
IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Būtisku izmaiĦu studiju plānā nav. IzĦemts no studiju plāna studiju priekšmets “Pilsētu
zemes ierīcība”, kura apjoms bija tikai 1 KP, kura saturs iekĜauts citos priekšmetos. ěoti
daudz jādomā par studiju priekšmeta bloka veidošanu, jo vēl arvien studiju plānā ir daudz
maza apjoma studiju priekšmeti. (1.pielikums).
Pēc docētāju lūguma izmainīta atsevišėu studiju priekšmetu pasniegšanas secība:
“Ekonomikas teorija” seko “Filozofijai”.
2.2.

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās
augstākās izglītības standartam
Pie profesijas standarta patreiz strādā profesionāĜi (VZD), tāpēc par atbilstību tam
pilnīgi garantēti nevar spriest. Bet ir bijušas pārrunas ar nākamo darba devēju pārstāvjiem, kas
apstiprina, ka galvenos vilcienos plašais zināšanu spektrs ir pareizs.
Profesionālās augstākās izglītības standartam studiju programma ir atbilstoša.
2.3.
IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi. Ir
izteikta vēlme palielināt prakses ilgumu “NĪ vērtēšanā”.
Diplomprojekta izstrāde 2002.gadā noritēja pirmo reizi pēc jaunā studiju plāna. Sakarā
ar to, ka daudzi diplomandi pēc pirmsdiploma prakses turpina strādāt bijušajās prakses vietās,
tai raksturīga liela diplomandu patstāvība un diplomprojektu izpildes tehnoloăija
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir stipri uzlabojusies.
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1.
Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ pārvalde). Sakarā ar to, ka vairāki pasniedzēji
(A.Palabinska, I.Bīmane, B.Helfriča) ar VZD atbalstu izgājusi kursus datorprogrammas
“Microstation” apguvē, iespējams apmācīt arī studentus šajā specialitātei svarīgajā
programmā. Lektore I.Bīmane piedāvājusi izvēles priekšmetu “Datorgrafika Mikrostacijā”,
kuru 2002/2003.st.g. izvēlējušies vairāku kursu studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un
diplomprojekti tiek izpildīti datortehnikā. Būtu vēlams datorklases 8 vietas papildināt ar vēl 2,
lai nodrošinātu lielāka skaita studentu apmācību.
3.2.
Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir datorklase ar 8 vietām, kura aprīkota ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu. Būtu vēlams papildināt datorklasi ar 2 darba vietām.
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2002.gadā izdots
A.Jankavas un M.Locmera mācību līdzeklis “Saimniecības teritorijas projektēšana”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo biblioteku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē. Piemēram, A.Palabinska, kas ir katedras koordinatore
sadarbībai ar FB, pasūtījusi sekojošus žurnālus:
1) Vermessungswesen und Raumordnung
Herausgeber: Edmund Gassner, Walter Seele, Werner Köhl, Bertold Witte
Schriftleitung: Hanns J.Menckenstock, Domagkweg 90, D-42109 Wuppertal
ISSN 03040 - 5141
2) Zeitschrift für Vermessungswesen
Herausgeber: Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V.
Schriftleitung: MinRat Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, München
Univ. Prof. Dr.-Ing. Wolgang Torge, Hannover
E 7492 E
3) Raumordnungsbericht der Bundesregienung.

Herausgeber: Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
Deichmanns Ane, 5300 Bonn Bad Godesberg
4) International Journal of Geographical Information Science
Izdevēji: Teilors un Franciss
5) Microstation World. A Bentley Publication
Bentley Systems, Inc.
690 Pensylvania Drive
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Exton, PA 19341 – 1136
Fax 610 458 1060
6) GeoInformatics
Magazine for Geo-IT Professionals
P.O.Box 231
8300 AE
Emmeloord
The Netherlands
Fax +31(0) 527 620 989, E-mail: mailbox@geoinformatics.com
ISSN 13870858
2002.g. iegādāts elektroniskais tahimetrs “SOKIA”.

3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2002.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu autori, kā arī
atsevišėi jaunāko kursu studenti. Šajā sakarā atzinību pelna doc. A.Palabinska, kura sava
priekšmeta “Teritoriālplānošanas pamati” ietvaros piedāvāja studentiem strādāt pie
individuāla pētnieciska darba (2.pielikums). Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras
pētnieciskā darba virzienus.

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība nav plaša. Sadarbība pastāv mācību spēku līmenī
ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeodēzijas profesora grupas docētājiem: dalība starptautiskā
COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, zinātniskās konferencēs u.c.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Ar Bonnas universitāti un Stokholmas KTA ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi,
kuru ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas universitātē.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā tika organizēta
starptautiska zinātniski metodiskā konference, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
LU un ražošanas pārstāvji. Izdots kopējs rakstu krājums.
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3.5.
Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu

apmācībai;
♦ studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles priekšmetus (D.Dambīte “Zemes
pārraudzība”, D.Branta “Zemes tirgus analīze”, A.Leja “Kadastra
automatizācija”) u.c.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 115 pilna laika studenti un nepilna laika studenti).
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz mācību iestādes izsniegtā atestāta (diploma) par
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata (3.pielikums). 2002.gadā Zemes
ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 68 pieteikumi, budžeta grupā
tika uzĦemti 25, par daĜēju maksu 9 studenti (konkursa koefic. 2,7).
2002.g. profesionālo studiju programmu zemes ierīcībā beidza 12 absolventi. Vidējā
diplomprojekta novērtējuma balle – 7,83.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2001./2002.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs.

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1.

Anda Jankava

asoc.prof., Dr.oec.

2.

Rihards-Uldis Zuments

asoc.prof., Dr.sc.ing..

3.

Velta Paršova

asoc.prof.

4.

Modris Mengots

docents
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5.

Aina Palabinska

docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

docents

7.

Vivita lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Maigonis Kronbergs

lektors

11.

Gunārs PuriĦš

lektors

SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 3 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Mācībspēku
vidējais vecums ir 52,5 gadi.
Noslēgts LLU līgums – vienošanās ar studenti L.Grīnfogeli par palikšanu katedrā par
studiju beigšanu. Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu
pasniedzēji (D.Baltruma, S.Sīle, D.Dambīte, D.Brante, H.Krūze). Jāatzīst, ka neapmierinošā
finansu stāvokĜa dēĜ ir Ĝoti grūti piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas stiprās un vājās puses parādītas PKZ 33.lpp. 10.pielikumā. Stiprās
puses varētu būt tās pašas, izĦemot pēdējo – līgums par studijām maăistrantūrā ar Stokholmas
KTA ir pārtraukts, bet ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās.
Vājās puses:
1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeoinstrumentiem – vēl ir
nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Salīdzinājumā ar akreditācijas materiāliem: pensionējušies 2 augstas kvalifikācijas
mācību spēki un 1 asoc. profesore ir mirusi. Mācību spēku vidējais vecums ir 52,5
gadi, kas ir Ĝoti augsts.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem. 2002./2003.st.g. katedrā uz 0,5 slodzi sāk strādāt
L.Grīnfogele, kurai ir līgums ar LLU pēc augstskolas beigšanas strādāt katedrā.
Patreiz L.Grīnfogele studē maăistrantūrā I kursā.
2) Jādomā par mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā veidā arī uzlabojot
atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste.
344

4) Jādomā par mācību spēku, it īpaši jaunāko, finansiālā stāvokĜa uzlabošanu, jo pretējā
gadījumā darbs var tikt paralizēts.

Studiju programmas vadītāja, prof.
17.09.2002.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
akreditācijas (2001.g. marts) līdz 2002.g. 31.augustam
II daĜa

ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā (klasifikācijas kods 44528)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nav mainījušies (skat.
Pašnovērtēšanas komitejas ziĦojumu (PNZ, 8.lpp.). ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības
uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas
attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes ierīcības specialitātes absolventam jābūt ar
vispusīgām, plašām zināšanām, lai speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Būtisku izmaiĦu studiju plānā nav. IzĦemts no studiju plāna studiju priekšmets “Pilsētu
zemes ierīcība”, kura apjoms bija tikai 1 KP, kura saturs iekĜauts citos priekšmetos. ěoti
daudz jādomā par studiju priekšmeta bloka veidošanu, jo vēl arvien studiju plānā ir daudz
maza apjoma studiju priekšmeti. (4.pielikums).
Pēc docētāju lūguma izmainīta atsevišėu studiju priekšmetu pasniegšanas secība:
“Ekonomikas teorija” seko “Filozofijai”.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Katedras mācību spēki ir tikušies ar ražošanas pārstāvjiem (VZD Liepājas un
Daugavpils nodaĜās), lai iepazītos ar to darbu un noskaidrotu, kādas zināšanas un iemaĦas
nepieciešamas zemes ierīkotājam. Konstatējām, ka mūsu studiju programmas plašais spektrs
ir pareizs.
Studiju programma atbilst augstākās akadēmiskās izglītības standartam zemes ierīcībā
(PNZ, 26.lpp.).
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi. Ir
izteikta vēlme palielināt prakses ilgumu “NĪ vērtēšanā”
Bakalauru darbu izstrādāšana un aizstāvēšana pēc jaunā akreditētā studiju plāna pirmo
reizi notika 2001.gadā, tātad 2002.g. jau otro gadu. Secinājums: būtu vēlams jau 4.kursa
rudens semestrī sākt strādāt pie izvēlētā temata.
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ pārvalde). Sakarā ar to, ka vairāki pasniedzēji
(A.Palabinska, I.Bīmane, B.Helfriča) ar VZD atbalstu izgājusi kursus datorprogrammas
“Microstation” apguvē, iespējams apmācīt arī studentus šajā specialitātei svarīgajā
programmā. Lektore I.Bīmane piedāvājusi izvēles priekšmetu “Datorgrafika Mikrostacijā”,
kuru 2002/2003.st.g. izvēlējušies vairāku kursu studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un
diplomprojekti tiek izpildīti datortehnikā. Būtu vēlams datorklases 8 vietas papildināt ar vēl 2,
lai nodrošinātu lielāka skaita studentu apmācību.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir datorklase ar 8 vietām, kura aprīkota ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu. Būtu vēlams papildināt datorklasi ar 2 darba vietām, kā arī ar
īpašiem datorgaldiem un biroja krēsliem.
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2002.gadā izdots
A.Jankavas un M.Locmera mācību līdzeklis “Saimniecības teritorijas projektēšana”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo biblioteku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē. Piemēram, A.Palabinska, kas ir katedras koordinatore
sadarbībai ar FB, pasūtījusi sekojošus žurnālus:
1) Vermessungswesen und Raumordnung
Herausgeber: Edmund Gassner, Walter Seele, Werner Köhl, Bertold Witte
Schriftleitung: Hanns J.Menckenstock, Domagkweg 90, D-42109 Wuppertal
ISSN 03040 - 5141
2) Zeitschrift für Vermessungswesen
Herausgeber: Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V.
Schriftleitung: MinRat Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, München
Univ. Prof. Dr.-Ing. Wolgang Torge, Hannover
E 7492 E
3) Raumordnungsbericht der Bundesregienung.

Herausgeber: Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
Deichmanns Ane, 5300 Bonn Bad Godesberg
4) International Journal of Geographical Information Science
Izdeveji: Teilors un Franciss
5) Microstation World. A Bentley Publication
Bentley Systems, Inc.
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690 Pensylvania Drive
Exton, PA 19341 – 1136
Fax 610 458 1060
6) GeoInformatics
Magazine for Geo-IT Professionals
P.O.Box 231
8300 AE
Emmeloord
The Netherlands
Fax +31(0) 527 620 989, E-mail: mailbox@geoinformatics.com
ISSN 13870858
2002.g. iegādāts elektroniskais tahimetrs “SOKIA”.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2002.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu autori, kā arī
atsevišėi jaunāko kursu studenti. Šajā sakarā atzinību pelna doc. A.Palabinska, kura sava
priekšmeta “Teritoriālplānošanas pamati” ietvaros piedāvāja studentiem strādāt pie
individuāla pētnieciska darba (2.pielikums). Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras
pētnieciskā darba virzienus.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība nav plaša. Sadarbība pastāv mācību spēku līmenī
ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeodēzijas profesora grupas docētājiem: dalība starptautiskā
COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, zinātniskās konferencēs u.c.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Ar Bonnas universitāti un Stokholmas KTA ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi,
kuru ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas universitātē.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā noorganizēta starptautiska
zinātniski metodiskā konference, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas LU un
ražošanas pārstāvji. Izdots kopējs rakstu krājums.
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3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu

apmācībai;
♦ studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles priekšmetus (D.Dambīte “Zemes
pārraudzība”, D.Branta “Zemes tirgus analīze”, A.Leja “Kadastra
automatizācija”) u.c.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 115 pilna laika studenti un nepilna laika studenti).
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz mācību iestādes izsniegtā atestāta (diploma) par
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata (3.pielikums). 2002.gadā Zemes
ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 68 pieteikumi, budžeta grupā
tika uzĦemti 25, par daĜēju maksu 9 studenti (konkursa koefic. 2,7).
Absolventi: 2001.g. akadēmisko studiju programmu zemes ierīcībā beidza 3, bet
2002.g. – 4 studenti. ViĦiem piešėirts inženierzinātĦu bakalaura grāds zemes ierīcībā. VEK
īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju bakalaura darbu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2001./2002.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs.
SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 3 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Mācībspēku
vidējais vecums ir 52,5 gadi.
Noslēgts LLU līgums – vienošanās ar studenti L.Grīnfogeli par palikšanu katedrā par
studiju beigšanu. Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu
pasniedzēji (D.Baltruma, S.Sīle, D.Dambīte, D.Brante, H.Krūze). Jāatzīst, ka neapmierinošā
finansu stāvokĜa dēĜ ir Ĝoti grūti piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā.

349

Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu.

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1.

Anda Jankava

asoc.prof., Dr.oec.

2.

Rihards-Uldis Zuments

asoc.prof., Dr.sc.ing..

3.

Velta Paršova

asoc.prof.

4.

Modris Mengots

docents

5.

Aina Palabinska

docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

docents

7.

Vivita lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Maigonis Kronbergs

lektors

11.

Gunārs PuriĦš

lektors

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas stiprās un vājās puses parādītas PKZ 33.lpp. 10.pielikumā. Stiprās
puses varētu būt tās pašas, izĦemot pēdējo – līgums par studijām maăistrantūrā ar Stokholmas
KTA ir pārtraukts, bet ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās.
Vājās puses:
1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeoinstrumentiem – vēl ir
nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Salīdzinājumā ar akreditācijas materiāliem: pensionējušies 2 augstas kvalifikācijas
mācību spēki un 1 asoc. profesore ir mirusi. Mācību spēku vidējais vecums ir 52,5
gadi, kas ir Ĝoti augsts.
3)

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem. 2002./2003.st.g. katedrā uz 0,5 slodzi sāk strādāt
L.Grīnfegele, kurai ir līgums ar LLU pēc augstskolas beigšanas strādāt katedrā.
Patreiz L.Grīnfogele studē maăistrantūrā I kursā.
2) Jādomā par mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā veidā arī uzlabojot
atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste.
4) Jādomā par mācību spēku, it īpaši jaunāko, finansiālā stāvokĜa uzlabošanu, jo pretējā
gadījumā darbs var tikt paralizēts.

Studiju programmas vadītāja, prof.
17.09.2002.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
akreditācijas (2001.g. marts) līdz 2002.g. 31.augustam
III daĜa
INŽENIERZINĀTĥU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
ZEMES IERĪCĪBĀ
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš studiju programmas
akreditācijas (PKZ, 15.lpp.).

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
SaskaĦā ar LLU Senāta 2002.g. 12.jūnija lēmumu Ni 4-106 “Par LLU maăistra studiju
programmu standartu” maăistra studiju programma zemes ierīcībā pielīdzināta standartam.
Galvenā atšėirība no iepriekšējās programmas – samazināts humanitāro un vispārizglītojošo
priekšmetu apjoms, palielinot speciālo priekšmetu apjomu (4.pielikums).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesora standartam un akadēmiskās augstākās
izglītības standartam.
Kā jau minēts iepriekšējā 2.1.punktā, studiju programma izstrādāta saskaĦā ar LLU
maăistra studiju standartu
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Būtisku izmaiĦu nav. Atšėirībā no iepriekš izstrādātās studiju programmas nav
izdalītas pedagoăiskā un stažēšanās prakse, bet ir viena – pētniecības prakse.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
SaskaĦā ar studiju plānu, vispārējie studiju priekšmeti, kā arī inženiertehnisko zinātĦu
maăistrantu kopējie speciālie priekšmeti tika plānoti un notiek pēc stundu plāna. Speciālie
priekšmeti, sakarā ar to, ka ir Ĝoti mazs maăistrantu skaits, tiek apgūti individuāli,
konsultējoties ar pasniedzēju.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Pateicoties VZD atbalstam, Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ierīkota VZD
datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu, INTERNET pieslēgumu un iespēju piekĜūt
pie programmas “NAIS”, šajā ziĦā studiju programma ir nodrošināta. Grūtāk ir ar mācību
grāmatām un mācību līdzekĜiem.
Doc. H.KanaviĦš, kurš nesen pensionējās, ir uzrakstījis mācību līdzekli “Zemes resursu
prognozēšanā”. ĥemot vērā ārzemju ekspertu norādījumus, esam pasūtījuši LLU
Fundamentālajā bibliotēkā sekojošu speciālo žurnālu iegādi:
1) Vermessungswesen und Raumordnung
Herausgeber: Edmund Gassner, Walter Seele, Werner Köhl, Bertold Witte
Schriftleitung: Hanns J.Menckenstock, Domagkweg 90, D-42109 Wuppertal
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ISSN 03040 - 5141
2) Zeitschrift für Vermessungswesen
Herausgeber: Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V.
Schriftleitung: MinRat Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, München
Univ. Prof. Dr.-Ing. Wolgang Torge, Hannover
E 7492 E
3) Raumordnungsbericht der Bundesregienung.

Herausgeber: Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
Deichmanns Ane, 5300 Bonn Bad Godesberg
4) International Journal of Geographical Information Science
Izdeveji: Teilors un Franciss
5) Microstation World. A Bentley Publication
Bentley Systems, Inc.
690 Pensylvania Drive
Exton, PA 19341 – 1136
Fax 610 458 1060
6) GeoInformatics
Magazine for Geo-IT Professionals
P.O.Box 231
8300 AE
Emmeloord
The Netherlands
Fax +31(0) 527 620 989, E-mail: mailbox@geoinformatics.com
ISSN 13870858
2002.g. iegādāts elektroniskais tahimetrs “SOKIA”.
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Maăistra darbu tematika vairāk vai mazāk atbilst katedras pētnieciskajam darbam vai
tautsaimniecības aktuālajām problēmām. Diemžēl 2002.g. pavasarī notikušajā studentu
zinātniskajā konferencē netika nolasīti maăistrantu referāti

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Maăistra studiju programma ir vienīgā Latvijā, tāpēc būtiska sadarbība ar Latvijas
augstskolām nav. Toties Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai pastāv cieša sadarbība ar
Igaunijas un Lietuvas LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā
notika Baltijas valstu zinātniski metodiskā konference, kuras laikā tika izdots zinātnisko
rakstu krājums.
SaskaĦā ar SOCRATES ERASMUS projektu, kas mums noslēgts ar Bonnas universitāti
Vācijā un Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā maăistrantiem ir iespējams
stažēties šajās augstskolās. 2001.g. pavasarī 5 mēnešus Vācijā Bonnas universitātē stažējās
mūsu maăistrantes Agnese MiĜutina un Sintija Sutina..
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3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Mūsu maăistranti stažējas Valsts zemes dienesta dažādās struktūrdaĜās. Pie tam
2002.gadā beigušās maăistres jau studiju laikā strādāja VZD, kur turpina strādāt arī tagad
vadošos amatos.

4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā pēdējos 2 gados būtisku izmaiĦu nav notikušu (PKZ, 16.lpp.).

5. Studenti
InženierzinātĦu maăistra studiju programmā zemes ierīcībā patreiz studē 3 pilna
laika studenti (visi iestājušies 2002.g. I kursā, II kursā nav studentu) un 5 nepilna laika
studenti (I kursā – 2, II kursā – 2, III kursā – 1). Imatrikulācijas noteikumi 5.pielikumā.
LLU atvēlētās budžeta vietas 2002.g. bija piešėirtas samērā daudz (uz visu LIF – 20),
tāpēc īpaša konkursa nebija.
Absolventi: 2001.g. maăistra studiju programmu zemes ierīcībā beidza Ilze Ieleja,
aizstāvot maăistra darbu par tēmu “Administratīvi teritoriālā reforma Aknīstes novadā”
2002.g. maăistra darbus aizstāvēja 3 maăistrantes:
− Agnese MiĜutina par tēmu “Teritoriālo un dabas faktoru sistematizācija un
analīze pilsētu zemes vērtību noteikšanai”;
− Sintija Sutina “Pagastu ăeogrāfiskā novietojuma koeficientu ietekme uz zemes
kadastrālo vērtību”;
− Kristīne Pundure “Kadastra sistēmas izveidošana pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas”.
−

6. Akadēmiskais personāls
Zemes ierīcības maăistrantu vadīšanā un speciālo priekšmetu pasniegšanā piedalās 11
katedras pasniedzēji, no kuriem 3 asociētie profesori, 3 docenti un 5 lektori. Līdz 2002.g.
maăistru darbu vadīja vēl arī doc. H.KanaviĦš.
Pēdējos 2 gados maăistra darbus vadīja asoc. prof. A.Jankava – 2, doc. H.KanaviĦš – 1,
asoc. prof. V.Paršova – 1.
Katedras pasniedzēju vidējais vecums samērā augsts – 52,5 gadi. Diemžēl, arī
maăistrantūru beigušie neviens nav izvēlējies turpināt studēt doktorantūrā un palikt katedrā
par mācību spēku.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses:
− Ir labi aprīkota datorklase (Internet, NAIS);
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− Ir iespēja stažēties VZD dažādās struktūrvienībās;
− Ir iespēja stažēties ārzemēs.
Vājās puses:
− Maăistrantiem nav materiāla stimula palikt katedrā, jo viĦiem tiek piedāvāts
labāk apmaksāts darbs ražošanā;
− Vēl ir samērā vājš nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem;
− Pasniedzēji noveco, Ĝoti grūti atrast jaunus pretendentus pasniedzēju darbam.
Iespējas:
− Meklēt stimulus un piesaistīt jaunus pasniedzējus;
− Pasniedzējiem jāmeklē iespējas celt kvalifikāciju.
Draudi:
− Neatjaunojoties mācību spēku sastāvam, katedrai nebūs iespējams nodrošināt
mācību procesa norisi. Problēma – finanses.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
Galvenais priekšlikums un nepieciešamība – strādāt pie katedras mācību spēku
atjaunošanas, kvalifikācijas celšanas.
Studiju programmas vadītāja, prof.
17.09.2002.

A.Jankava
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Ăeodēzijas studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
akreditācijas (2001.g. marts) līdz 2002.g. 31.augustam
IV daĜa
INŽENIERZINĀTĥU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
ĂEODĒZIJĀ
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš studiju programmas
akreditācijas (PKZ, 15.lpp.).

2. Studiju programmas attīstība
2.1.
IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
SaskaĦā ar LLU Senāta 2002.g. 12.jūnija lēmumu Ni 4-106 “Par LLU maăistra studiju
programmu standartu” maăistra studiju programma ăeodēzijā pielīdzināta standartam.
Galvenā atšėirība no iepriekšējās programmas – samazināts humanitāro un vispārizglītojošo
priekšmetu apjoms, palielinot speciālo priekšmetu apjomu (4.pielikums).
2.2.

Studiju programmas atbilstība profesora standartam un akadēmiskās
augstākās izglītības standartam.
Kā jau minēts iepriekšējā 2.1.punktā, studiju programma izstrādāta saskaĦā ar LLU
maăistra studiju standartu
2.3.
IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Būtisku izmaiĦu nav. Atšėirībā no iepriekš izstrādātās studiju programmas nav
izdalītas pedagoăiskā un stažēšanās prakse, bet ir viena – pētniecības prakse.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1.
Pasniegšanas metodes
SaskaĦā ar studiju plānu, vispārējie studiju priekšmeti, kā arī inženiertehnisko zinātĦu
maăistrantu kopējie speciālie priekšmeti tika plānoti un notiek pēc stundu plāna. Speciālie
priekšmeti, sakarā ar to, ka ir Ĝoti mazs maăistrantu skaits, tiek apgūti individuāli,
konsultējoties ar pasniedzēju.
3.2.
Programmas realizācijas resursu analīze
Pateicoties VZD atbalstam, Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ierīkota VZD
datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu, INTERNET pieslēgumu un iespēju piekĜūt
pie programmas “NAIS”, šajā ziĦā studiju programma ir nodrošināta. Grūtāk ir ar mācību
grāmatām un mācību līdzekĜiem.
Maăistranti galvenokārt izmanto ārzemju zinātniskās un mācību grāmatas, kā arī gūst
informāciju internetā. ĥemot vērā ārzemju ekspertu norādījumus, esam pasūtījuši LLU
Fundamentālajā bibliotēkā sekojošu speciālo žurnālu iegādi:
1) Vermessungswesen und Raumordnung
Herausgeber: Edmund Gassner, Walter Seele, Werner Köhl, Bertold Witte
Schriftleitung: Hanns J.Menckenstock, Domagkweg 90, D-42109 Wuppertal
ISSN 03040 - 5141
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2) Zeitschrift für Vermessungswesen
Herausgeber: Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V.
Schriftleitung: MinRat Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, München
Univ. Prof. Dr.-Ing. Wolgang Torge, Hannover
E 7492 E
3) Raumordnungsbericht der Bundesregienung.

Herausgeber: Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau, Deichmanns Ane, 5300
Bonn Bad Godesberg
4) International Journal of Geographical Information Science
Izdeveji: Teilors un Franciss
5) Microstation World. A Bentley Publication
Bentley Systems, Inc.
690 Pensylvania Drive
Exton, PA 19341 – 1136
Fax 610 458 1060
6) GeoInformatics
Magazine for Geo-IT Professionals
P.O.Box 231
8300 AE
Emmeloord
The Netherlands
Fax +31(0) 527 620 989, E-mail: mailbox@geoinformatics.com
ISSN 13870858
Zinātniski pētnieciskā darba realizācijai 2002.g. iegādāts elektroniskais tahimetrs
“SET 510”.
3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Maăistra darbu tematika vairāk vai mazāk atbilst katedras pētnieciskajam darbam vai
nozares aktuālajām problēmām.

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Maăistra studiju programma zināmā mērā tiek saskaĦota ar Rīgas tehnisko universitāti.
Kontakti tiek uzturēti arī ar Jūras akadēmiju un LU mācību spēkiem ăeodēzijā un kartogrāfijā.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai pastāv cieša sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas LU
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā notika Baltijas valstu
zinātniski metodiskā konference, kuras laikā tika izdots zinātnisko rakstu krājums.
SaskaĦā ar SOCRATES ERASMUS projektu, kas mums noslēgts ar Bonnas universitāti
Vācijā un Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā maăistrantiem ir iespējams
stažēties šajās augstskolās.

3.5.

Sadarbība ar darba devējiem
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Mūsu maăistranti strādā Valsts zemes dienesta dažādās struktūrdaĜās jau kopš studiju
laika.

4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā pēdējos 2 gados būtisku izmaiĦu nav notikušu (PKZ, 16.lpp.).

5. Studenti
InženierzinātĦu maăistra studiju programmā ăeodēzijā patreiz studē 2 pilna laika
studenti, visi iestājušies 2002.g. I kursā. Imatrikulācijas noteikumi 5.pielikumā. LLU
atvēlētās budžeta vietas 2002.g. bija piešėirtas samērā daudz (uz visu LIF – 20), tāpēc
īpaša konkursa nebija.
Absolventi:
2000.g. maăistra darbus aizstāvēja 2 maăistri:
− Jana Supe par tēmu “Baltijas jūras vidējais līmenis Latvijas piekrastē”;
− Armands Celms par tēmu “Precīzās nivelēšanas darbi Dienvidkurzemē”.

6. Akadēmiskais personāls
Ăeodēzijas maăistrantu vadīšanā un speciālo priekšmetu pasniegšanā piedalās 11
katedras pasniedzēji, no kuriem 3 asociētie profesori, 3 docenti un 5 lektori.
Pēdējos 2 gados maăistra darbus vadīja Dr.ing. O.Jakubovskis, lekt. Mg.ing.
M.Kronbergs.
Katedras pasniedzēju vidējais vecums samērā augsts – 52,5 gadi. No beigušajiem
maăistrantūru viens turpina studēt doktorantūrā, taču palikšana par mācību spēku ir atkarīga
no valsts politikas augstākā izglītības jomā.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses:
− Ir labi aprīkota datorklase (Internet, NAIS);
− Ir iespēja stažēties dažādās nozares privātajās struktūrās;
− Ir iespēja stažēties ārzemēs.
Vājās puses:
− Maăistrantiem nav materiāla stimula palikt katedrā, jo viĦiem tiek piedāvāts
labāk apmaksāts darbs ražošanā;
− Vēl ir samērā vājš nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem;
− Pasniedzēji noveco, Ĝoti grūti atrast jaunus pretendentus pasniedzēju darbam.
Iespējas:
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− Valstij jāstimulē jaunu pasniedzēju piesaistīšana;
− Pasniedzējiem savukārt jāmeklē iespējas celt kvalifikāciju.
Draudi:
− Neatjaunojoties mācību spēku sastāvam, katedrai nebūs iespējams nodrošināt
mācību procesa norisi. Problēma – finanses.
−

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
Galvenais priekšlikums un nepieciešamība – strādāt pie katedras mācību spēku
atjaunošanas, kvalifikācijas celšanas.
Studiju programmas vadītājs, asoc. prof.
17.09.2002.

U.Zuments
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2002.g. 1.septembra līdz 2003.g. 31.augustam
I daĜa

ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
(klasifikācijas kods 44528)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nav mainījušies (skat.
Pašnovērtēšanas komitejas ziĦojumu (PNZ, 8.lpp.). ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības
uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas
attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes ierīcības studiju programmas absolventam jābūt
ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev
darbu.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Iepriekšējā atskaites periodā katedra daudz strādājusi pie studiju programmas
pilnveidošanas, veicot pasniedzamo studiju priekšmetu programmu satura un apjoma
izskatīšanu un tās rezultātā radušies šādi secinājumi.
1. Lai pilnveidotu ăeodēziskā bloka priekšmetu pasniegšanu un Ħemot vērā
ăeodēzisko un mērniecības darbu lielāku nozīmi ražošanā, ăeodēziskā bloka
studiju priekšmetu apjoms palielināts par 2 KP, pie tam ăeodēziskie priekšmeti
vairāk pārcelti uz vēlākiem semestriem, kā arī veiktas sekojošas izmaiĦas:
Stud. priekšmets “Ăeodēzija”(6 KP) pārdēvēts par “Mērniecību I” un
palielināts uz 7 KP;
“Ăeodēzija zemes ierīcībā” (3 KP) vietā “Mērniecība II” (3 KP), bez
prakses;
ieviests st. pr. “Inženierăeodēzija” (3 KP) ar mācību praksi 2 KP;
atcelta mācību prakse “Fotogrammetrijā) –2 KP;
st.pr. “Geodēziskie atbalsttīkli” pārdēvēts par “Ăeodēziskajiem
tīkliem”;
2. Palielināts pēc apjoma un satura arī st. pr. “Teritoriālplānošanas pamati” no1,5
KP uz 5 KP uz “Starpsaimniecību zemes ierīcības” rēėina un nosaukts par
“Teritorijas plānošanu”;
3. “Ăeogrāfisko informāciju sistēmas” palielinātas no 1,5 KP uz 2 KP;
4. “Starpsaimniecību zemes ierīcība” samazināta no 6,5 KP uz 5 KP un nosaukts par
“Zemes ierīcības projektēšanu”;
5. Atcelts st. pr. “Pagasta ceĜi,” (4 KP), tā saturu iekĜaujot “Teritorijas plānošanā” un
“Inženierăeodēzijā”;
6. “Saimniecības iekšējā ierīcība” (4,5 KP) uz “Saimniecības zemes ierīcība” (5
KP);
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7. Atcelta mācību prakse “Zemes ierīcībā” (1KP), palielinot praksi “Nekustamā
īpašuma vērtēšanā” no 1 KP uz 2 KP;
8. Atcelta mācību prakse “Augkopībā” (1 KP), palielinot praksi “Kadastrā” no 1 KP
uz 2 KP.
Veikta studiju priekšmetu pārdale pa semestriem.
Pēc studiju plāna ar ievestajām korekcijām studijas uzsācis Zemes ierīcības studiju
programmas 1. kurss (2003./2004.st.g.).(Pielikumā – jaunais studiju plāns).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Katedras mācību spēki ir tikušies ar ražošanas pārstāvjiem (VZD Liepājas un
Daugavpils, Rēzeknes nodaĜās), lai iepazītos ar to darbu un noskaidrotu, kādas zināšanas un
iemaĦas nepieciešamas zemes ierīkotājam. Konstatējām, ka mūsu studiju programmas plašais
spektrs ir pareizs.
Studiju programma atbilst augstākās akadēmiskās izglītības standartam zemes ierīcībā
(PNZ, 26.lpp.).
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi. Ir
izteikta vēlme palielināt prakses ilgumu “NĪ vērtēšanā”.
Bakalauru darbu izstrādāšana un aizstāvēšana pēc jaunā akreditētā studiju plāna pirmo
reizi notika 2001.gadā, tātad 2003.g. jau trešo gadu.
Secinājums: būtu vēlams jau 4.kursa rudens semestrī sākt strādāt pie izvēlētā temata.
3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ pārvalde). Sakarā ar to, ka vairāki pasniedzēji
(A.Palabinska, I.Bīmane, B.Helfriča) ar VZD atbalstu izgājusi kursus datorprogrammas
“Microstation” apguvē, iespējams apmācīt arī studentus šajā specialitātei svarīgajā
programmā. Lektore I.Bīmane piedāvājusi izvēles priekšmetu “Datorgrafika Mikrostacijā”,
kuru 2002/2003.st.g. izvēlējušies vairāku kursu studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un
diplomprojekti tiek izpildīti datortehnikā. 2003.gadā datorklase papildināta ar vēl diviem
datoriem, tādējādi klasē tagad ir 10 darba vietas.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
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Katedrā līdz šim bija datorklase ar 8 vietām, kura aprīkota ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu. 2003.gadā datorklase papildināta ar vēl 2 datoriem.
2003.gadā katedrā iegādāti pavisam 3 datori, datorprogrammas Arc New licenze,
portatīvais dators un datu videoprojektors, kurš izmantots bakalauru darbu un diplomprojektu
aizstāvēšanas prezentācijā.
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2002.gadā izdots
A.Jankavas un M.Locmera mācību līdzeklis “Saimniecības teritorijas projektēšana”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē.
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2003.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu autori
(pavisam 30 referāti). Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.
Mūsu studenti ir piedalījušies valsts līmeĦa zinātnisko darbu konkursos un ieguvuši
prēmētas vietas: Mērnieku biedrības rīkotajā konkursā laureāta nosaukumu ieguva
S.Juškeviča par darbu “Universālie analītiskie stereo instrumenti fotogrammetrijā” (vad.
U.Zuments), L.Lāce par darbu “Inženierizpētes darbu komplekss Ogres pilsētas ūdensvada
modelēšanas projektam” (vad. U.Zuments).

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo bakalaurus zemes
ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās universitātes Ăeodēzijas profesora grupas docētājiem: dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, zinātniskās
konferencēs u.c.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Ar Bonnas universitāti un Stokholmas KTA ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi,
kuru ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas universitātē.
2003.gadā

nolēgts

SOCRATES

ERASMUS

līgums

ar

Drontenas

Profesionālo

Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), šajā mācību gadā 3 mūsu absolventi A.Karpiča,
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E.Kristāls, A.SkrastiĦš) konkursa kārtībā izcīnīja tiesības 1 gadu šajā augstskolā mācīties, lai
iegūtu inženiera grādu teritorijas plānošanā.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā noorganizēta starptautiska
zinātniski metodiskā konference, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas LU un
ražošanas pārstāvji. Izdots kopējs rakstu krājums. 2003. g. maijā katedras kolēăi piedalījās
šādā konferencē Tartu.
3 katedras kolēăi (A.Jankava, V.Paršova, A.Palabinska) 2003.gada martā piedalījās
starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmijā
Gorkos.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu

apmācībai;
♦ studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles priekšmetus (D.Dambīte “Zemes
pārraudzība”, D.Branta “Zemes tirgus analīze”,

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā, praktiskos
darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 120 pilna laika studenti un 104 nepilna laika studenti).
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz mācību iestādes izsniegtā atestāta (diploma) par
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata (3.pielikums). 2003.gadā Zemes
ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 57 pieteikumi, budžeta grupā
tika uzĦemti 25, par daĜēju maksu 10 studenti (konkursa koefic. 2,3).
Absolventi: 2001.g. akadēmisko studiju programmu zemes ierīcībā beidza 3, 2002.g. –
4, bet 2003.g. – 9 studenti. ViĦiem piešėirts inženierzinātĦu bakalaura grāds zemes ierīcībā.
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VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu bakalaura darbu noformēšanā un
aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2002./2003.st.g. katedrā bija sekojošs štata mācībspēku sastāvs (tabula).
SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 4 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Mācībspēku
vidējais vecums ir 49 gadi.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(D.Baltruma, G.Bičevska, S.Sīle, D.Dambīte, D.Brante, H.Krūze). Jāatzīst, ka neapmierinošā
finansu stāvokĜa dēĜ ir Ĝoti grūti piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu.
Tabula
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1.

Anda Jankava

asoc.prof., Dr.oec.

2.

Rihards-Uldis Zuments

asoc.prof., Dr.sc.ing.

3.

Velta Paršova

asoc.prof.

4.

Modris Mengots

docents

5.

Aina Palabinska

docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

docents

7.

Vivita lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Maigonis Kronbergs

lektors

11.

Gunārs PuriĦš

lektors

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas stiprās un vājās puses parādītas PKZ 33.lpp. 10.pielikumā.
Stiprās puses
1) katedrai ir cieša sadarbība ar valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;
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2) studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās.
Vājās puses:
1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēziskajiem instrumentiem –
vēl ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē
pasniedzēju mācību un sabiedriskā darba (A.Palabinska 2002. un 2003.gadā bija
LLU UzĦemšanas komisijas priekšsēdētāja) pārslodze, kā arī Ĝoti stingrie
doktorantūras nosacījumi .
3) Kaut atskaites gadā ir piesaistīta viena jauna pasniedzēja (L.Grīnfogele), katedrai Ĝoti
jāstrādā pie jaunu mācību spēku piesaistīšanas.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem. 2002./2003.st.g. katedrā uz 0,5 slodzi sāka strādāt
L.Grīnfegele, kurai ir līgums ar LLU pēc augstskolas beigšanas strādāt katedrā.
Patreiz L.Grīnfogele studē maăistrantūrā II kursā.
2) Jādomā par mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā veidā arī uzlabojot
atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste. Katedrā ir 2 doktoranti: III kursā –
A.Celms, II kursā - A.AuziĦš, 2003.g. rudenī gatavojas stāties V.Bedinovs.
4) Jādomā par mācību spēku, it īpaši jaunāko, finansiālā stāvokĜa uzlabošanu, jo pretējā
gadījumā darbs var tikt paralizēts.

Studiju programmas vadītāja, profesore
15.09.2003

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2002.g. 1.septembra līdz 2003.g. 31.augustam
II daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
(LR izglītības klasifikācijas kods 45528)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nav mainījušies (skat.
Pašnovērtēšanas komitejas ziĦojumu (PNZ, 8.lpp.). ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības
uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas
attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes ierīcības specialitātes absolventam jābūt ar
vispusīgām, plašām zināšanām, lai speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Iepriekšējā atskaites periodā katedra daudz strādājusi pie studiju programmas
pilnveidošanas, veicot pasniedzamo studiju priekšmetu programmu satura un apjoma
izskatīšanu, un tās rezultātā radušies šādi secinājumi.
1. Lai pilnveidotu ăeodēziskā bloka priekšmetu pasniegšanu un Ħemot vērā ăeodēzisko
un mērniecības darbu lielāku nozīmi ražošanā, ăeodēziskā bloka studiju priekšmetu
apjoms palielināts par 2 KP, pie tam ăeodēziskie priekšmeti vairāk pārcelti uz
vēlākiem semestriem, kā arī veiktas sekojošas izmaiĦas:
 Stud. priekšmets “Ăeodēzija”(6 KP) pārdēvēts par “Mērniecību I” un palielināts
uz 7 KP;
 “Ăeodēzija zemes ierīcībā” (3 KP) vietā “Mērniecība II” (3 KP), bez prakses;
 ieviests st. pr. “Inženierăeodēzija” (3 KP) ar mācību praksi 2 KP;
 atcelta mācību prakse “Fotogrammetrijā) –2 KP;
 st.pr. “Ăeodēziskie atbalsttīkli” nosaukts - “Ăeodēziskie tīkli”;
2. Palielināts pēc apjoma un satura arī st. pr. “Teritoriālplānošanas pamati” no1,5 KP uz
5 KP uz Starpsaimniecību zemes ierīcības rēėina un nosaukts par “Teritorijas
plānošanu”
3. “Ăeogrāfisko informāciju sistēmas” palielinātas no 1,5 KP uz 2 KP;
4. “Starpsaimniecību zemes ierīcība” samazināta no 6,5 KP uz 5 KP un nosaukts par
“Zemes ierīcības projektēšanu”;
5. Atcelts st. pr. “Pagasta ceĜi,” (4 KP), tā saturu iekĜaujot “Teritorijas plānošanā” un
“Inženierăeodēzijā”;
6. “Saimniecības iekšējā ierīcība” (4,5 KP) uz “Saimniecības zemes ierīcība” (5 KP);
7. Atcelta mācību prakse “Zemes ierīcībā” (1KP), palielinot praksi “Nekustamā
īpašuma vērtēšanā” no 1 KP uz 2 KP;
8. Atcelta mācību prakse “Augkopībā” (1 KP), palielinot praksi “Kadastrā” no 1 KP uz
2 KP.
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Veikta studiju priekšmetu pārdale pa semestriem.
Pēc studiju plāna ar ievestajām korekcijām studijas uzsācis Zemes ierīcības studiju
programmas 1. kurss (2003./2004.st.g.).
Jau iepriekšējā atskaites periodā bija izĦemts no studiju plāna studiju priekšmets
“Pilsētu zemes ierīcība”, kura apjoms bija tikai 1 KP, un tā saturs iekĜauts citos
priekšmetos. (Pielikumā - jaunais studiju plāns).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Pie profesijas standarta patreiz strādā profesionāĜi (VZD), tāpēc par atbilstību tam
pilnīgi garantēti nevar spriest. Bet ir bijušas pārrunas ar nākamo darba devēju pārstāvjiem, kas
apstiprina, ka galvenos vilcienos plašais zināšanu spektrs ir pareizs.
Profesionālās augstākās izglītības standartam studiju programma ir atbilstoša.
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi. Ir
izteikta vēlme palielināt prakses ilgumu “NĪ vērtēšanā,” kas arī ir izdarīts.
Diplomprojekta izstrāde 2002.gadā noritēja pirmo reizi, tātad 2003.gadā tikai otro gadu
pēc jaunā studiju plāna. Sakarā ar to, ka daudzi diplomandi pēc pirmsdiploma prakses turpina
strādāt bijušajās prakses vietās, tai raksturīga liela diplomandu patstāvība un diplomprojektu
izpildes tehnoloăija salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir stipri uzlabojusies.
3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ pārvalde). Sakarā ar to, ka vairāki pasniedzēji
(A.Palabinska, I.Bīmane, B.Helfriča) ar VZD atbalstu izgājusi kursus datorprogrammas
“Microstation” apguvē, iespējams apmācīt arī studentus šajā specialitātei svarīgajā
programmā. Lektore I.Bīmane piedāvājusi izvēles priekšmetu “Datorgrafika Mikrostacijā”,
kuru 2002/2003.st.g. izvēlējušies vairāku kursu studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un
diplomprojekti tiek izpildīti datortehnikā. 2003.gadā datorklase papildināta ar vēl diviem
datoriem, tādējādi klasē tagad ir 10 darba vietas.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
2003.gadā iegādāti auditorijas krēsli.
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Katedrā līdz šim bija datorklase ar 8 vietām, kura aprīkota ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu. 2003.gadā datorklase papildināta ar vēl 2 datoriem. Būtu vēlams
papildināt datorklasi ar īpašiem datorgaldiem un biroja krēsliem.
2003.gadā katedrā iegādāti pavisam 3 datori, portatīvais dators un datu videoprojektors,
kurš izmantots jau bakalauru un diplomprojektu aizstāvēšanā 2003.gada jūnijā,
datorprogrammas Arc New licenze.
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2002.gadā izdots
A.Jankavas un M.Locmera mācību līdzeklis “Saimniecības teritorijas projektēšana”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo biblioteku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē.
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2002.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu autori,
pavisam nolasīti 30 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeodēzijas profesora grupas docētājiem: dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, zinātniskās
konferencēs u.c.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Ar Bonnas universitāti un Stokholmas KTA ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi,
kuru ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas universitātē.
2003.gadā

noslēgts

SOCRATES

ERASMUS

līgums

ar

Drontenas

Profesionālo

Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), šajā mācību gadā 3 mūsu absolventi (A.Karpiča,
E.Kristāls, A.SkrastiĦš) konkursa kārtībā izcīnīja tiesības šajā augstskolā mācīties 1 gadu no
2003.gada oktobra, lai iegūtu inženiera grādu teritorijas plānošanā.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā noorganizēta starptautiska
zinātniski metodiskā konference, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas LU un
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ražošanas pārstāvji. Izdots kopējs rakstu krājums. 2003.gadā katedras kolēăi piedalījās šādā
konferencē Tartu, kur arī izdeva kopēju rakstu krājumu.
3 katedras kolēăi (A,Jankava, V.Paršova, A.Palabinska) 2003.g.martā piedalījās
starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmijā
Gorkos.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
 izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai;
 studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
 diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
 VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles priekšmetus (D.Dambīte “Zemes
pārraudzība”, D.Branta “Zemes tirgus analīze”,
4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 120 pilna laika studenti un 104 nepilna laika studenti.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz mācību iestādes izsniegtā atestāta (diploma) par
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata (3.pielikums). 2003.gadā Zemes
ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 57 pieteikumi, budžeta grupā
tika uzĦemti 25, par daĜēju maksu 10 studenti (konkursa koefic. 2,3).
Absolventi: 2003.gadā profesionālo studiju programmu zemes ierīcībā beidza 14
absolventi. ViĦiem piešėirta inženiera kvalifikācija zemes ierīcībā. Vidējā diplomprojekta
novērtējuma balle – 7,71. VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu
diplomprojektu grafisko materiālu un paskaidrojuma rakstu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
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personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2001./2002.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1.

Anda Jankava

asoc.prof., Dr.oec.

2.

Rihards-Uldis Zuments

asoc.prof., Dr.sc.ing..

3.

Velta Paršova

asoc.prof.

4.

Modris Mengots

docents

5.

Aina Palabinska

docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

docents

7.

Vivita lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Maigonis Kronbergs

lektors

11.

Gunārs PuriĦš

lektors

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 4 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Mācībspēku
vidējais vecums ir 49 gadi.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(D.Baltruma, G.Bičevska, S.Sīle, D.Dambīte, D.Brante, H.Krūze). Jāatzīst, ka neapmierinošā
finansu stāvokĜa dēĜ ir Ĝoti grūti piesaistīt jaunus pastāvīgus kolēăus, kuriem LLU būtu
galvenā darba vieta.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas stiprās un vājās puses parādītas PKZ 33.lpp. 10.pielikumā.
Stiprās puses:
1) katedrai ir cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;
2) studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās.
Vājās puses:
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1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēzijas instrumentiem – vēl ir
nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē pasniedzēju
mācību un sabiedriskā darba (A.Palabinska 2002. un 2003.gadā bija LLU UzĦemšanas
komisijas atbildīgā sekretāre.
3) Kaut atskaites periodā ir piesaistīta viena jauna pasniedzēja (L.Grīnfogele), katedrai Ĝoti
jāstrādā pie jaunu mācību spēku piesaistīšanas.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem. 2002./2003.st.g. katedrā uz 0,5 slodzi sāka strādāt
L.Grīnfegele, kurai ir līgums ar LLU pēc augstskolas beigšanas strādāt katedrā.
Patreiz L.Grīnfogele studē maăistrantūrā II kursā.
2) Jādomā par mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā veidā arī uzlabojot
atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste. 2002.g. oktobrī doktorantūrā iestājies
A.AuziĦš, 2003.g. – V.Bedinovs.
4) Jādomā par mācību spēku, it īpaši jaunāko, finansiālā stāvokĜa uzlabošanu, jo pretējā
gadījumā darbs var tikt paralizēts.

Studiju programmas vadītāja, profesore
15.09.2003.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2002.g. 1.septembra līdz 2003.g. 31.augustam

III daĜa
INŽENIERZINĀTĥU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
ZEMES IERĪCĪBĀ
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš studiju programmas
akreditācijas (PKZ, 15.lpp.).

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
SaskaĦā ar LLU Senāta 2002.g. 12.jūnija lēmumu Nr. 4-106 “Par LLU maăistra studiju
programmu standartu” maăistra studiju programma zemes ierīcībā pielīdzināta standartam.
Galvenā atšėirība no iepriekšējās programmas – samazināts humanitāro un vispārizglītojošo
priekšmetu apjoms, palielinot speciālo priekšmetu apjomu (4.pielikums).
Atskaites periodā (2002./2003.st.g.) bez augstāk minētajām citas izmaiĦas nav izdarītas.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un akadēmiskās augstākās
izglītības standartam.
Kā jau minēts iepriekšējā 2.1.punktā, studiju programma izstrādāta saskaĦā ar LLU
maăistra studiju standartu
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Būtisku izmaiĦu nav. Atšėirībā no iepriekš izstrādātās studiju programmas nav
izdalītas pedagoăiskā un stažēšanās prakse, bet ir viena – pētniecības prakse.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
SaskaĦā ar studiju plānu, vispārējie studiju priekšmeti, kā arī inženiertehnisko zinātĦu
maăistrantu kopējie speciālie priekšmeti tika plānoti un notiek pēc stundu plāna. Speciālie
priekšmeti, sakarā ar to, ka ir Ĝoti mazs maăistrantu skaits, tiek apgūti individuāli,
konsultējoties ar pasniedzēju.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Pateicoties VZD atbalstam, Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ierīkota 10vietīga VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu, INTERNET pieslēgumu un
iespēju piekĜūt pie programmas “NAIS”, šajā ziĦā studiju programma ir nodrošināta. Grūtāk ir
ar mācību grāmatām un mācību līdzekĜiem.
Doc. H.KanaviĦš, kurš nesen pensionējās, ir uzrakstījis mācību līdzekli “Zemes resursu
prognozēšanā”. ĥemot vērā ārzemju ekspertu norādījumus, esam pasūtījuši LLU
Fundamentālajā bibliotēkā sekojošu speciālo žurnālu iegādi:

372

1) Vermessungswesen und Raumordnung
Herausgeber: Edmund Gassner, Walter Seele, Werner Köhl, Bertold Witte
Schriftleitung: Hanns J.Menckenstock, Domagkweg 90, D-42109 Wuppertal
ISSN 03040 - 5141
2) Zeitschrift für Vermessungswesen
Herausgeber: Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V.
Schriftleitung: MinRat Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, München
Univ. Prof. Dr.-Ing. Wolgang Torge, Hannover
E 7492 E
3) Raumordnungsbericht der Bundesregienung.

Herausgeber: Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau, Deichmanns Ane, 5300
Bonn Bad Godesberg
4) International Journal of Geographical Information Science
Izdeveji: Teilors un Franciss
5) Microstation World. A Bentley Publication
Bentley Systems, Inc.
690 Pensylvania Drive
Exton, PA 19341 – 1136
Fax 610 458 1060
6) GeoInformatics
Magazine for Geo-IT Professionals
P.O.Box 231
8300 AE
Emmeloord
The Netherlands
Fax +31(0) 527 620 989, E-mail: mailbox@geoinformatics.com
ISSN 13870858
2002.g. iegādāts elektroniskais tahimetrs “SOKIA”.
2003.gadā katedrā iegādāti pavisam 3 datori, portatīvais dators un datu videoprojektors,
datorprogrammas Arc New licenze.
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Maăistra darbu tematika vairāk vai mazāk atbilst katedras pētnieciskajam darbam vai
tautsaimniecības aktuālajām problēmām. Diemžēl 2003.g. pavasarī notikušajā studentu
zinātniskajā konferencē netika nolasīti maăistrantu referāti, jo zemes ierīcības studiju
programmā studē 2 nepilna laika studenti, kuri 2002./2003.st.g. bija vēl 2 kursā.
Latvijas Republikas Mērnieku biedrības konkursā laureāta nosaukumu ieguva mūsu
maăistrante S.Sutina par darbu “Pagasta ăeogrāfiskā novietojuma koeficientu ietekme uz
zemes kadastrālo vērtību” (vad.A.Jankava).

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Maăistra studiju programma ir vienīgā Latvijā, tāpēc plaša sadarbība ar Latvijas
augstskolām nav. Toties Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai pastāv cieša sadarbība ar
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Igaunijas un Lietuvas LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. 2002.g. maijā Jelgavā
notika Baltijas valstu zinātniski metodiskā konference, kuras laikā tika izdots zinātnisko
rakstu krājums.
SaskaĦā ar SOCRATES ERASMUS projektu, kas mums noslēgts ar Bonnas universitāti
Vācijā un Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā maăistrantiem ir iespējams
stažēties šajās augstskolās. 2001.g. pavasarī 5 mēnešus Vācijā Bonnas universitātē stažējās
mūsu maăistrantes Agnese MiĜutina un Sintija Sutina.
2003.g.

pavasarī

noslēgts

SOCRATES

ERASMUS

līgums

ar

Drontenas

Lauksaimniecības universitāti Nīderlandē. 3 mūsu absolventi, t.sk. 1 maăistrants (E.Kristāls)
konkursa kārtībā ieguva tiesības studēt šajā augstskolā 1 gadu no 2003.g. rudens, lai iegūtu
inženiera grādu teritorijas plānošanā.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Mūsu maăistranti stažējas Valsts zemes dienesta dažādās struktūrdaĜās. Pie tam
2002.gadā beigušās maăistres jau studiju laikā strādāja VZD, kur turpina strādāt arī tagad
vadošos amatos.

4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā pēdējos 2 gados būtisku izmaiĦu nav notikušu (PKZ, 16.lpp.).

5. Studenti
InženierzinātĦu maăistra studiju programmā zemes ierīcībā patreiz studē 3 pilna
laika studenti (visi iestājušies 2002.g. I kursā, bet paĦēmuši akadēmisko atvaĜinājumu,
tāpēc 2003./2004.st.g. arī ir I kursā) un 2 nepilna laika studenti (abi III kursā).
Imatrikulācijas noteikumi 5.pielikumā. LLU atvēlētās budžeta vietas 2002.g. bija
piešėirtas samērā daudz (uz visu LIF – 20), tāpēc īpaša konkursa nebija.
2003.g. zemes ierīcības maăistra studiju programmā neiestājās neviens students.
Absolventi: 2001.g. maăistra studiju programmu zemes ierīcībā beidza Ilze Ieleja,
aizstāvot maăistra darbu par tēmu “Administratīvi teritoriālā reforma Aknīstes novadā”
2002.g. maăistra darbus aizstāvēja 3 maăistrantes:
 Agnese MiĜutina par tēmu “Teritoriālo un dabas faktoru sistematizācija un
analīze pilsētu zemes vērtību noteikšanai”;
 Sintija Sutina “Pagastu ăeogrāfiskā novietojuma koeficientu ietekme uz zemes
kadastrālo vērtību”;
 Kristīne Pundure “Kadastra sistēmas izveidošana pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas”.
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2003.g. maăistra darbu neaizstāvēja neviens students.

6. Akadēmiskais personāls
Zemes ierīcības maăistrantu vadīšanā un speciālo priekšmetu pasniegšanā piedalās
12 katedras pasniedzēji, no kuriem 3 asociētie profesori, 3 docenti un 5 lektori, 1
asistente. Līdz 2002.g. maăistru darbu vadīja vēl arī doc. H.KanaviĦš.
Pēdējos 2 gados maăistra darbus vadīja asoc. prof. A.Jankava – 2, doc. H.KanaviĦš
– 1, asoc. prof. V.Paršova – 1.
Katedras pasniedzēju vidējais vecums samērā augsts – 49 gadi. Diemžēl, arī
maăistrantūru beigušie neviens nav izvēlējies turpināt studēt doktorantūrā un palikt
katedrā par mācību spēku.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses:
 Ir labi aprīkota datorklase (Internet, NAIS);
 Ir iespēja stažēties VZD dažādās struktūrvienībās;
 Ir iespēja stažēties ārzemēs.
Vājās puses:
 2003.gads zemes ierīcības maăistra studiju programmā vērtējams kā “tukšais”
gads – netika aizstāvēts neviens maăistra darbs, kā arī neiestājās neviens jauns
maăistrants;
 Maăistrantiem nav materiāla stimula palikt katedrā, jo viĦiem tiek piedāvāts labāk
apmaksāts darbs ražošanā;
 Vēl ir samērā vājš nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem;
 Pasniedzēji noveco, Ĝoti grūti atrast jaunus pretendentus pasniedzēju darbam.
Iespējas:
 Meklēt stimulus un piesaistīt jaunus pasniedzējus;
 Pasniedzējiem jāmeklē iespējas celt kvalifikāciju;
 Jau pamatstudiju laikā jāaicina labākos studentus turpināt studijas maăistrantūrā.
Draudi:
 Neatjaunojoties mācību spēku sastāvam, katedrai nebūs iespējams nodrošināt
mācību procesa norisi. Problēma – finanses.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
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Galvenais priekšlikums un nepieciešamība – strādāt pie katedras mācību spēku
atjaunošanas, kvalifikācijas celšanas.
Studiju programmas vadītāja, profesore
16.09.2003.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2003.g. 1.septembra līdz 2004.g. 31.augustam
I daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
(klasifikācijas kods 4358104)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nedaudz precizēti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes
uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un
vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites
tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai bakalaura grādu ieguvušais speciālists
varētu strādāt ražošanā, turpināt studijas maăistrantūrā vai zemes ierīcības augstākajā
profesionālajā studiju programmā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi Apgūstot zemes ierīcības augstāko akadēmisko studiju programmu,
specialitātes absolvents iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā un ir
spējīgs:
 Ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;
 Veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
 Izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritorijas plānošanas projektus;
 Uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
 Veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
 Kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;
 Pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās;
 Nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
 Strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Sakarā ar to, ka studiju plāns tika pārskatīts iepriekšējā atskaites periodā (2002.2003.st.g.) un salīdzinoši lielā mērā ievestas izmaiĦas, šajā gadā vairāk domāts par studiju
priekšmetu programmām, to saturu. Pēc studiju plāna ar ievestajām korekcijām studijas
uzsācis Zemes ierīcības studiju programmas 1. un 2.kurss (2004./2005.st.g.).(pielikumā –
jaunais studiju plāns).
Sagatavota informācija par studiju priekšmetiem Latvijas augstskolu informācijas
sistēmai (LAIS).
2.2.
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās
akadēmiskās izglītības standartam
Katedras mācību spēki ir tikušies ar ražošanas pārstāvjiem (VZD Liepājas, Daugavpils,
Rēzeknes un Ventspils nodaĜās), lai iepazītos ar to darbu un noskaidrotu, kādas zināšanas un
iemaĦas nepieciešamas zemes ierīkotājam. Konstatējām, ka mūsu studiju programmas plašais
spektrs ir pareizs.
Studiju programma atbilst augstākās akadēmiskās izglītības standartam zemes ierīcībā
(PNZ, 26.lpp.).
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi.
Vēlams sākt ātrāk strādāt pie izvēlētā bakalaura darba temata, tāpēc studentus jau
4.kursa rudens semestrī aicinām izvēlēties tēmu un vākt informāciju, lai sastādītu analītisko
aprakstu.
3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ tirgus vērtēšana,).
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un
diplomprojekti (gan grafiskā, gan teksta daĜa) tiek izpildīti datortehnikā.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
ir
datorklase,
kura
aprīkota
ar
specialitātei
nepieciešamo
Katedrā
programmnodrošinājumu. 2004.gadā datorklase papildināta ar vēl 3 datoriem, tādējādi tagad
tajā ir 13 datori, kas nodrošina darba vietas vienas laboratorijas darbu grupai. 2004.gadā
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datorklase aprīkota ar atbilstošām mēbelēm – datorgaldiem, pasniedzēja galdu un biroja
krēsliem.
2004.gadā katedrā bez šiem 3 datoriem vēl iegādāti gaismas tālmēra piederums stacionārā atstarotājprizma ar mērėi un 1 elektroniskais planimetrs. Sakarā ar fakultātes jaunā
korpusa 20 gadu atceres pasākumu, firma “Slokas celtnieks” uzdāvināja fakultātei (katedrai) 1
nivelieri.
Firma “Mikrokods” katedrai uzdāvināja 2 datorprogrammas “MikroStation v8”
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2004.gadā izdoti
B.Helfričas mācību līdzeklis “Mērniecība” (1. un 2.daĜa) un V.Paršovas mācību
līdzeklis Nekustamā īpašuma formēšana un reăistrācija kadastrā”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē. Bibliotēkā ir pasūtīts 2004.gadā no jauna Somijā izdotais
zinātnisko rakstu žurnāls “Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research”.
3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2004.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu un maăistra
darbu autori (pavisam 23 referāti). Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras
pētnieciskā darba virzienus.
Studentus iespēju robežās piesaistam pie katedras ZP granta tēmas izpildes
(D.Platonova).
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: LR Mērnieku
biedrības konkursā M.Upmanis (1.vieta) par darbu “Rīgas pilsētas Trīsciema teritorijas
detālplānojums” (vad. A.Palabinska), E.Helfriča par darbu “Kadastra datu apmaiĦas projekts
Garkalnes pagastā” (vad. V.Paršova); Latvijas Krājbankas studentu zinātnisko darbu konkursā
J.Lejnieks (IIIvieta) par darbu “Lauksaimniecības zemes tirgus attīstības projekts”
(vad.V.Lasteniece).
Savukārt LLU studentu zinātnisko darbu konkursā – I.Beinaroviča par darbu
“Nekustamā īpašuma tirgus attīstības projekts” (vad. V.Lasteniece).

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo bakalaurus zemes
ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās universitātes Ăeomātikas katedras docētājiem: dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c. COST projekta ietvaros 2004.gada 14.-
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16.oktobrī LU un RTU noorganizēts (doktorants A.AuziĦš) starptautisks seminārs (Latvija,
Dānija, Anglija, Zviedrija, Nīderlande, Ungārija, Grieėija) par terminoloăiju nekustamā
īpašuma jomā.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
2004.gada aprīlī mūsu studentiem lekcijas fotogrammetrijā lasīja vieslektors no Polijas
– Varšavas Ăeodēzijas un kartogrāfijas institūta profesors, Dr.hab. Romuald Kaczynski.
Ar Bonnas universitāti (jau 5 gadus) un Stokholmas KTA ir noslēgts SOCRATES
ERASMUS līgums (kura ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas
universitātē). 2003.gadā noslēgts SOCRATES ERASMUS līgums ar Drontenas Profesionālo
Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), mūsu absolvents A.SkrastiĦš 2003./2004.st.gadā
1 gadu studēja, 4.kursa studente Līga Vodopjanova 2004.gada rudenī sāka 1 gada studijas šajā
augstskolā.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta
starptautiska zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un
profesionālajiem ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
mācību spēki, doktoranti un ražošanas pārstāvji, katrreiz tiek izdots kopējs zinātnisko un
metodisko rakstu krājums. 2004.gadā KauĦā katedras kolēăi (U.Zuments, A.Palabinska,
V.Lasteniece un doktorants V.Bedinovs) piedalījās šādā konferencē. 2005.gada maijā plānots
organizēt starptautisku konferenci Jelgavā.
A.Jankava 2004.gada maijā piedalījās Maskavas Valsts Zemes ierīcības universitātes
225 gadu atcerei veltītajos pasākumos, t.skaitā zinātniskajā konferencē. Pieredzes apmaiĦas
komandējumos atskaites gadā bijusi asoc.prof. V.Paršova – Zviedrijā un Polijā, asoc.prof.
U.Zuments – Stambulā (Turcijā).

3.5.
Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
 izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai;
 studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
 diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
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 VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles un obligātos studiju priekšmetus

(V.Paršova “Kadastrs”, T.Zvaigznons “Zemes tiesības”, D.Branta
“Zemes tirgus analīze”, A.Malacanovs “Ăeogrāfiskās informācijas
sistēmas”, A.AuziĦš “Zemes pārvaldība”).
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – mērniecības firmām. Firmas “Ăeometrs”
vadītājs A.MazkalniĦš piedalās studentu mācību prakšu vadīšanā, mums ir noslēgts
savstarpējas sadarbības vienošanās līgums.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 125 pilna laika studenti un 59 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās vairs
neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2004. IX) ir tikai 3., 4. un 5.kursi.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata
(2.pielikums). 2003.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija
iesniegts 61 pieteikums, budžeta grupā tika uzĦemti 30, (konkursa koefic. 2,44).
Absolventi: 2001.g. akadēmisko studiju programmu zemes ierīcībā beidza 3, 2002.g. –
4, bet 2003.g. – 9 studenti, bet 2004.gadā – 11 studenti. ViĦiem piešėirts inženierzinātĦu
bakalaura grāds zemes ierīcībā. VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu
bakalaura darbu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6.Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2003./2004.st.g. katedrā bija sekojošs štata mācībspēku sastāvs:
Nr.p.k.
1
2.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

Anda Jankava

Profesore, Dr.oec.

Rihards-Uldis Zuments

Asoc.prof.,
Dr.sc.ing.

3.

Velta Paršova

Asoc.prof.

4.

Modris Mengots

Docents
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5.

Aina Palabinska

Docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

Docents

7.

Vivita Lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Gunārs PuriĦš

lektors

11.

Harijs Krūze

lektors

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 5 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs. Mācībspēku
vidējais vecums ir 50 gadi.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(D.Baltruma, A.Malacanovs, D.Brante,). Jāatzīst, ka atalgojums augstskolā, kaut arī šogad
būtiski palielinājies, salīdzinājumā ar ražošanā nodarbinātajiem ir mazāks, tāpēc Ĝoti grūti
piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā. Tomēr iepriecinoši, ka 2004.gada vasarā fakultātē
maăistrantūru ăeodēzijā beidza Atis Vallis un piekrita strādāt uz pusslodzi par lektoru no
2004.gada septembra, vienlaikus iestājoties doktorantūrā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu. 2003./2004.studiju gadā izdoti mācību
līdzekĜi: “Mērniecība” (1. un 2.daĜa), sast. B.Helfriča un V.Paršova “Nekustamo īpašumu
formēšana un reăistrēšana kadastrā”. Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas mācību
grāmatas ăeodēzijā.

7.Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1. Mērėtiecīgi un atsaucīgi studenti;
2. katedrai ir cieša sadarbība ar valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;
3. studentiem ir iespējams iziet mācību un ražošanas praksi VZD struktūrdaĜās,
mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās;
4. studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās;
5. pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās sfērās.

Vājās puses:
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1. Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēziskajiem instrumentiem vēl
ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2. Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē
pasniedzēju mācību un sabiedriskā darba (A.Palabinska 2002. un 2003.gadā bija
LLU UzĦemšanas komisijas priekšsēdētāja) pārslodze, kā arī Ĝoti stingrie
doktorantūras nosacījumi.
3. Kaut no 2004.gada septembra katedrā strādā sāk darbu viens jauns lektors
(A.Vallis),tomēr vēl daudz jādara, lai piesaistītu jaunus mācību spēkus.

8.Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1)

Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos
ar spējīgākiem studentiem. Motivācija darbam augstskolā var būt arī pasniedzēju
algu samērā būtiskais palielinājums no 2004.gada septembra.
2)
Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu,
tādā veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3)
Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā
aktivizējusies. Katedrā 2003./2004.st.gadā bija 3 doktoranti: III kursā – A.Celms
(vad. R.U.Zuments), II kursā - A.AuziĦš (vad. A.Jankava), I kursā - V.Bedinovs
(vad.A.Jankava), doktorantūrā gatavojas stāties A.Vallis (vad.U.R.Zuments) un
I,Kampuss (vad. A.Jankava). Šogad maăistrantūru beidza 3 jauni maăistri: A.Vallis,
L.Lāce (ăeodēzija), I.Igovena (zemes ierīcība). 2004.gadā maăistrantūrā iestājās 4
studenti: M.LiepiĦa (ăeodēzija), S.KrieviĦa, I.Vestmane, S.Sokolova (zemes
ierīcība).
4)
Jāizmanto visa veida finansu iespējas katedras materiāli tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanai, īpaši ăeodēzisko instrumentu atjaunošanai. Katedrā tiek
strādāts pie projekta par Eiropas strukturālo fondu piesaisti.
Studiju programmas vadītāja, profesore
15.10.2004.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2003.g. 1.septembra līdz 2004.g. 31.augustam
II daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
(LR izglītības klasifikācijas kods 4258104)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nedaudz precizēti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes
uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un
vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites
tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai inženiera kvalifikāciju ieguvušais
speciālists varētu strādāt ražošanā, kā arī turpināt studijas maăistrantūrā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi Apgūstot zemes ierīcības augstāko profesionālo studiju programmu,
specialitātes absolvents iegūst inženiera kvalifikāciju zemes ierīcībā, ir apguvis zemes
ierīcības bakalaura standartu ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā un ir spējīgs:
 Ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;
 Veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
 Izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritorijas plānošanas projektus;
 Uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
 Veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
 Kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;
 Pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās;
 Nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
 Strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība
2.1.
IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Sakarā ar to, ka studiju plāns tika pārskatīts iepriekšējā atskaites periodā (2002.2003.st.g.) un salīdzinoši lielā mērā ievestas izmaiĦas, šajā gadā vairāk domāts par studiju
priekšmetu programmām, to saturu. Pēc studiju plāna ar ievestajām korekcijām studijas
uzsācis Zemes ierīcības studiju programmas 1. un 2.kurss (2004./2005.st.g.).(pielikumā –
jaunais studiju plāns).
Sagatavota informācija par studiju priekšmetiem Latvijas augstskolu informācijas
sistēmai (LAIS).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Pie profesijas standarta patreiz strādā profesionāĜi (VZD), tāpēc par atbilstību tam
pilnīgi garantēti nevar spriest. Bet ir bijušas pārrunas ar nākamo darba devēju pārstāvjiem, kas
apstiprina, ka galvenos vilcienos plašais zināšanu spektrs ir pareizs.
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Arī atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi.
Sakarā ar to, ka daudzi diplomandi pēc pirmsdiploma prakses turpina strādāt bijušajās
prakses vietās, tai raksturīga liela diplomandu patstāvība un diplomprojektu izpildes un
aizstāvēšanas tehnoloăija salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir stipri uzlabojusies.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
“Kadastrā” izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos priekšmetos
(NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ tirgus vērtēšana).
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams izmantot
šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un diplomprojekti tiek
izpildīti datortehnikā.
3.2.
Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā
ir
datorklase,
kura
aprīkota
ar
specialitātei
nepieciešamo
programmnodrošinājumu. 2004.gadā datorklase papildināta ar vēl 3 datoriem, tādējādi tagad
tajā ir 13 datori, kas nodrošina darba vietas vienas laboratorijas darbu grupai. 2004.gadā
datorklase aprīkota ar atbilstošām mēbelēm – datorgaldiem, pasniedzēja galdu un biroja
krēsliem.
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2004.gadā katedrā bez šiem 3 datoriem vēl iegādāti gaismas tālmēra piederums stacionārā atstarotājprizma ar mērėi un 1 elektroniskais planimetrs. Sakarā ar fakultātes jaunā
korpusa 20 gadu atceres pasākumu, firma “Slokas celtnieks” uzdāvināja fakultātei (katedrai) 1
nivelieri.
Firma “Mikrokods” katedrai uzdāvināja 2 datorprogrammas “MikroStation v8”
Katedras docētāji strādā arī pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2004.gadā izdoti
B.Helfričas mācību līdzeklis “Mērniecība” (1. un 2.daĜa) un V.Paršovas mācību
līdzeklis Nekustamā īpašuma formēšana un reăistrācija kadastrā”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē. LLU Bibliotēkā ir pasūtīts 2004.gadā no jauna Somijā
izdotais zinātnisko rakstu žurnāls “Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research”.
3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (2.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba organizatore B.Helfriča. 2002.gada
maijā notika studentu zinātniskā konference, kurā referēja visi bakalaura darbu autori,
pavisam nolasīti 23 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.
Studentus iespēju robežās piesaistam pie katedras ZP granta tēmas izpildes
(D.Platonova).
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: LR Mērnieku
biedrības konkursā M.Upmanis (1.vieta) par darbu “Rīgas pilsētas Trīsciema teritorijas
detālplānojums” (vad. A.Palabinska), E.Helfriča par darbu “Kadastra datu apmaiĦas projekts
Garkalnes pagastā” (vad. V.Paršova); Latvijas Krājbankas studentu zinātnisko darbu konkursā
J.Lejnieks (IIIvieta) par darbu “Lauksaimniecības zemes tirgus attīstības projekts”
(vad.V.Lasteniece).
Savukārt LLU studentu zinātnisko darbu konkursā – I.Beinaroviča par darbu
“Nekustamā īpašuma tirgus attīstības projekts” (vad. V.Lasteniece).

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem: dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.
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Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
2004.gada aprīlī mūsu studentiem lekcijas fotogrammetrijā lasīja vieslektors no Polijas
– Varšavas Ăeodēzijas un kartogrāfijas institūta profesors, Dr.hab. Romuald Kaczynski.
Ar Bonnas universitāti (jau 5 gadus) un Stokholmas KTA ir noslēgts SOCRATES
ERASMUS līgums (kura ietvaros 2000.gadā studente M.LiepiĦa 4 mēnešus stažējās Bonnas
universitātē). 2003.gadā noslēgts SOCRATES ERASMUS līgums ar Drontenas Profesionālo
Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), mūsu absolvents A.SkrastiĦš 2003./2004.st.gadā
1 gadu studēja, 4.kursa studente Līga Vodopjanova 2004.gada rudenī sāka 1 gada studijas šajā
augstskolā.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta
starptautiska zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un
profesionālajiem ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
mācību spēki, doktoranti un ražošanas pārstāvji, katrreiz tiek izdots kopējs zinātnisko un
metodisko rakstu krājums. 2004.gadā KauĦā katedras kolēăi (U.Zuments, A.Palabinska,
V.Lasteniece un doktorants V.Bedinovs) piedalījās šādā konferencē. 2005.gada maijā plānots
organizēt starptautisku konferenci Jelgavā.
A.Jankava 2004.gada maijā piedalījās Maskavas Valsts Zemes ierīcības universitātes
225 gadu atcerei veltītajos pasākumos, t.skaitā zinātniskajā konferencē. Pieredzes apmaiĦas
komandējumos atskaites gadā bijusi asoc.prof. V.Paršova – Zviedrijā un Polijā, asoc.prof.
U.Zuments – Stambulā (Turcija).

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
 izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai;
 studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās;
 diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
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 VZD speciālisti pasniedz speciālos izvēles un obligātos studiju priekšmetus
(V.Paršova

“Kadastrs”,

T.Zvaigznons

“Zemes

tiesības”,

A.Malacanovs

“Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas”, D.Branta “Zemes tirgus analīze”,
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – mērniecības firmām. Firmas “Ăeometrs”
vadītājs A.MazkalniĦš piedalās studentu mācību prakšu vadīšanā, mums ir noslēgts
savstarpējas sadarbības vienošanās līgums.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 125 pilna laika studenti un 59 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās vairs
neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2004. IX) ir tikai 3., 4. un 5.kursi.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata
(2.pielikums). 2003.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija
iesniegts 61 pieteikums, budžeta grupā tika uzĦemti 30, (konkursa koefic. 2,44).
Absolventi: 2004.gadā profesionālo studiju programmu zemes ierīcībā beidza 19
absolventi, tai skaitā 4 nepilna laika studenti. ViĦiem piešėirta inženiera kvalifikācija
zemes ierīcībā. Vidējā diplomprojekta novērtējuma balle – 8,05 (2003.g. - 7,71). VEK
īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu diplomprojektu grafisko materiālu un
paskaidrojuma rakstu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1,9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2003./2004.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

1

Anda Jankava

Profesore, Dr.oec.

2.

Rihards-Uldis Zuments

Asoc.prof., Dr.sc.ing.

3.

Velta Paršova

Asoc.prof.

4.

Modris Mengots

Docents
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5.

Aina Palabinska

Docente

6.

Tālivaldis Zvaigznons

Docents

7.

Vivita Lasteniece

lektore

8.

Inese Bīmane

lektore

9.

Brigita Helfriča

lektore

10.

Gunārs PuriĦš

lektors

11.

Harijs Krūze

lektors

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

SaskaĦā ar plānoto slodzi, katedrai būtu nepieciešams vēl lielāks mācībspēku skaits. Pie
tam 5 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs. Mācībspēku
vidējais vecums ir 50 gadi.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(D.Baltruma, A.Malacanovs, D.Brante,). Jāatzīst, ka atalgojums augstskolā, kaut arī šogad
būtiski palielinājies, salīdzinājumā ar ražošanā nodarbinātajiem ir mazāks, tāpēc Ĝoti grūti
piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā. Tomēr iepriecinoši, ka 2004.gada vasarā fakultātē
maăistrantūru ăeodēzijā beidza Atis Vallis un piekrita strādāt uz pusslodzi par lektoru no
2004.gada septembra, vienlaikus iestājoties doktorantūrā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela pārslodze) akadēmiskais personāls strādā pie
metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī pētniecisko darbu. 2003./2004.studiju gadā izdoti mācību
līdzekĜi: “Mērniecība” (1. un 2.daĜa), sast. B.Helfriča un V.Paršova“Nekustamo īpašumu
formēšana un reăistrēšana kadastrā”. Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas mācību
grāmatas ăeodēzijā.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1. mērėtiecīgi un atsaucīgi studenti;
2. katedrai ir cieša sadarbība ar valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;
3. studentiem ir iespējams iziet mācību

un ražošanas praksi VZD struktūrdaĜās,

mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās;
4. studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās;
5. pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās sfērās.

Vājās puses:
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1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēziskajiem instrumentiem – vēl
ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē
pasniedzēju mācību un sabiedriskā darba (A.Palabinska 2002. un 2003.gadā bija
LLU UzĦemšanas komisijas priekšsēdētāja) pārslodze, kā arī Ĝoti stingrie
doktorantūras nosacījumi.
3) Kaut no 2004.gada septembra katedrā strādā sāk darbu viens jauns lektors (A.Vallis),
tomēr vēl daudz jādara, lai piesaistītu jaunus mācību spēkus.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1. Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem. Motivācija darbam augstskolā var būt arī pasniedzēju algu
samērā būtiskais palielinājums no 2004.gada septembra.
2. Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā veidā
arī uzlabojot atalgojumu.
3. Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā aktivizējusies.
Katedrā 2003./2004.st.gadā bija 3 doktoranti: III kursā – A.Celms (vad.
R.U.Zuments), II kursā - A.AuziĦš (vad. A.Jankava), I kursā - V.Bedinovs
(vad.A.Jankava), doktorantūrā gatavojas stāties A.Vallis (vad.U.R.Zuments) un
I.Kampuss (vad. A.Jankava). Šogad maăistrantūru beidza 3 jauni maăistri: A.Vallis,
L.Lāce (ăeodēzija), I.Igovena (zemes ierīcība). 2004.gadā maăistrantūrā iestājās 4
studenti: M.LiepiĦa (ăeodēzija), S.KrieviĦa, I.Vestmane, S.Sokolova (zemes ierīcība).
4. Jāizmanto visa veida finansu iespējas katedras materiāli tehniskā nodrošinājuma
uzlabošanai, īpaši ăeodēzisko instrumentu atjaunošanai. Katedrā tiek strādāts pie
projekta par Eiropas strukturālo fondu piesaisti.
Studiju programmas vadītāja, profesore
15.10.2004.

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2003.g. 1.septembra līdz 2004.g. 31.augustam
III daĜa
INŽENIERZINĀTĥU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
ZEMES IERĪCĪBĀ
(LR izglītības klasifikācijas kods 4558104)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš studiju programmas
akreditācijas (PKZ, 15.lpp.).

2. Studiju programmas attīstība
2.1.
IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Atskaites periodā (2003./2004.st.g.) izmaiĦas studiju plānā nav izdarītas.
2.2.
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un akadēmiskās
augstākās izglītības standartam.
Studiju programma izstrādāta saskaĦā ar LLU maăistra studiju standartu.
2.3.
IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Būtisku izmaiĦu nav.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1.
Pasniegšanas metodes
SaskaĦā ar studiju plānu, vispārējie studiju priekšmeti, kā arī inženiertehnisko zinātĦu
maăistrantu kopējie speciālie priekšmeti tika plānoti un notiek pēc stundu plāna. Speciālie
priekšmeti, sakarā ar to, ka ir Ĝoti mazs maăistrantu skaits, tiek apgūti individuāli,
konsultējoties ar pasniedzēju.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Pateicoties VZD atbalstam, Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ierīkota VZD
datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu. 2004.gadā tā papildināta ar 3 datoriem,
tagad klasē ir 13 datori. INTERNET pieslēgumu un iespēju piekĜūt pie programmas “NAIS”.
Šajā atskaites periodā klase aprīkota ar mēbelēm – datorgaldiem un biroja krēsliem. Grūtāk ir
ar mācību grāmatām un mācību līdzekĜiem.
2004.gadā asoc. prof. V.Paršova sarakstījusi mācību līdzekli “Nekustamā īpašuma
formēšana un reăistrācija kadastrā”.
Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē. Bibliotēkā ir pasūtīts 2004.gadā no jauna Somijā izdotais
zinātnisko rakstu žurnāls “Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research”.
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3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Maăistra darbu tematika vairāk vai mazāk atbilst katedras pētnieciskajam darbam vai
tautsaimniecības aktuālajām problēmām. 2004.g. maijā notikušajā studentu zinātniskajā
konferencē maăistrante I.Igovena nolasīja referātu.

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo bakalaurus zemes
ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās universitātes Ăeomātikas katedras docētājiem: dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c. COST projekta ietvaros 2004.gada 14.16.oktobrī LU un RTU noorganizēts (doktorants A.AuziĦš) starptautisks seminārs (Latvija,
Dānija, Anglija, Zviedrija, Nīderlande, Ungārija, Grieėija) par terminoloăiju nekustamā
īpašuma jomā.
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Katedrai ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi par studentu un pasniedzēju
apmaiĦu ar Drontenas Lauksaimniecības universitāti Nīderlandē un Bonnas universitāti.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta
starptautiska zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un
profesionālajiem ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
mācību spēki, doktoranti un ražošanas pārstāvji, katrreiz tiek izdots kopējs zinātnisko un
metodisko rakstu krājums. 2004.gadā KauĦā katedras kolēăi (U.Zuments, A.Palabinska,
V.Lasteniece un doktorants V.Bedinovs) piedalījās šādā konferencē. 2005.gada maijā plānots
organizēt starptautisku konferenci Jelgavā.
A.Jankava 2004.gada maijā piedalījās Maskavas Valsts Zemes ierīcības universitātes
225 gadu atcerei veltītajos pasākumos, tai skaitā starptautiskā zinātniskajā konferencē.
Pieredzes apmaiĦas komandējumos atskaites gadā bijusi asoc.prof. V.Paršova – Zviedrijā un
Polijā, asoc.prof. U.Zuments – Turcijā (Stambulā).
3.5. Sadarbība ar darba devējiem
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Mūsu maăistranti stažējas Valsts zemes dienesta dažādās struktūrdaĜās. Pie tam 2002. un
2004.gadā beigušās maăistres jau studiju laikā strādāja VZD, kur turpina strādāt arī tagad
vadošos amatos.

4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā pēdējos 2 gados būtiskas izmaiĦas nav notikušas (PKZ, 16.lpp.).

5. Studenti
InženierzinātĦu maăistra studiju programmā zemes ierīcībā patreiz studē 4 pilna
laika studenti: 2 maăistrantes (S.KrieviĦa, I.Vestmane) iestājās šogad un 2 (J.Rosickis,
E.Kristāls) iestājušies 2002.g. I kursā, bet paĦēmuši akadēmisko atvaĜinājumu, un 2
nepilna laika studenti (S.Sokolova I kursā un A.Ostrovskis - III kursā).
Absolventi:
2004.g. maăistra darbu aizstāvēja Ilona Igovena par tēmu “Administratīvi teritoriālās
reformas iespējas Zilupes novadā”, vadītāja prof. A.Jankava. Maăistra eksāmenu komisija Ĝoti
atzinīgi novērtēja maăistrantes darbu un tā autori.

6. Akadēmiskais personāls
Zemes ierīcības maăistrantu vadīšanā un speciālo priekšmetu pasniegšanā piedalās 12
katedras pasniedzēji, no kuriem 1 ir profesore, 2 asociētie profesori, 3 docenti un 5 lektori, 1
asistente. Atsevišėus priekšmetus un konsultācijas sniedz arī docents emeritus H.KanaviĦš.
2003./2004.st.gadā maăistra darbus vadīja asoc. prof. A.Jankava un asoc. prof.
V.Paršova.
Katedras pasniedzēju vidējais vecums ir samērā augsts –50 gadi. Diemžēl, arī
maăistrantūru beigušie neviens nav izvēlējies turpināt studēt doktorantūrā un palikt katedrā
par mācību spēku.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses:
 Ir labi aprīkota datorklase (Internet, NAIS, printeris);
 Ir iespēja stažēties VZD dažādās struktūrvienībās;
 Ir iespēja stažēties ārzemēs;
 Algas paaugstinājums no 2004.g. septembra var būt stimuls mācīties
maăistrantūrā , lai pēc tam strādātu par pasniedzēju.
Vājās puses:
 Vēl ir samērā vājš nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem;
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 Pasniedzēji noveco;
 Esošie štata mācību spēki ir Ĝoti noslogoti ar mācību slodzi, mazāk laika atliek
metodiskajam un pētnieciskajam darbam.
Iespējas:
 Meklēt stimulus un piesaistīt jaunus pasniedzējus;
 Pasniedzējiem jāceĜ kvalifikāciju;
 Jau pamatstudiju laikā jāaicina labākos studentus turpināt studijas maăistrantūrā.
Draudi:
 Neatjaunojoties mācību spēku sastāvam, katedrai nebūs iespējams nodrošināt
mācību procesa norisi.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
Galvenais priekšlikums un nepieciešamība – strādāt pie katedras mācību spēku
atjaunošanas, kvalifikācijas celšanas.
Studiju programmas vadītāja, profesore
15.10.2004

A.Jankava
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2004.g. 1.septembra līdz 2005.g. 31.augustam
I daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
(klasifikācijas kods 4358104)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi nav mainīti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes
uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un
vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites
tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai bakalaura grādu ieguvušais speciālists
varētu strādāt ražošanā, turpināt studijas maăistrantūrā vai zemes ierīcības augstākajā
profesionālajā studiju programmā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi Apgūstot zemes ierīcības augstāko akadēmisko studiju programmu,
specialitātes absolvents iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā un ir
spējīgs:
 Ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;
 Veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;
 Izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritorijas plānošanas projektus;
 Uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;
 Veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;
 Kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;
 Pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās;
 Nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
 Strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā
Sakarā ar to, ka pirms 2 gadiem (2002.-2003.st.g.) studiju plānā tika salīdzinoši lielā
mērā ievestas izmaiĦas, šajā gadā vairāk domāts par studiju priekšmetu programmām, to
saturu. Pēc jaunā studiju plāna studē Zemes ierīcības studiju programmas 1.,2.un 3.kurss
(2005./2006.st.g.).
Atskaites periodā izdarītas nelielas korekcijas studiju plānā:
 studiju priekšmetu sadalījumā pa semestriem - studiju priekšmets Zemes
meliorācija no 2.kursa I semestra pārcelts uz II semestri, bet Studiju priekšmets
Zemes tiesības no 2.kursa II semestra uz I semestri. (pielikumā – jaunais studiju
plāns);
 3.kursa II semestra garums samazināts no 16 uz 12 nedēĜām, pēc teorētiskajām
studijām seko 2 mācību prakses (Nekustamo īpašumu vērtēšana, 2 nedēĜas un
Ăeodēziskie tīkli, 3 nedēĜas), sesija 2 nedēĜas (nevis 3), pēc sesijas paliek vēl 2
nedēĜu prakse Inženierăeodēzijā. Šajā semestrī visus obligātos studiju
priekšmetus pasniedz Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra, tāpēc šādu semestra
garuma izmaiĦu var izdarīt, ar to optimizējot semestra plānojumu.
Sagatavota informācija par studiju priekšmetiem Latvijas augstskolu informācijas
sistēmai (LAIS).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Katedras mācību spēki katru gadu tiekas ar ražošanas pārstāvjiem (VZD Liepājas
reăion.nod. 2001.g., Daugavpils 2002.g., Rēzeknes 2003.g., Ventspils 2004.g. un Vidzemes
nodaĜās, 2005.g.), lai iepazītos ar to darbu un noskaidrotu, kādas zināšanas un iemaĦas
nepieciešamas zemes ierīkotājam. Konstatējām, ka mūsu studiju programmas plašais spektrs
ir pareizs.
Studiju programma atbilst augstākās akadēmiskās izglītības standartam zemes ierīcībā
(PNZ, 26.lpp.).

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā, Kadastrā)
noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, par šādu praksi iegūti atzinīgi
vērtējumi.
Vairāki 2.kursa studenti praksi Mērniecībā (topogrāfiskā uzmērīšana) izgāja ražošanas
uzĦēmumos, tādējādi viĦiem bija iespēja apgūt modernākos instrumentus un programmatūras.
7 studenti šīs prakses laikā pēc BīriĦu pils īpašnieku lūguma uzmērīja daĜu pils parka
teritorijas M 1:500. Sadarbība ar BīriĦu pils saimniekiem turpināsies arī nākošajā gadā.
Vēlams sākt ātrāk strādāt pie izvēlētā bakalaura darba temata, tāpēc studentus jau
4.kursa rudens semestrī aicinām izvēlēties tēmu un vākt informāciju, lai sastādītu analītisko
apskatu.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
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3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
Kadastrā izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD
(Kadastrā), VARAM, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati).
Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos (NĪ vērtēšana,
ĂIS), gan izvēles (NĪ tirgus vērtēšana,) priekšmetos.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkotas kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšanas ar Pover pointā sagatavotu prezentāciju, pie tam
kursa projektu aizstāvēšanu vērtē arī visi kursa studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti ir labi – kursa projekti un diplomprojekti (gan
grafiskā, gan teksta daĜa) tiek izpildīti datortehnikā labā līmenī.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir datorklase ar 13 datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu.
2005.gadā, lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki
projekta un subsīdiju pieteikumi:
 Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU pētniecības
projektu konkursam “Valsts augstuma izejas līmeĦa noteikšana”, (vad. R.U.Zuments),
projekts apstiprināts. Projekta ietvaros 2005.gadā paredzēts iegādāties 2 portatīvos
datorus un datorprojektoru.
 2005.gadā sadarbībā ar VZD katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi projektu
“Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā studentu
prakses organizācija Valsts zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts,
bet sakarā ar apstiprinājuma nokavēšanos projekta izpilde pārcelta par gadu uz priekšu
– 01.07.2006. – 31.12.2006. ;
 Zemkopības ministrijas subsīdiju pieteikums lauksaimniecībā izmantojamiem
projektiem “Ăeodēzijas instrumentu bāzes atjaunošana zinātniskā darba kvalitātes
uzlabošanai” (iesn.A.Jankava), subsīdijas nav saĦemtas.
 Iesniegums ZM subsīdiju saĦemšanai konferencēm Latvijā. Subsīdijas saĦemtas,
izlietotas starptautiskās zinātniskās konferences organizācijai, rakstu krājuma
izdošanai.
 Piešėirts LZP grants projektam “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte lauku
apvidos” (vad.A.Jankava).
2005.gadā katedrā iegādāti 3 elektroniskie planimetri, 30m ruletes – 3 gab.,
grafoprojektors un tā galdiĦš, 29 auditorijas krēsli (603.aud.), 1 krāsu printeris (A3), 3
nepārtrauktās barošanas bloki datoriem. Vēl šajā gadā no budžeta līdzekĜiem paredzēts
iegādāties 2 portatīvos datorus un 2 lāzerprinterus. Katedras ăeodēzijas priekšmetu
pasniedzēju pieteiktā un apstiprinātā LLU pētniecības projekta ietvaros 2005.gadā paredzēts
iegādāties 2 portatīvos datorus un datorprojektoru.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2005.gadā izdots
B.Helfričas mācību līdzeklis “Mērniecība” (3.daĜa), kā arī VZD un LLU autoru kolektīvs, kura
sastāvā ir katedras mācību spēki H.KanaviĦš (galv.red.), V.Paršova un L.Grīnfogele, izdevis
monogrāfiju “Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940 – 2000.”
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Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē.
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (pēc jaunā studiju plāna 3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju
piedāvāto zinātnisko tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu maijā
notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu autori, 2005.g.
pavisam nolasīti 19 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.
5.kursa studente E.Luste sagatavoja un iesniedza rakstu 2005.g. LLU Studentu
zinātniskās konferences tēžu krājumam.
Studentus iespēju robežās piesaistam pie katedras ZP granta tēmas izpildes
(D.Platonova).
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: 2005.g. LR Mērnieku
biedrības konkursā E.Luste (1.vieta bakalauru darbu grupā) par darbu “Dažādu metožu
pielietošana poligonometrijas gājienu izlīdzināšanā” (vad. B.Helfriča), kā arī veicināšanas
balvu - S.Paegle (vad. A.Palabinska).
Savukārt LLU studentu zinātnisko darbu konkursā par laureāti kĜuva E.Luste par darbu
“Dažādu metožu pielietošana poligonometrijas gājienu izlīdzināšanā” (vad. B.Helfriča).

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierzinātĦu
bakalaurus zemes ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība
pastāv mācību spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem
(dalība starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.), LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu
fakultāti (par ăeomātikas zinātnes nozares vietu zinātĦu klasifikācijā).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
Ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi ar Bonnas universitāti (jau 6 gadus),
Zviedrijas Karalisko Tehnisko universitāti (KTH) Stokholmā (2005.g.septembrī atjaunots
līgums) un Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), 4.kursa
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studente Līga Vodopjanova 2004./2005.studiju gadā stažējās Drontenā, 2006.gada pavasara
semestrī uz 6 mēnešiem Zviedrijas KTH gatavojas stažēties 3.kursa studente Vera Babaka.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU atbilstoša profila katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta starptautiska
zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un profesionālajiem
ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mācību spēki,
doktoranti un ražošanas pārstāvji, uz šo konferenci tiek izdots kopējs zinātnisko un metodisko
rakstu krājums. 2005.gada 12.-13.maijā Jelgavā LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra
noorganizēja starptautisku (piedalījās 7 valstu pārstāvji: Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija,
Moldova, Rumānija, Baltkrievija) zinātniski metodisku konferenci “Baltic Surveying`05”,
tika izdots konferences pilnu rakstu krājums.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:


izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu
apmācībai;
 studentu mācību prakšu organizēšana VZD struktūrās.
 bakalauru darbu recenzēšana;
 VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju
priekšmetus (V.Paršova “Kadastrs”, T.Zvaigznons “Zemes tiesības”,
S.KrieviĦa “Zemes tirgus analīze”.
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – mērniecības firmām “Latgeo”,
“Ăeometrs”,”Livland”, “Metrum”- galvenokārt studenti iziet mācību un ražošanas prakses
šajās firmās.
4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā, praktiskos
darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 125 pilna laika studenti un 59 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās vairs
neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2004. IX) ir tikai 3., 4. un 5.kursi.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata
(2.pielikums). 2005.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija
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iesniegti 94 pieteikumi, budžeta grupā tika uzĦemti 27 studenti un 8 par maksu, (konkursa
koefic. 3.56).
Absolventi: 2001.g. akadēmisko studiju programmu zemes ierīcībā beidza 3, 2002.g. –
4, bet 2003.g. – 9 studenti, 2004.g. – 11 studenti, bet 2005.gadā – 19 studenti . ViĦiem
piešėirts inženierzinātĦu bakalaura grāds zemes ierīcībā. VEK īpaši atzīmēja moderno
tehnoloăiju pielietošanu bakalaura darbu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1.9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2004./2005.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs:
Pamata vai

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

blakusdarbā,
slodze

1

Anda Jankava

Profesore, Dr.oec.

pamata, 1.0

2.

Rihards-Uldis Zuments

Asoc.prof., Dr.sc.ing.

blakus, 0.75

3.

Velta Paršova

Asoc.prof., Dr.oec.

blakus, 0.5

4.

Modris Mengots

Docents

pamata, 1.0

5.

Aina Palabinska

Lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

6.

Tālivaldis Zvaigznons

Docents

blakus, 0.5

7.

Vivita Lasteniece

Lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

8.

Inese Bīmane

Lektore, Mag.paed.

pamata, 1.0

9.

Brigita Helfriča

Lektore, Mag.sc.ing.

pamata, 1.0

10.

Gunārs PuriĦš

lektors

pamata, 1.0

11.

Harijs Krūze

lektors

blakus, 0.5

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

blakus, 0.5

13.

Atis Vallis

Lektors, Mag.sc.ing.

blakus, 0.5

14.

Armands Celms

Asistents, Mag.sc.ing.

blakus, 0.5

Mācībspēku vidējais vecums ir 48 gadi.
6 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs.
Atzīmējams,

ka

V.Paršova

2005.gadā

ekonomisko

zinātĦu

kandidāta

grādu

nostrifikācijas kārtībā pielīdzināja ekonomikas doktora grādam. Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju,
apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Augstskolu didaktika”

400

LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā (2003.g.- A.Palabinska, 2004.g.V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča), apmeklē seminārus: par teritorijas
plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska, V.Paršova), kursus: V.Lasteniece
(2005.g. 3 mēnešu kursi par NĪ tirgu un tirgus vērtēšanu), V.Lasteniece 2005./2006. studiju
gadā mācās LU NĪ vērtēšanas skolā.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(E.Stūrmanis, S.KrieviĦa, I.Langmane). Jāatzīst, ka atalgojums augstskolā, kaut arī pagājušajā
gadā būtiski palielinājās, salīdzinājumā ar ražošanā nodarbinātajiem ir mazāks, tāpēc Ĝoti grūti
piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir vairāki doktoranti:
A.Vallis, V.Bedinovs, A.AuziĦš, E.Stūrmanis), kuri piedalās arī mācību darbā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela mācību darba pārslodze) akadēmiskais personāls
strādā pie mācību metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.
2004./2005.studiju gadā izdoti mācību līdzekĜi: “Mērniecība” (3.daĜa), sast. B.Helfriča un
monogrāfija “Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940 – 2000.”(autoru kolektīvs, kuru
skaitā H.KanaviĦš, V.Paršova, L.Grīnfogele). Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas mācību
grāmatas ăeodēzijā. E.Stūrmanis sagatavojis un 2005.gadā paredz izdot mācību līdzekli
“Geoinformācijas sistēmas”.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1.

katedrai ir cieša sadarbība ar valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;

2.

studentiem ir iespējams iziet mācību prakses VZD struktūrdaĜās, mērniecības
un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās;

3.

studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās;

4.

pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās
specialitātes sfērās.

5.

katedrai ir vairāki doktoranti;

6.

Vairāki katedras pasniedzēji strādā VZD un citās iestādēs, tas dod iespēju
orientēties ražošanas aktualitātēs, studentiem iespējams praktizēties ar mūsdienīgiem
instrumentiem un tehnoloăijām, kas fakultātē finansiālu apstākĜu dēĜ vēl nav pilnībā
nodrošināts.

Vājās puses:
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1. Nodrošinājums

ar

datorprogrammatūru

un

mūsdienīgiem

ăeodēziskajiem

instrumentiem – vēl ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2. Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē
pasniedzēju mācību un sabiedriskā darba (V.Lasteniece 2005.gadā bija LLU
UzĦemšanas komisijas LIF atbildīgā sekretāre) pārslodze.
3. kaut doktorantu skaits katedrā pieaug, viĦi strādā pamatdarbā citur un lielākā daĜa
savu turpmāko darbību nedomā saistīt ar augstskolu;
4. Kaut katedrā strādā vairāki jauni pasniedzēji, tomēr darbs augstskolā viĦiem ir
blakus darbs, līdz ar to viĦi nevar pilnā apjomā veikt mācībspēka visus pienākumus.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem.
2) Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā
veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā aktivizējusies.
Katedrā 2004./2005.st.gadā bija 4 doktoranti: III kursā - A.AuziĦš (vad. A.Jankava),
II kursā – V.Bedinovs (vad.A.Jankava), A.Vallis (vad.U.R.Zuments), I kursā
2005.g.jūnijā iestājās E.Stūrmanis (vad. A.Jankava). Šogad maăistrantūru nebeidza
neviens maăistrs. 2005.gadā maăistrantūrā iestājās 3 studenti: E.Helfriča (zemes
ierīcība), R.Smilga, O.Kreilis (ăeodēzija), I.Vestmane ir II kursā.
4) Katedrā iepriekšējā atskaites periodā ar veiksmīgiem rezultātiem strādāts pie finansu
resursu piesaistes, rakstot projektu un subsīdiju pieteikumus, un arī turpmāk šis darbs
jāturpina.
Studiju programmas vadītāja, profesore

A.Jankava

18.10.2005.
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Pielikums
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA
Studiju plāns
Nr.
p.k.

Kods

Studiju priekšmets

Priekšme
1.kurss
tu
apjoms 1.sem. 2.sem.
KP
kontroles veids

2.kurss

3.kurss

4.kurss

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

AKADĒMISKIE STUDIJU PRIEKŠMETI (A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FILO 101
PEDA 301
SOCI 101
FILO 102
VALO 101
DVID 304
MATE 102
FIZI 105
MATE 112
EKON 104
EKON 103
VIDE 101
ZIGE 310
INFO 101
ZIGE 101

Ētika, estētika
1,5
E
Lietišėā psiholoăija
1,5
E
Socioloăija
1,5
Filozofija
1,5
E
Svešvaloda
6
I
I
Cilvēka aizsardzība
2
Matemātika
7
I, E
I, E
Fizika
3
I, E
Matemātiskā statistika
2
Tiesību pamati
1
Ekonomikas teorija
1,5
Ekoloăija un vides aizsardzība
2
E
Zinātniskā darba pamati
2
Informātika
3
E
Ievads specialitātē
1
I
A daĜas apjoms KP
36,5
SPECIĀLIE STUDIJU PRIEKŠMETI (B)

1 ZIGE 304

Teritorijas plānošana

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kadastrs
5,5
Mērniecība I
7
I, E
Agrārās attiecības, nekust. Īpašums
3
Ia
Zemes tiesības
4
Augsnes zinātne
3
E
Zemkopība
1,5
Ia
Augkopība
1,5
Ainavas plānošana
1
Matemātiskās metodes zemes ier.
1,5
Ăeogr. inform. sistēmas
2
Būvniecība
1
Zemes meliorācija
4,5
Topogrāfiskā rasēšana
4
Ia
Ia
Ăeodēziskie tīkli
4
Kartogrāfija
1,5
Fotogrammetrija
4
Mērniecība II
3
Zemes ierīcības projektēšana
5
Apdzīvotu vietu plānošana
4,5
Nekustamā īpašuma vērtēšana
4,5
Inženierăeodēzija
3
Saimniecības zemes ierīcība
5
Zemes ier. darbu organiz.
1,5
UzĦēmējdarbība
5
B daĜas apjoms KP
85,5
IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI (C)
Humanitārā bloka pr.
2

1
2

ZIGE 320
ZIGE 352
ZIGE 301
ZIGE 303
AGRO 308
LAUK 307
AUGK 310
ARBU 105
INFO121
ZIGE 315
ARBU 108
VIDE 102
ZIGE 353
ZIGE 354
ZIGE 360
ZIGE 356
ZIGE 358
ZIGE 305
ZIGE 307
ZIGE 321
ZIGE 359
ZIGE 306
ZIGE 309
UZND 104

Speciālo priekšmetu izvēle
C daĜas apjoms KP
Fizkultūra
Bakalaura darbs

Ia
I

E
E

Ia
Ia
E
Ia

5

13
15
3
10

E
E
I, E

kd

E, kd

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
E,kp
I, E
Ia
I, E
kd
E, kp
E, kp
E
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I

kd
kd

E, kp
Ia
E

Ia

kd

Ia
Ia

I

kp

I

I

Ia

Ia

Ia

Mācību prakses
1
2
3
4
5
6
7
8

ZIGE 001
ZIGE 006
AGRO001
ZIGE 052
ZIGE 053
ZIGE 002
ZIGE 003
ZIGE 054

Ražošanas darbs
Praktiskā lauksaimniecība
Augsnes zinātne
Mērniecība
Ăeodēziskie tīkli
Kadastrs
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Inženierăeodēzija

0,5
1
1
3
3
2
2
2

Kopā mācību prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā (iesk.fizkult.)

14,5
137
164.5

P
P
P
P
P
P
P
P
1,5
18,5
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1
20,5

18,5

5
16,5

18

7
15

20

10

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2004.g. 1.septembra līdz 2005.g. 31.augustam
II daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
(LR izglītības klasifikācijas kods 4258104)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi kopš iepriekšējā gada
nav mainīti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes
uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un
vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites
tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai inženiera kvalifikāciju ieguvušais
speciālists varētu strādāt ražošanā, kā arī turpināt studijas maăistrantūrā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi Apgūstot zemes ierīcības augstāko profesionālo studiju programmu,
specialitātes absolvents iegūst inženiera kvalifikāciju zemes ierīcībā, ir apguvis zemes
ierīcības bakalaura standartu ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā un ir spējīgs:
-

Ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;

-

Veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;

-

Izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritorijas plānošanas projektus;

-

Uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;

-

Veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;

-

Kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;

-

Pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās;

-

Nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
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-

Strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Sakarā ar to, ka pirms 2 gadiem studiju plānā tika salīdzinoši lielā mērā ievestas izmaiĦas
(2002.-2003.st.g.), šajā gadā vairāk domāts par studiju priekšmetu programmām, to saturu.
Pēc jaunā studiju plāna studē Zemes ierīcības studiju programmas 1., 2. un 3.kurss
(2005./2006.st.g.).
Atskaites periodā izdarītas nelielas korekcijas studiju plānā:
 studiju priekšmetu sadalījumā pa semestriem - studiju priekšmets Zemes meliorācija
no 2.kursa I semestra pārcelts uz II semestri, bet Studiju priekšmets Zemes tiesības
no 2.kursa II semestra uz I semestri. (pielikumā – jaunais studiju plāns);
 3.kursa II semestra garums samazināts no 16 uz 12 nedēĜām, pēc teorētiskajām
studijām seko 2 mācību prakses (Nekustamo īpašumu vērtēšana, 2 nedēĜas un
Ăeodēziskie tīkli, 3 nedēĜas), sesija 2 nedēĜas (nevis 3), pēc sesijas paliek vēl 2
nedēĜu prakse Inženierăeodēzijā. Šajā semestrī visus obligātos studiju priekšmetus
pasniedz Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra, tāpēc šādu semestra garuma izmaiĦu
var izdarīt, ar to optimizējot semestra plānojumu.
Sagatavota informācija par studiju priekšmetiem Latvijas augstskolu informācijas
sistēmai (LAIS).
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Sakarā ar pieprasījumu no ražotāju puses (VZD, mērniecības firmas) pēc speciālistiem,
īpaši mērniecībā, atskaites periodā tika strādāts pie 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas izveides, kā arī kopā ar ražošanas pārstāvjiem attiecīgā profesijas
standarta izstrādes. Profesijas standarta komisija, saskaĦā ar vairāku valsts un privātu
organizāciju pēc IZM lūguma iesniegtajiem priekšlikumiem, veikusi korekcijas profesijas
mērnieks standarta projektam, kas atbilstu 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītībai, un
turpmāk nolēma strādāt arī pie 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta.
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz patstāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā, kadastrā)
noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi. Arī vairāki
2.kursa studenti praksi Mērniecībā (topogrāfiskā uzmērīšana) izgāja ražošanas uzĦēmumos,
tādējādi viĦiem bija iespēja apgūt modernākos instrumentus un programmatūras. 7 studenti šīs
prakses laikā pēc BīriĦu pils īpašnieku lūguma uzmērīja daĜu pils parka teritorijas M 1:500.
Sadarbība ar BīriĦu pils saimniekiem turpināsies arī nākošajā gadā.
Sakarā ar to, ka daudzi diplomandi pēc pirmsdiploma prakses turpina strādāt bijušajās
prakses vietās, tai raksturīga liela diplomandu patstāvība un diplomprojektu izpildes un
aizstāvēšanas tehnoloăija salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir stipri uzlabojusies.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
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3.1.
Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmetu pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
Kadastrā izpildē tiek pielietots komandas darbs, arī citos priekšmetos vairāk studiju laika
atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir bijušas mācību ekskursijas uz VZD Vidzemes
reăionālo nodaĜu (Kadastrs), Rīgas Domi, Jelgavas Domes Attīstības aăentūru
(Teritoriālplānošanas pamati). Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan
atsevišėos obligātajos (NĪ vērtēšana, ĂIS), gan izvēles (NĪ tirgus vērtēšana) priekšmetos.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkotas kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšanas ar Pover pointā sagatavotu prezentāciju, pie tam
kursa projektu aizstāvēšanu vērtē arī visi kursa studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams izmantot
šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti arī ir apmierinoši – kursa projekti un diplomprojekti, to
aizstāvēšanas ziĦojumi tiek izpildīti datortehnikā.
3.2.
Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir ierīkota datorklase ar 13 datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei
nepieciešamo programmnodrošinājumu.
2005.gadā, lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki
projekta un subsīdiju pieteikumi:
 Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU pētniecības
projektu konkursam, (vad. R.U.Zuments), projekts apstiprināts. Projekta ietvaros
2005.gadā paredzēts iegādāties 2 portatīvos datorus un datorprojektoru.
 2005.gadā sadarbībā ar VZD katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā
studentu prakses organizācija Valsts zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts
apstiprināts, bet sakarā ar apstiprinājuma nokavēšanos projekta izpilde pārcelta
par gadu uz priekšu – 01.07.2006. – 31.12.2006. ;
 Zemkopības ministrijas subsīdiju pieteikums lauksaimniecībā izmantojamiem
projektiem “Ăeodēzijas instrumentu bāzes atjaunošana zinātniskā darba kvalitātes
uzlabošanai” (iesn.A.Jankava), subsīdijas nav saĦemtas.
 Iesniegums ZM subsīdiju saĦemšanai konferencēm Latvijā. Subsīdijas saĦemtas,
izlietotas starptautiskās zinātniskās konferences organizācijai, rakstu krājuma
izdošanai.
 Piešėirts LZP grants projektam “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte
lauku apvidos” (vad.A.Jankava).
2005.gadā katedrā iegādāti 3 elektroniskie planimetri, 30m ruletes – 3 gab.,
grafoprojektors un tā galdiĦš, 29 auditorijas krēsli (603.aud.), 1 krāsu printeris (A3), 3
nepārtrauktās barošanas bloki datoriem. Vēl šajā gadā no budžeta līdzekĜiem paredzēts
iegādāties 2 portatīvos datorus un 2 lāzerprinterus. Katedras ăeodēzijas priekšmetu
pasniedzēju pieteiktā un apstiprinātā LLU pētniecības projekta ietvaros 2005.gadā paredzēts
iegādāties 2 portatīvos datorus un datorprojektoru.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2005.gadā izdots
B.Helfričas mācību līdzeklis “Mērniecība” (3.daĜa), kā arī VZD un LLU autoru
kolektīvs, kura sastāvā ir katedras mācību spēki H.KanaviĦš (galv.red.), V.Paršova un
L.Grīnfogele, izdevis monogrāfiju “Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940 –
2000.”
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Katedra sadarbojas ar LLU Fundamentālo bibliotēku, lai pasūtītu jaunāko literatūru,
īpaši speciālos žurnālus specialitātē.
3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (pēc jaunā studiju plāna 3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju
piedāvāto zinātnisko tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu maijā
notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu autori, 2005.g.
pavisam nolasīti 19 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.
5.kursa studente E.Luste sagatavoja un iesniedza rakstu 2005.g. LLU Studentu
zinātniskās konferences tēžu krājumam.
Studentus iespēju robežās piesaistam pie katedras ZP granta tēmas izpildes
(D.Platonova).
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: 2005.g. LR Mērnieku
biedrības konkursā E.Pinkovskis (1.vieta inženierprojektu grupā) par darbu “Inženierbūvju
pamatu deformācijas prognozes” (vad. R.U.Zuments), E.Luste (1.vieta bakalauru darbu
grupā) par darbu “Dažādu metožu pielietošana poligonometrijas gājienu izlīdzināšanā” (vad.
B.Helfriča), kā arī veicināšanas balvas: L.Bebrīte (inž.proj., vad. V.Paršova), S.Paegle (bak.d.,
vad. A.Palabinska).
Savukārt LLU studentu zinātnisko darbu konkursā par laureāti kĜuva E.Luste par darbu
“Dažādu metožu pielietošana poligonometrijas gājienu izlīdzināšanā” (vad. B.Helfriča).

3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv mācību
spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem (dalība
starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.), LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu
fakultāti (par ăeomātikas zinātnes nozares vietu zinātĦu klasifikācijā).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā.
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Ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi ar Bonnas universitāti (jau 6 gadus),
Zviedrijas Karalisko Tehnisko universitāti (KTH) Stokholmā (2005.g.septembrī atjaunots
līgums) un Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), 4.kursa
studente Līga Vodopjanova 2004./2005.studiju gadā stažējās Drontenā, 2006.gada pavasara
semestrī uz 6 mēnešiem Zviedrijas KTH gatavojas stažēties 3.kursa studente Vera Babaka.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU atbilstoša profila katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta starptautiska
zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un profesionālajiem
ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mācību spēki,
doktoranti un ražošanas pārstāvji, uz šo konferenci tiek izdots kopējs zinātnisko un metodisko
rakstu krājums. 2005.gada 12.-13.maijā Jelgavā LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedra
noorganizēja starptautisku (piedalījās 7 valstu pārstāvji: Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija,
Moldova, Rumānija, Baltkrievija) zinātniski metodisku konferenci “Baltic Surveying`05”,
tika izdots konferences pilnu rakstu krājums.

3.5.
Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu

studentu apmācībai;
♦ studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD struktūrās.
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
♦ kopā ar VZD un citu organizāciju dalību tiek strādāts pie profesijas
standarta;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju
priekšmetus (V.Paršova “Kadastrs”, T.Zvaigznons “Zemes tiesības”,
S.KrieviĦa “Zemes tirgus analīze”.
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – mērniecības firmām “Latgeo”,
“Ăeometrs”,”Livland”, “Metrum”- galvenokārt studenti iziet mācību un ražošanas prakses
šajās firmās.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam
(PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru
zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā,
praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
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Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā kopā)
studē 129 pilna laika studenti un 42 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās vairs
neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2005. IX) ir tikai 4. un 5.kursi.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata.
2005.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 94
pieteikumi budžeta grupā tika uzĦemti 27 studenti un 8 par maksu, (konkursa koefic. 3.56).
Absolventi: 2005.gadā profesionālo studiju programmu zemes ierīcībā beidza tikai
8 absolventi, tai skaitā 4 nepilna laika studenti. ViĦiem piešėirta inženiera kvalifikācija
zemes ierīcībā. Vidējā diplomprojekta novērtējuma balle – 7.75 (2004.g.- 8.05, 2003.g. –
7.71). VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu diplomprojektu grafisko
materiālu un paskaidrojuma rakstu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1.9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas vadošā
katedra. 2004./2005.st.g. katedrā bija sekojošs mācībspēku sastāvs:

Pamata vai

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

blakusdarbā,
slodze

1

Anda Jankava

Profesore, Dr.oec.

pamata, 1.0

2.

Rihards-Uldis Zuments

Asoc.prof., Dr.sc.ing.

blakus, 0.75

3.

Velta Paršova

Asoc.prof., Dr.oec.

blakus, 0.5

4.

Modris Mengots

Docents

pamata, 1.0

5.

Aina Palabinska

Lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

6.

Tālivaldis Zvaigznons

Docents

blakus, 0.5

7.

Vivita Lasteniece

Lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

8.

Inese Bīmane

Lektore, Mag.paed.

pamata, 1.0

9.

Brigita Helfriča

Lektore, Mag.sc.ing.

pamata, 1.0

10.

Gunārs PuriĦš

lektors

pamata, 1.0

11.

Harijs Krūze

lektors

blakus, 0.5

12.

Lāsma Grīnfogele

asistente

blakus, 0.5

13.

Atis Vallis

Lektors, Mag.sc.ing.

blakus, 0.5
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14.

Armands Celms

Asistents, Mag.sc.ing.

blakus, 0.5

Mācībspēku vidējais vecums ir 48 gadi.
6 no mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs.
Atzīmējams,

ka

V.Paršova

2005.gadā

ekonomisko

zinātĦu

kandidāta

grādu

nostrifikācijas kārtībā pielīdzināja ekonomikas doktora grādam. Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju,
apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Augstskolu didaktika”
LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā (2003.g.- A.Palabinska, 2004.g.V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča), apmeklē seminārus: par teritorijas
plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska, V.Paršova), kursus: V.Lasteniece
(2005.g. 3 mēnešu kursi par NĪ tirgu un tirgus vērtēšanu), V.Lasteniece 2005./2006. studiju
gadā mācās LU NĪ vērtēšanas skolā.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(E.Stūrmanis, S.KrieviĦa, I.Langmane). Jāatzīst, ka atalgojums augstskolā, kaut arī pagājušajā
gadā būtiski palielinājās, salīdzinājumā ar ražošanā nodarbinātajiem ir mazāks, tāpēc Ĝoti grūti
piesaistīt jaunus kolēăus mācību darbā. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir vairāki doktoranti:
A.Vallis, V.Bedinovs, A.AuziĦš, E.Stūrmanis), kuri piedalās arī mācību darbā.
Iespēju robežās (jo ir samērā liela mācību darba pārslodze) akadēmiskais personāls
strādā pie mācību metodiskajiem līdzekĜiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.
2004./2005.studiju gadā izdoti mācību līdzekĜi: “Mērniecība” (3.daĜa), sast. B.Helfriča un
monogrāfija “Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940 – 2000.”(autoru kolektīvs, kuru
skaitā H.KanaviĦš, V.Paršova, L.Grīnfogele). Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas mācību
grāmatas ăeodēzijā. E.Stūrmanis sagatavojis un 2005.gadā paredz izdot mācību līdzekli
“Geoinformācijas sistēmas”.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1. katedrai ir cieša sadarbība ar valsts Zemes dienestu un mērniecības firmām;
2. studentiem ir iespējams iziet mācību

un ražošanas praksi VZD struktūrdaĜās,

mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās;
3. studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās;
4. katedrai ir vairāki doktoranti;
5. pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās sfērās.
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6. Vairāki katedras pasniedzēji strādā VZD un citās iestādēs, tas dod iespēju orientēties
ražošanas

aktualitātēs,

studentiem

iespējams

praktizēties

ar

mūsdienīgiem

instrumentiem un tehnoloăijām, kas fakultātē finansiālu apstākĜu dēĜ vēl nav pilnībā
nodrošināts.
Vājās puses:
1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēziskajiem instrumentiem – vēl
ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs, to kavē
pasniedzēju mācību un sabiedriskā darba (V.Lasteniece 2005.gadā bija LLU
UzĦemšanas komisijas LIF atbildīgā sekretāre) pārslodze.
3) Kaut katedrā ir vairāki doktoranti, lielākā daĜa no viĦiem savas turpmākās darbības
ieceres nesaista ar augstskolu;
4) Kaut katedrā strādā vairāki jauni pasniedzēji, tomēr darbs augstskolā viĦiem ir blakus
darbs, līdz ar to viĦi nevar pilnā apjomā veikt mācībspēka visus pienākumus.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem.
2) Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā
veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā aktivizējusies.
Katedrā 2004./2005.st.gadā bija 4 doktoranti: III kursā - A.AuziĦš (vad. A.Jankava),
II kursā – V.Bedinovs (vad.A.Jankava), A.Vallis (vad.U.R.Zuments), I kursā
2005.g.jūnijā iestājās E.Stūrmanis (vad. A.Jankava). Šogad maăistrantūru nebeidza
neviens maăistrs. 2005.gadā maăistrantūrā iestājās 3 studenti: E.Helfriča (zemes
ierīcība), R.Smilga, O.Kreilis (ăeodēzija), I.Vestmane ir II kursā.
4) Katedrā iepriekšējā atskaites periodā ar veiksmīgiem rezultātiem strādāts pie finansu
resursu piesaistes, rakstot projektu un subsīdiju pieteikumus, un arī turpmāk šis darbs
jāturpina.
Studiju programmas vadītāja, profesore

A.Jankava

18.10.2005.
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Pielikums
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA
AR TIESĪBĀM TURPINĀT STUDIJAS MAĂISTRANTŪRĀ
Studiju plāns
Nr.
p.k.

Kods

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FILO 101
PEDA 301
SOCI 101
FILO 102
VALO 101
DVID 304
MATE 102
FIZI 105
MATE 112
EKON 104
EKON 103
VIDE 101
ZIGE 310
INFO 101
ZIGE 101

Ētika, estētika
1,5
E
Lietišėā psiholoăija
1,5
E
Socioloăija
1,5
Filozofija
1,5
E
Svešvaloda
6
I
I
Cilvēka aizsardzība
2
Matemātika
7
I, E
I, E
Fizika
3
I, E
Matemātiskā statistika
2
Tiesību pamati
1
Ekonomikas teorija
1,5
Ekoloăija un vides aizsardzība
2
E
Zinātniskā darba pamati
2
Informātika
3
E
Ievads specialitātē
1
I
A daĜas apjoms KP
36,5
SPECIĀLIE STUDIJU PRIEKŠMETI (B)

1
2
3
4

ZIGE 304
ZIGE 320
ZIGE 352
ZIGE 301

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ZIGE 303
AGRO 308
LAUK 307
AUGK 310
ARBU 105
INFO121
ZIGE 315
ARBU 108
VIDE 102
ZIGE 353
ZIGE 354
ZIGE 360
ZIGE 356
ZIGE 358
ZIGE 305
ZIGE 307
ZIGE 321
ZIGE 359
ZIGE 306
ZIGE 309
UZND 104

Teritorijas plānošana
5
Kadastrs
5,5
E
kd
Mērniecība I
7
I, E
I, E
Agrārās attiecības, nekust.
3
Ia
Īpašums
Zemes tiesības
4
E, kd
Augsnes zinātne
3
E
Zemkopība
1,5
Ia
Augkopība
1,5
Ia
Ainavas plānošana
1
Matemātiskās metodes zemes ier.
1,5
Ăeogr. inform. sistēmas
2
Būvniecība
1
Ia
Zemes meliorācija
4,5
E,kp
Topogrāfiskā rasēšana
4
Ia
Ia
Ăeodēziskie tīkli
4
Kartogrāfija
1,5
Fotogrammetrija
4
Mērniecība II
3
Zemes ierīcības projektēšana
5
Apdzīvotu vietu plānošana
4,5
Nekustamā īpašuma vērtēšana
4,5
Inženierăeodēzija
3
Saimniecības zemes ierīcība
5
Zemes ier. darbu organiz.
1,5
UzĦēmējdarbība
5
E
B daĜas apjoms KP
85,5
IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI (C)

1
2

Priekšmetu
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
5.kurss
apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.
KP
kontroles
kontroles
kontroles
kontroles
kontroles
veids
veids
veids
veids
veids
AKADĒMISKIE STUDIJU PRIEKŠMETI (A)
Studiju priekšmets

Humanitārā bloka pr.
Speciālo priekšmetu izvēle
C daĜas apjoms KP
Fizkultūra
Bakalaura darbs
Diplomprojekta izstr.
Pirmsdiploma prakse

2
18
20
3
10
15
20

ZIGE 001
ZIGE 006
AGRO001

Ražošanas darbs
Praktiskā lauksaimniecība
Augsnes zinātne

0,5
1
1

I

E
E

Ia
Ia
E
Ia

Ia

E

I

I

I

kp

Ia
Ia
Ia

I, E
Ia
I, E
kd
E, kp
E, kp
E

kd
kd

E, kp
Ia
kd

Ia
Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

I

P

Mācību prakses
1
2
3

Ia

P
P
P
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4
5
6
7
8

ZIGE 052
ZIGE 053
ZIGE 002
ZIGE 003
ZIGE 054

Mērniecība
Ăeodēziskie tīkli
Kadastrs
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Inženierăeodēzija
Kopā mācību prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā (iesk.fizkult.)

3
3
2
2
2
14,5
142
204,5

P
P
P
P
P
1,5
18,5
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1
20,5

18,5

5
16,5

18

7
15

20

10

5

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2005.g. 1.septembra līdz 2006.g. 31.augustam
I daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
(klasifikācijas kods 43581)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi būtiski nav mainīti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes uzmērīšanai un
karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un vērtēšanai, pielietojot
mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites tehnoloăijas, kā arī
pētniecisko iemaĦu apguvi, lai bakalaura grādu ieguvušais speciālists varētu strādāt
ražošanā vai turpināt studijas maăistrantūrā (SaskaĦā ar 2006.gada maija LLU Mācību
padomes sēdē pieĦemtu lēmumu nav iespējams pēc bakalaura grāda iegūšanas turpināt
studijas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 5.kursā, lai pēc vēl viena
gada studijām iegūtu vēl inženiera kvalifikāciju).
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi Apgūstot zemes ierīcības augstāko akadēmisko studiju programmu,
specialitātes absolvents iegūst inženierzinātĦu bakalaura grādu zemes ierīcībā un ir
spējīgs:
-

Ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;

-

Veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;

-

Izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā arī
teritorijas plānošanas projektus;

-

Uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;

-

Veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;

-

Kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;

-

Pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās;

-

Nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;
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-

Strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā
Lielākas izmaiĦas studiju plānā tika veiktas pirms 2 gadiem (2002.-2003.st.g.), tāpēc šajā
gadā vairāk domāts par studiju priekšmetu programmām, to saturu. Pēc jaunā studiju plāna
studē visi Zemes ierīcības studiju programmas kursi (2006./2007.st.g.).
Atskaites periodā pārkārtots studiju priekšmetu sadalījums pa blokiem, lai tas atbilstu MK
noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (1.pielikums).
Precizēts IKK – Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas kods – 43581.
Studiju priekšmetos Fizika, Matemātika un Ăeodēziskie tīkli noĦemta viena no
kontroles formām – ieskaite, saglabājot eksāmenu.
2.2.
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās
akadēmiskās izglītības standartam
Katedras mācību spēki katru gadu tiekas ar ražošanas pārstāvjiem (VZD Liepājas
reăion.nod. 2001.g., Daugavpils 2002. un 2006.gg., Rēzeknes 2003.g., Ventspils 2004.g. un
Vidzemes nodaĜās, 2005.g.), lai iepazītos ar to darbu un noskaidrotu, kādas zināšanas un
iemaĦas nepieciešamas zemes ierīkotājam. Konstatējām, ka mūsu studiju programmas plašais
spektrs ir pareizs.
Studiju programma atbilst augstākās akadēmiskās izglītības standartam zemes ierīcībā
(PNZ, 26.lpp.). Atskaites periodā pārkārtots studiju priekšmetu sadalījums pa blokiem, lai tas
atbilstu MK noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
(1.pielikums).
2.3.
IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz pastāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā, Kadastrā)
noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, par šādu praksi iegūti atzinīgi
vērtējumi.
Vairāki 2.kursa studenti praksi Mērniecībā (topogrāfiskā uzmērīšana) izgāja ražošanas
uzĦēmumos, tādējādi viĦiem bija iespēja apgūt modernākos instrumentus un programmatūras.
7 studenti (lekt.A.VaĜĜa vad.) šīs prakses laikā pēc BīriĦu pils īpašnieku lūguma uzmērīja
daĜu pils parka teritorijas M 1:500, pārējie saskaĦā ar vienošanos ar Rundāles pils vadību
(lekt.I.Bīmanes vad.) uzmērīja Rundāles pils parku.
Vēlams sākt ātrāk strādāt pie izvēlētā bakalaura darba temata, tāpēc studentus jau
4.kursa rudens semestrī aicinām izvēlēties tēmu un vākt informāciju, lai sastādītu analītisko
apskatu.
3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1.
Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmeta pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
Kadastrā, kursa projekta Apdzīvotu vietu plānošana izpildē tiek pielietots komandas darbs,
arī citos priekšmetos vairāk studiju laika atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir
bijušas mācību ekskursijas uz VZD Dienvidlatgales nodaĜu (Kadastrā), Jelgavas Domes
Attīstības aăentūru (Teritorijas plānošana), VZD Dienvidkurzemes reăionālo nodaĜu,
tiekoties ar Liepājas pilsētas un rajona pašvaldībām par teritorijas plānošanas jautājumiem.
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Jaunas vēsmas pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos (Zemes
tiesībās D.Dambīte, ĂIS – E.Stūrmanis), gan izvēles priekšmetos. Lektore V.Lasteniece
pabeigusi LU Nekustamā īpašuma skolas Nekustamā īpašuma pārvaldes un vērtēšanas
programmu, iegūstot atestātu par tās sekmīgu pabeigšanu.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkotas kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšanas ar Pover pointā sagatavotu prezentāciju, pie tam
kursa projektu aizstāvēšanu vērtē arī visi kursa studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, programma “NAIS”, studentiem ir iespējams apgūt un
izmantot šīs piedāvātās iespējas. Rezultāti ir labi – kursa projekti un bakalaura darbi tiek
izpildīti un prezentēti Ĝoti labā un mūsdienām atbilstošā līmenī, par ko norādīts VEK atskaitē.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir datorklase ar 13 datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu.
2006.gadā, lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki
projekta un subsīdiju pieteikumi:
• Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU pētniecības
projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaiste
valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad. R.U.Zuments), projekts Ls 15000
vērtībā apstiprināts. Projekta ietvaros 2006.gadā paredzēts iegādāties
datorprogrammu ăeodēzisko datu apstrādei.
• Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku
apvidos” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts 5817 Ls vērtībā. Projekta ietvaros
iegādāti 2 lāzera tālmēri, vēl paredzēts iegādāties vienu portatīvo datoru, 1
multimedija iekārtu.
• 2005.gadā sadarbībā ar VZD katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā
studentu prakses organizācija Valsts zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts
apstiprināts un notiek tā īstenošana, 01.07.2006. – 31.12.2006. ;
• 2006.gadā katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi projektu “Zemes ierīcības
un mērniecības studiju modernizācija LLU” par 200000 Ls, bet projekts noraidīts
dažu procesuālu nepilnību dēĜ;
• 2006.gadā katedra sadarbībā ar Limbažu padomi Eiropas sociālajam fondam
pieteikusi projektu “Studiju programmas ilgtspējīgas attīstības plānošanai
izstrāde”. Projekta apstiprināšana kavējas.
• Piešėirts LZP grants projektam “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte
lauku apvidos” (vad.A.Jankava), 2006.g. – 4800 Ls.
Vēl 2006.gadā katedrā par LIF budžeta līdzekĜiem paredzēts iegādāties 3
datorkomplektus, kabineta iekārtu katedras vadītājas kabinetam.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2006.gadā izdots
E.StūrmaĦa mācību līdzeklis “Ăeoinformācijas sistēmas”.
Katedra izstrādājusi “Noteikumus par bakalaura darba un diplomprojekta
izstrādāšanas kārtību LLU Zemes ierīcības studiju programmā”(05.04.2006.), LLU
Lauku inženieru fakultātes zemes ierīcības studiju programmas Valsts eksāmenu
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komisijas pagaidu nolikumu”(03.05.2006.) un “LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedras organizēto prakšu nolikumu” (02.06.2006.).
3.2.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu maijā
notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu autori, 2006.g.
pavisam nolasīti 25 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras pētnieciskā darba
virzienus.
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: 2006.g. LR Mērnieku
biedrības konkursā Evija Luste (labākais darbs inženierprojektu grupā) par darbu “Jelgavas
pilsētas apakšzemes komunikāciju izpildmērījumu dokumentācijas pilnveidošana” (vad.
B.Helfriča), kā arī atzinību izpelnījās pārējie konkursam iesniegtie darbi: inženierprojektu
grupā: Sandra Špāka “Īpašuma “Liepas “ detālplānojums”, Aiva Volfa “Lauku bloku
aktualizācija zemnieku saimniecībā “Mazsproăi” (abām vad. A.Jankava), bakalaura darbu
grupā

Aivis

Andrejenko

“Fotogrammetrijas

un

tālizpētes

pielietošanas

iespējas

tautsaimniecībā”, Kristīne Brauna “Topogrāfiskā plāna sastādīšanas īpatnības, uzmērot
apakšzemes komunikācijas”, Lavrentijs Oskirko “Digitālās fotogrammetrijas izmantošanas
iespējas studentu apmācībā” (visiem vad. R.U.Zuments).

3.3.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierzinātĦu
bakalaurus zemes ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība
pastāv mācību spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem
(dalība starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.), LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu
fakultāti (par ăeomātikas zinātnes nozares vietu zinātĦu klasifikācijā).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā. Pēdējos gados
izveidojusies sadarbība arī ar kolēăiem no bijušajām PSRS republikām (Krievija, Baltkrievija,
Moldova) un Rumānija.
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Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU atbilstoša profila katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta starptautiska
zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un profesionālajiem
ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mācību spēki,
doktoranti un ražošanas pārstāvji, uz šo konferenci tiek izdots kopējs zinātnisko un metodisko
rakstu krājums. 2006.gada 17.-19.maijā Tartu Igaunijas Dabas zinātĦu universitātē
(University of Life Sciences) Mērniecības institūts organizēja starptautisku (piedalījās 8
valstu pārstāvji: Latvija, Lietuva, Igaunija, Moldova, Rumānija, Baltkrievija, Krievija, Vācija)
zinātniski metodisku konferenci “Baltic Surveying`06”.
Ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi ar Bonnas universitāti (jau 7 gadus),
Zviedrijas Karalisko Tehnisko universitāti (KTH) Stokholmā (2005.g.septembrī atjaunots
līgums) un Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), 2006.gada
pavasara semestrī 6 mēnešus Zviedrijas KTH stažējās 3.kursa studente Vera Babaka, 5.kursa
studente Linda EmsiĦa 2006./2007.studiju gadā stažējas Drontenā.

3.4.
Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales
reăionālo nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu

apmācībai;
♦ studentu mācību prakšu organizēšana VZD struktūrās.
♦ bakalauru darbu recenzēšana;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju priekšmetus

(V.Paršova “Kadastrs”, D.Dambīte “Zemes tiesības”).
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – VSIA “Latvijas valsts mērnieks”, VA
“Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un mērniecības firmām “Latgeo”,
“Ăeometrs”, ”Livland”, “Metrum”- galvenokārt studenti iziet mācību prakses šajās firmās.

4. Vērtēšanas sistēma
Pamatā vērtēšanas sistēma atbilst Akreditācijas ziĦojuma 1.7.punktā aprakstītajam (PKZ,
10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram, veicot regulāru zināšanu
pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu kontroldarbu veidā, praktiskos darbus
vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā
kopā) studē 172 pilna laika studenti un 31 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās
vairs neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2006. X) ir tikai 5.kurss.
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UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju
pamata. 2006.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti
152 pieteikumi, budžeta grupā tika uzĦemti 27 studenti un 30 par daĜēju maksu, (konkursa
koefic. 5.26).
Absolventi: 2006.g. akadēmisko studiju programmu zemes ierīcībā beidza 12
studenti (no tiem 9 pēc nepilna laika studijām), 2002.g. – 4, bet 2003.g. – 9 studenti,
2004.g. – 11 studenti, bet 2005.gadā – 3 studenti . ViĦiem piešėirts inženierzinātĦu
bakalaura grāds zemes ierīcībā. VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju pielietošanu
bakalaura darbu noformēšanā un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1.9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par akadēmisko
personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas akadēmiskā
personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju programmas
vadošā katedra.
Uz 01.09.2006.g. katedrā ir sekojošs mācībspēku sastāvs:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

Pamata vai
blakusdarbā,
slodze

1

Anda Jankava

profesore, Dr.oec.

pamata, 1.0

2.

Velta Paršova

asoc.prof., Dr.oec.

blakus, 0.5

3.

Modris Mengots

docents

pamata, 0,75

4.

Aina Palabinska

lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

5.

Vivita Lasteniece

lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

6.

Inese Bīmane

lektore, Mag.paed.

pamata, 1.0

7.

Brigita Helfriča

lektore, Mag.sc.ing.

pamata, 1.0

8.

Gunārs PuriĦš

lektors

pamata, 0,9

9.

Harijs Krūze

lektors

blakus, 0.5

10.

Daiga Dambīte

vieslektors-lektors, Mag.oec.

blakus, 0,35

11.

Armands Celms

vieslektors-lektors, Mag.sc.ing. blakus, 0.25

12.

Atis Vallis

vieslektors-lektors, Mag.sc.ing. blakus, 0.5

13.

Lāsma Grīnfogele

vieslektors-asistents

pamata, 1.0

Mācībspēku vidējais vecums ir 46,3 gadi.
Kopš 2006.gada 1.septembra katedrā vairs nestrādā asoc.prof. R.U.Zuments. 5 no
mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
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pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs, kā arī
doktorants Ervins Stūrmanis.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju, apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides
programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā (2003.g.A.Palabinska, 2004.g.- V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča), apmeklē
seminārus: par teritorijas plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska, V.Paršova),
kursus: V.Lasteniece (2005.g. 3 mēnešu kursi par NĪ tirgu un tirgus vērtēšanu), V.Lasteniece
2005./2006. studiju gadā mācījās LU NĪ vērtēšanas skolā un to sekmīgi beidza.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(E.Stūrmanis u.c.). Jāatzīmē, ka no 2006.g.1.septembra būtiski palielinājies atalgojums
pasniedzējiem (apmēram 1,5 reizes), kas varētu būt stimuls piesaistīt jaunus mācībspēkus no
fakultātes absolventiem. Grūtāk gan vēl joprojām ar ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēju
piesaistīšanu katedrā. Pie tam pēc R.U.Zumenta aiziešanas no LLU vājinājusies arī katedras
kvalifikācija, īpaši ăeodēzijas priekšmetos. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir vairāki
doktoranti: A.Vallis, V.Bedinovs, E.Stūrmanis), kuri piedalās arī mācību darbā.
Iespēju robežās akadēmiskais personāls strādā pie mācību metodiskajiem līdzekĜiem, kā
arī veic zinātniski pētniecisko darbu. 2005./2006.studiju gadā izdots mācību līdzeklis:
“Ăeoinformācijas sistēmas”, sast. E.Stūrmanis. Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas
mācību grāmatas ăeodēzijā.
Katedras mācībspēki (V.Paršova, T.Zvaigznons, D.Dambīte, A.Jankava, L.Grīnfogele)
piedalās kā darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu izstrādē- Zemes
ierīcības likums, pieĦemts 2006.g.oktobrī, attiecīgie MK noteikumi.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1. katedrai ir cieša sadarbība ar Valsts zemes dienestu un citām valsts iestādēm, kā arī
mērniecības firmām, studentiem ir iespējams iziet mācību un ražošanas praksi VZD
struktūrdaĜās, VA Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra, VSIA Latvijas valsts
mērnieks, mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās. Tas dod
iespēju studentiem iepazīt labāk ražošanas procesu, praktizēties ar mūsdienīgiem
instrumentiem un tehnoloăijām, kas fakultātē finansiālu apstākĜu dēĜ vēl nav pilnībā
nodrošināts;
2. studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās, ko arī viĦi ar
panākumiem izmanto;
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3. mācībspēku sastāvs kĜūst jaunāks (46 gadi 2006.g.), katedrai ir vairāki doktoranti;
4. pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās sfērās. Tāpēc
ievērojami pieaugusi vidusskolu beidzēju interese par specialitāti;
5. Vairāki katedras pasniedzēji strādā VZD un citās iestādēs, piedalās valsts normatīvo
aktu projektu izstrādē, tas dod iespēju katedras kolēăiem būt informētiem nozares
aktualitātēs.
Vājās puses:
1. Nodrošinājums

ar

datorprogrammatūru

un

mūsdienīgiem

ăeodēziskajiem

instrumentiem – vēl ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2. Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs,
3. kaut doktorantu skaits katedrā pieaug, viĦi strādā pamatdarbā citur un lielākā daĜa savu
turpmāko darbību nedomā saistīt ar augstskolu;
4. Kaut katedrā strādā vairāki jauni pasniedzēji, tomēr darbs augstskolā viĦiem ir blakus
darbs, līdz ar to viĦi nevar pilnā apjomā veikt mācībspēka visus pienākumus.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem.
2) Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā
veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā aktivizējusies.
Katedrā 2005./2006.st.gadā bija 4 doktoranti: III kursā – V.Bedinovs, I kursā
E.Stūrmanis (vad.A.Jankava), A.Vallis (vad.U.R.Zuments. Šogad maăistrantūru
beidza 2 maăistri: I.Vestmane (zemes ierīcība), M.LiepiĦa (ăeodēzija). 2006.gadā
maăistrantūrā iestājās 4 studenti: D.Platonova, J.Voroncova, L.Šteinberga (zemes
ierīcība), L.Oskirko (ăeodēzija).
4) Katedrā iepriekšējā atskaites periodā ar veiksmīgiem rezultātiem strādāts pie finansu
resursu piesaistes, rakstot projektu un subsīdiju pieteikumus, un arī turpmāk šis darbs
jāturpina.
Studiju programmas vadītāja, profesore

A.Jankava

18.10.2006.
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1.pielikums
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA
Studiju plāns
Nr.
p.k.

Kods

Studiju priekšmets

Priekšme
1.kurss
tu
apjoms 1.sem. 2.sem.
KP
kontroles veids

2.kurss

3.kurss

4.kurss

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

1.sem. 2.sem.
kontroles veids

OBLIGĀTĀ DAěA ( A )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

FILO 101
PEDA 301
SOCI 101
FILO 102
VALO 101
DVID 304
MATE 102
FIZI 105
MATE 112
EKON 104
EKON 103
VIDE 101
ZIGE 310
INFO 101
ZIGE 304
ZIGE 320
ZIGE 352
ZIGE 303
INFO 121
ZIGE 315
ARBU 108
ZIGE 354
ZIGE 358
ZIGE 305
UZND 104

Ētika, estētika
1,5
E
Lietišėā psiholoăija
1,5
Socioloăija
1,5
Filozofija
1,5
Svešvaloda
6
I
Cilvēka aizsardzība
2
Matemātika
7
E
Fizika
3
Matemātiskā statistika
2
Tiesību pamati
1
Ekonomikas teorija
1,5
Ekoloăija un vides aizsardzība
2
Zinātniskā darba pamati
2
Informātika
3
E
Teritorijas plānošana
5
Kadastrs
5,5
Mērniecība I
7
Zemes tiesības
4
Matemātiskās metodes zemes ier.
1,5
Ăeogr.inform.sistēmas
2
Būvniecība
1
Ăeodēziskie tīkli
4
Mērniecība II
3
Zemes ierīcības projektēšana
5
UzĦēmējdarbība
5
A daĜas apjoms KP
78,5
OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAěA (B)

1. ZIGE 101

Ievads specialitātē

2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9..
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agrārās attiecības, nekust. Īpašums
3
Ia
Augsnes zinātne
3
E
Zemkopība
1,5
Augkopība
1,5
Ainavas plānošana
1
Zemes meliorācija
4,5
Topogrāfiskā rasēšana
4
Ia
Kartogrāfija
1,5
Fotogrammetrija
4
Apdzīvotu vietu plānošana
4,5
Nekustamā īpašuma vērtēšana
4,5
Inženierăeodēzija
3
Saimniecības zemes ierīcība
5
Zemes ier. darbu organiz.
1,5
B daĜas apjoms KP
43,5
BRĪVĀS IZVĒLES DAěA ( C )
Humanitārā bloka pr.
2

1
2

ZIGE 301
AGRO 308
LAUK 307
AUGK 310
ARBU 105
VIDE 102
ZIGE 353
ZIGE 360
ZIGE 356
ZIGE 307
ZIGE 321
ZIGE 359
ZIGE 306
ZIGE 309

Speciālo priekšmetu izvēle
C daĜas apjoms KP
Fizkultūra (C )
Bakalaura darbs (A )

1

E
Ia
E
I

I

E
E

E
E
Ia
Ia
E
E
Ia
E
I, E

E
I, E

kp

kd
E,kd
Ia
Ia
Ia
E
kd
E
E

kp

kd

I

13
15
3
10

Ia
Ia
Ia
E,kp
Ia
Ia
I, E
E, kp
E
E, kp
Ia

Ia

Ia
Ia

I

Mācību prakses
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kd
kd

I

I

I

Ia

Ia

Ia

1
2
3
4
5
6
7
8

ZIGE 001
ZIGE 006
AGRO001
ZIGE 052
ZIGE 053
ZIGE 002
ZIGE 003
ZIGE 054

Ražošanas darbs (C )
Praktiskā lauksaimniecība (C )
Augsnes zinātne (B )
Mērniecība (B )
Ăeodēziskie tīkli (B )
Kadastrs (B )
Nekustamā īpašuma vērtēšana (B )
Inženierăeodēzija (B)
Kopā mācību prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā (iesk.fizkult.)

0,5
1
1
3
3
2
2
2

P
P

14,5
137
164,5

1,5
18,5
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P
P
P
P
P
P
1
20,5

18,5

5
16,5

18

7
15

20

10

Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku
no 2005.g. 1.septembra līdz 2006.g. 31.augustam
II daĜa
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ
STUDIJU PROGRAMMA
ar tiesībām turpināt studijas maăistrantūrā
(LR izglītības klasifikācijas kods 42581)
1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Atskaites periodā studiju programmas mērėis un uzdevumi kopš iepriekšējā
gada nav mainīti:
Mērėis – nodrošināt teorētisko zināšanu un darba iemaĦu apguvi zemes
uzmērīšanai un karšu sastādīšanai, īpašumu formēšanai, konsolidācijai, uzskaitei un
vērtēšanai, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas, zemes mērniecības un uzskaites
tehnoloăijas, kā arī pētniecisko iemaĦu apguvi, lai inženiera kvalifikāciju ieguvušais
speciālists varētu strādāt ražošanā, kā arī turpināt studijas maăistrantūrā.
ĥemot vērā to, ka zemes ierīcības uzdevumi mainās atkarībā no aktuālajiem
tautsaimniecības uzdevumiem, valsts politikas attiecībā pret zemi, uzskatam, ka zemes
ierīcības studiju programmas absolventam jābūt ar vispusīgām, plašām zināšanām, lai
speciālists jebkurā laika posmā varētu atrast sev darbu.
Uzdevumi - Apgūstot zemes ierīcības augstāko profesionālo studiju
programmu, specialitātes absolvents iegūst inženiera kvalifikāciju zemes ierīcībā, ir
apguvis zemes ierīcības bakalaura standartu, iegūstot tiesības turpināt studijas
maăistrantūrā un ir spējīgs:
-

ierīkot un uzmērīt ăeodēziskos atbalsttīklus;

-

veikt teritoriālo uzmērīšanu, plānu un karšu sastādīšanu;

-

izstrādāt zemes īpašumu un zemes lietojumu formēšanas un konsolidācijas, kā
arī teritorijas plānošanas projektus;

-

uzmērīt un tiesiski noformēt zemes īpašumu robežas;

-

veikt zemes un ar to saistīto būvju uzskaiti un vērtēšanu;

-

kārtot nekustamā īpašuma valsts kadastru;

-

pildīt zemes pārvaldes valsts ierēdĦa pienākumus valsts un pašvaldību
institūcijās;
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-

nodarboties ar privātpraksi zemes ierīcības, mērniecības, topogrāfisko un
ăeodēzisko, kā arī nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu izpildē;

-

strādāt pedagoăisko un zinātnisko darbu savā specialitātē.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Atskaites periodā nav veiktas korekcijas studiju plānā (1.pielikums). Precizēts IKK –
Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas kods - 42581.
Turpināts gatavot informāciju par studiju priekšmetiem Latvijas augstskolu
informācijas sistēmai (LAIS).
Atskaites periodā sagatavoti dokumenti un 12.10.2006. Izglītības un zinātnes
ministrijas Augstākās izglītības departamentā iesniegts iesniegums licences saĦemšanai par
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas zemes ierīcība ieviešanu.
Studiju priekšmetiem Fizika, Matemātika un Ăeodēziskie tīkli noĦemta viena no
kontroles formām – ieskaite, saglabājot eksāmenu.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un augstākās akadēmiskās
izglītības standartam
Atskaites periodā izstrādāts profesijas zemes ierīcības inženieris standarts un
2006.gada jūlijā iesniegts IZM (2.pielikums). Studiju programma atbilst profesijas
standartā izvirzītajām prasībām.

2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Studiju priekšmetu programmās ir samērā strikti noteikti lekciju, praktisko un
laboratorijas darbu apjomi, bet to izpildē var arī pieĜaut atšėirības, piemēram, lekciju vietā
paredzēt praktiskos darbus, tādā veidā orientējot studentus uz patstāvīgo darbu, kas arī
atsevišėos speciālajos studiju priekšmetos notiek. Atsevišėas prakses (NĪ vērtēšanā,
kadastrā) noris pēc individuālā grafika, un, aptaujājot studentus, iegūti atzinīgi vērtējumi.
Arī vairāki 2.kursa studenti praksi Mērniecībā (topogrāfiskā uzmērīšana) izgāja ražošanas
uzĦēmumos, tādējādi viĦiem bija iespēja apgūt modernākos instrumentus un
programmatūras. Arī šogad, tāpat kā pagājušo gadu, 7 studenti (lekt.A.VaĜĜa vad.) šīs
prakses laikā uzmērīja BīriĦu pils parka daĜu teritorijas M 1:500, pārējie saskaĦā ar
vienošanās līgumu ar Rundāles pils vadību (lekt. I.Bīmanes vad.) uzmērīja Rundāles pils
parku.
5.kursa studenti iziet 20 nedēĜu pirmsdiploma praksi vairākās valsts iestādēs un
privātfirmās. Katedra ir saĦēmusi līdzekĜus no ESF, projekta “Augstākās profesionālās
izglītības studiju programmas zemes ierīcībā studentu prakses organizācija” ietvaros
paredzēts apmaksāt studentu prakses vadīšanu uzĦēmumos, kā arī sagatavoti metodiskie
materiāli prakses organizācijai.
3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju priekšmetu pasniegšana orientēta uz patstāvīgo darbu. Piemēram, kursa darba
Kadastrā, kursa projekta Apdzīvotu vietu plānošana izpildē tiek pielietots komandas darbs,
arī citos priekšmetos vairāk studiju laika atvēlēts individuālajam darbam. Studiju laikā ir
bijušas mācību ekskursijas uz VZD Dienvidlatgales reăionālo nodaĜu (Kadastrs), Jelgavas
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Domes Attīstības aăentūru (Teritoriālplānošanas pamati), VZD Dienvidkurzemes
reăionālo nodaĜu, tiekoties ar Liepājas pilsētas un rajona pašvaldību par teritorijas
plānošanas jautājumiem. Katedras mācībspēki cēluši kvalifikāciju: lektore V.Lasteniece
pabeigusi LU Nekustamā īpašuma vērtēšanas skolas Nekustamā īpašuma pārvaldes un
vērtēšanas programmu, iegūstot atestātu par tās sekmīgu pabeigšanu. Jaunas vēsmas
pasniegšanā ienes stundu pasniedzēji gan atsevišėos obligātajos (Zemes tiesībās –
D.Dambīte, ĂIS – E.Stūrmanis), gan izvēles priekšmetos.
Lai studenti vingrinātos savu darbu prezentēt un aizstāvēt, tiek rīkota kursa projektu
(Zemes ierīcības projektēšana) aizstāvēšana ar Pover pointā sagatavotu prezentāciju, pie
tam darba vērtēšanā piedalās visi kursa studenti.
Sakarā ar to, ka Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedras telpās ir iekārtota VZD
datorklase, kurā ir pieejams Internets, studentiem ir iespējams to izmantot arī ārpus
nodarbību laika. Jāatzīst, ka arvien vairāk studentiem pašiem ir savs dators. Rezultāti ir Ĝoti
labi – kursa projekti un diplomprojekti, to aizstāvēšanas ziĦojumi tiek izpildīti Ĝoti labā un
mūsdienām atbilstošā līmenī, par ko norādīts VEK atskaitē.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina
mācību darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem
grafoprojektoriem. Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts
vai cita uzlabošana.
Katedrā ir ierīkota datorklase ar 13 datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei
nepieciešamo programmnodrošinājumu. 2006.gada oktobrī pēc Zemes ierīcības un
ăeodēzijas katedras lūguma no Zviedrijas (Integraph Registered Research Laboratory
(RRL) Program) saĦemtas programmatūras ĂeoMedia licences, kuras izmantojamas
studiju priekšmeta “Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas” apmācībā, kā arī citās
specialitātes darbībās.
2006.gadā, lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti
vairāki projekta un subsīdiju pieteikumi:
• Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases
punktu piesaiste valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad. R.U.Zuments),
projekts Ls 15000 vērtībā apstiprināts. Projekta ietvaros 2006.gadā paredzēts
iegādāties datorprogrammu ăeodēzisko datu apstrādei.
• Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku
apvidos” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts 5817 Ls vērtībā. Projekta
ietvaros iegādāti 2 lāzera tālmēri, vēl paredzēts iegādāties vienu portatīvo
datoru, 1 multimedija iekārtu.
• 2005.gadā sadarbībā ar VZD katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā
studentu prakses organizācija Valsts zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts
apstiprināts un notiek tā īstenošana, 01.07.2006. – 31.12.2006. ;
• 2006.gadā katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi projektu “Zemes
ierīcības un mērniecības studiju modernizācija LLU” par 200000 Ls, bet
projekts noraidīts dažu procesuālu nepilnību dēĜ;
• 2006.gadā katedra sadarbībā ar Limbažu padomi Eiropas sociālajam fondam
pieteikusi projektu “Studiju programmas ilgtspējīgas attīstības plānošanai
izstrāde”. Projekta apstiprināšana kavējas.
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Piešėirts LZP grants projektam “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte
lauku apvidos” (vad.A.Jankava), 2006.g. – 4800 Ls.
Vēl 2006.gadā katedrā par LIF budžeta līdzekĜiem paredzēts iegādāties 3
datorkomplektus, kabineta iekārtu katedras vadītājas kabinetam.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2006.gadā izdots
E.StūrmaĦa mācību līdzeklis “Ăeoinformācijas sistēmas”.
Katedra izstrādājusi “Noteikumus par bakalaura darba un diplomprojekta
izstrādāšanas kārtību LLU Zemes ierīcības studiju programmā”(05.04.2006.), LLU
Lauku inženieru fakultātes zemes ierīcības studiju programmas Valsts eksāmenu
komisijas pagaidu nolikumu”(03.05.2006.) un “LLU Zemes ierīcības un ăeodēzijas
katedras organizēto prakšu nolikumu” (02.06.2006.).
•

3.3.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
SaskaĦā ar studiju plānu, studentiem tiek lasīts studiju priekšmets “Zinātniskā darba
pamati” (3.k. II sem.). Katedrā pie ziĦojuma dēĜa ir pielikts docētāju piedāvāto zinātnisko
tēmu saraksts, kurš katru gadu tiek pārskatīts.
No docētājiem izvēlēta studentu pētnieciskā darba vadītāja B.Helfriča. Katru gadu
maijā notiek studentu zinātniskā konference, kurā referē visi bakalaura darbu autori,
2006.g. pavisam nolasīti 25 referāti. Studentu pētnieciskais darbs atspoguĜo katedras
pētnieciskā darba virzienus.
Mūsu studenti ir kĜuvuši par laureātiem valsts līmeĦa konkursos: 2006.g. LR
Mērnieku biedrības konkursā Evija Luste (labākais darbs inženierprojektu grupā) par darbu
“Jelgavas

pilsētas

apakšzemes

komunikāciju

izpildmērījumu

dokumentācijas

pilnveidošana” (vad. B.Helfriča), kā arī atzinību izpelnījās pārējie konkursam iesniegtie
darbi: inženierprojektu grupā: Sandra Špāka “Īpašuma “Liepas “ detālplānojums”, Aiva
Volfa “Lauku bloku aktualizācija zemnieku saimniecībā “Mazsproăi” (abām vad.
A.Jankava), bakalaura darbu grupā Aivis Andrejenko “Fotogrammetrijas un tālizpētes
pielietošanas iespējas tautsaimniecībā”, Kristīne Brauna “Topogrāfiskā plāna sastādīšanas
īpatnības,

uzmērot

apakšzemes

komunikācijas”,

Lavrentijs

Oskirko

“Digitālās

fotogrammetrijas izmantošanas iespējas studentu apmācībā” (visiem vad. R.U.Zuments).
3.4.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierus zemes
ierīkotājus, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība pastāv
mācību spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem
(dalība starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību
līdzekĜu apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.), LU Ăeogrāfijas un Zemes
zinātĦu fakultāti (par ăeomātikas zinātnes nozares vietu zinātĦu klasifikācijā).
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Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā
(prof. Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon),
Alborgas universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā. Pēdējos
gados sadarbība arī ar kolēăiem no bijušajām PSRS republikām (Krieviju, Baltkrieviju,
Moldovu) un Rumānijas.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU atbilstoša profila katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta starptautiska
zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un profesionālajiem
ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mācību spēki,
doktoranti un ražošanas pārstāvji, uz šo konferenci tiek izdots kopējs zinātnisko un
metodisko rakstu krājums. 2006.gada 17.-19.maijā Tartu Igaunijas Dabas zinātĦu
universitātē (University of Life Sciences) Mērniecības institūts organizēja starptautisku
(piedalījās 8 valstu pārstāvji: Latvija, Lietuva, Igaunija, Moldova, Rumānija, Baltkrievija,
Krievija, Vācija) zinātniski metodisku konferenci “Baltic Surveying`06”.
Ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi ar Bonnas universitāti (jau 7 gadus),
Zviedrijas Karalisko Tehnisko universitāti (KTH) Stokholmā (2005.g.septembrī atjaunots
līgums) un Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), 2006.gada
pavasara semestrī 6 mēnešus Zviedrijas KTH stažējās 3.kursa studente Vera Babaka,
5.kursa studente Linda EmsiĦa 2006./2007.studiju gadā stažējas Drontenā,.

3.5.
Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales
reăionālo nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu

studentu apmācībai;
♦ studentu mācību un pirmsdiploma prakšu organizēšana VZD
struktūrās.
♦ diplomprojektu un bakalauru darbu recenzēšana;
♦ kopā ar VZD un citu organizāciju dalību izstrādāts profesiju zemes
ierīcības inženieris un mērnieks standarti;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju
priekšmetus (V.Paršova “Kadastrs”, D.Dambīte “Zemes tiesības”).
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”, VA
“Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un mērniecības firmām “Latgeo”,
“Ăeometrs”,”Livland”, “Metrum”- galvenokārt studenti iziet mācību un ražošanas prakses
šajās firmās.

4. Vērtēšanas sistēma
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Pamatā

vērtēšanas

sistēma

atbilst

Akreditācijas

ziĦojuma

1.7.punktā

aprakstītajam (PKZ, 10.lpp.). Docētāji strādā pie vērtēšanas objektivitātes. Piemēram,
veicot regulāru zināšanu pārbaudi semestru laikā par iepriekš izĦemto vielu īsu
kontroldarbu veidā, praktiskos darbus vērtējot ar atzīmi u.tml.

5. Studenti
Patreiz Zemes ierīcības studiju programmā (gan profesionālajā, gan akadēmiskajā
kopā) studē 172 pilna laika studenti un 31 nepilna laika studenti. Nepilna laika studijās
vairs neuzĦemam jaunus studentus, tāpēc patreiz (uz 2006. X) ir tikai 5.kurss.
UzĦemšana notiek konkursa kārtībā uz centralizēto eksāmenu un mācību iestādes
izsniegtā atestāta (diploma) par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu gada atzīmju pamata.
2006.gadā Zemes ierīcības studiju programmā pilna laika studijām bija iesniegti 152
pieteikumi, budžeta grupā tika uzĦemti 27 studenti un 30 par daĜēju maksu, (konkursa
koefic. 5.26).
Absolventi: 2006.gadā profesionālo studiju programmu zemes ierīcībā beidza 14
absolventi. ViĦiem piešėirta inženiera kvalifikācija zemes ierīcībā un tiesības turpināt
studijas maăistrantūrā. Vidējā diplomprojekta novērtējuma balle – 8,28 (2005.g. –
7,75, 2004.g.- 8.05, 2003.g. – 7.71). VEK īpaši atzīmēja moderno tehnoloăiju
pielietošanu diplomprojektu grafisko materiālu un paskaidrojuma rakstu noformēšanā
un aizstāvēšanā.

6. Akadēmiskais personāls
Akreditācijas ziĦojuma 1.9 punktā (PNZ, 11.lpp.) dota informācija par
akadēmisko personālu visas studiju programmas realizācijai. Šajā ziĦojumā analizētas
akadēmiskā personāla izmaiĦas Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā, kas ir studiju
programmas vadošā katedra.
Uz 01.09.2006.g. katedrā ir sekojošs mācībspēku sastāvs:
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats, grāds

Pamata vai
blakusdarbā,
slodze

1

Anda Jankava

profesore, Dr.oec.

pamata, 1.0

2.

Velta Paršova

asoc.prof., Dr.oec.

blakus, 0.5

3.

Modris Mengots

docents

pamata, 0,75

4.

Aina Palabinska

lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

5.

Vivita Lasteniece

lektore, Mag.oec.

pamata, 1.0

6.

Inese Bīmane

lektore, Mag.paed.

pamata, 1.0

430

7.

Brigita Helfriča

lektore, Mag.sc.ing.

pamata, 1.0

8.

Gunārs PuriĦš

lektors

pamata, 0,9

9.

Harijs Krūze

lektors

blakus, 0.5

10.

Daiga Dambīte

vieslektors-lektors, Mag.oec.

blakus, 0,35

11.

Armands Celms

vieslektors-lektors, Mag.sc.ing. blakus, 0.25

12.

Atis Vallis

vieslektors-lektors, Mag.sc.ing. blakus, 0.5

13.

Lāsma Grīnfogele

vieslektors-asistents

pamata, 1.0

Mācībspēku vidējais vecums ir 46,3 gadi.
Kopš 2006.gada 1.septembra katedrā vairs nestrādā asoc.prof. R.U.Zuments. 5 no
mācībspēkiem strādā darba savienošanā – viĦu pamatdarba vieta ir cita. Par stundu
pasniedzēju katedrā strādā mācību meistars, pensionējies lektors M.Kronbergs, kā arī
doktorants Ervins Stūrmanis.
Pasniedzēji ceĜ kvalifikāciju, apmeklē augstskolu pedagogu profesionālās pilnveides
programmu “Augstskolu didaktika” LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā
(2003.g.- A.Palabinska, 2004.g.- V.Lasteniece, 2005.g. rudenī – I.Bīmane, B.Helfriča),
apmeklē seminārus: par teritorijas plānošanu 2005.g. 21.maijā (A.Jankava, A.Palabinska,
V.Paršova), kursus: V.Lasteniece (2005.g. 3 mēnešu kursi par

NĪ tirgu un tirgus

vērtēšanu), V.Lasteniece 2005./2006. studiju gadā mācījās LU NĪ vērtēšanas skolā un to
sekmīgi beidza.
Vairākos studiju priekšmetos tiek pieaicināti profesionāĜi kā stundu pasniedzēji
(E.Stūrmanis u.c.). Jāatzīmē, ka no 2006.g.1.septembra būtiski palielinājies atalgojums
pasniedzējiem (apmēram 1,5 reizes), kas varētu būt stimuls piesaistīt jaunus mācībspēkus
no fakultātes absolventiem. Grūtāk gan vēl joprojām ar ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēju
piesaistīšanu katedrā. Pie tam pēc R.U.Zumenta aiziešanas no LLU vājinājusies arī
katedras kvalifikācija, īpaši ăeodēzijas priekšmetos. Tomēr iepriecinoši, ka katedrā ir
vairāki doktoranti: A.Vallis, V.Bedinovs, E.Stūrmanis), kuri piedalās arī mācību darbā.
Iespēju robežās akadēmiskais personāls strādā pie mācību metodiskajiem līdzekĜiem,
kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu. 2005./2006.studiju gadā izdots mācību līdzeklis:
“Ăeoinformācijas sistēmas”, sast. E.Stūrmanis. Ăeodēzijas pasniedzēji strādā pie jaunas
mācību grāmatas ăeodēzijā.
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Katedras

mācībspēki

(V.Paršova,

T.Zvaigznons,

D.Dambīte,

A.Jankava,

L.Grīnfogele) piedalās kā darba grupu locekĜi LR likumu un MK noteikumu projektu
izstrādē- Zemes ierīcības likums, pieĦemts 2006.g.oktobrī, attiecīgie MK noteikumi.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1.

katedrai ir cieša sadarbība ar Valsts zemes dienestu un citām valsts iestādēm,
kā arī mērniecības firmām, studentiem ir iespējams iziet mācību un ražošanas praksi
VZD struktūrdaĜās, VA Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūra, VSIA Latvijas
valsts mērnieks, mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās.
Tas dod iespēju studentiem iepazīt labāk ražošanas procesu, praktizēties ar
mūsdienīgiem instrumentiem un tehnoloăijām, kas fakultātē finansiālu apstākĜu dēĜ
vēl nav pilnībā nodrošināts;

2.

studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās, ko arī viĦi
ar panākumiem izmanto;

3.

mācībspēku sastāvs kĜūst jaunāks (46 gadi 2006.g.), katedrai ir vairāki
doktoranti;

4.

pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, īpaši mērniecībā, kā arī citās sfērās.
Tāpēc ievērojami pieaugusi vidusskolu beidzēju interese par specialitāti;

5.

Vairāki katedras pasniedzēji strādā VZD un citās iestādēs, piedalās valsts
normatīvo aktu projektu izstrādē, tas dod iespēju katedras kolēăiem būt informētiem
nozares aktualitātēs.

Vājās puses:
1) Nodrošinājums ar datortehniku un mūsdienīgiem ăeodēziskajiem instrumentiem –
vēl ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2) Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs;
3) Kaut katedrā ir vairāki doktoranti, daĜa no viĦiem savas turpmākās darbības ieceres
nesaista ar augstskolu;
4) Būtisks trūkums ir mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas pazemināšanās, īpaši
ăeodēzijas priekšmetos pēc asoc.prof. R.U.Zumenta aiziešanas no LLU;
5) Kaut katedrā strādā vairāki jauni pasniedzēji, tomēr darbs augstskolā viĦiem ir
blakus darbs, līdz ar to viĦi nevar pilnā apjomā veikt mācībspēka visus
pienākumus.

432

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1) Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot vienošanos ar
spējīgākiem studentiem.
2) Visādiem līdzekĜiem jāatbalsta mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādā
veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3) Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā aktivizējusies.
Katedrā 2005./2006.st.gadā bija 4 doktoranti: III kursā – V.Bedinovs, I kursā
E.Stūrmanis (vad.A.Jankava), A.Vallis (vad.U.R.Zuments. Šogad maăistrantūru
beidza 2 maăistri: I.Vestmane (zemes ierīcība), M.LiepiĦa (ăeodēzija). 2006.gadā
maăistrantūrā iestājās 4 studenti: D.Platonova, J.Voroncova, A.Šteinberga (zemes
ierīcība), L.Oskirko (ăeodēzija).
4) Katedrā iepriekšējā atskaites periodā ar veiksmīgiem rezultātiem strādāts pie
finansu resursu piesaistes, rakstot projektu pieteikumus, un arī turpmāk šis darbs
jāturpina.
Studiju programmas vadītāja, profesore

A.Jankava

18.10.2006.
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1.pielikums
ZEMES IERĪCĪBAS AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA
AR TIESĪBĀM TURPINĀT STUDIJAS MAĂISTRANTŪRĀ
Studiju plāns
Nr.
p.k.

Kods

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FILO 101
PEDA 301
SOCI 101
FILO 102
VALO 101
DVID 304
MATE 102
FIZI 105
MATE 112
EKON 104
EKON 103
VIDE 101
ZIGE 310
INFO 101
ZIGE 101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2

ZIGE 304
ZIGE 320
ZIGE 352
ZIGE 301
ZIGE 303
AGRO 308
LAUK 307
AUGK 310
ARBU 105
INFO121
ZIGE 315
ARBU 108
VIDE 102
ZIGE 353
ZIGE 354
ZIGE 360
ZIGE 356
ZIGE 358
ZIGE 305
ZIGE 307
ZIGE 321
ZIGE 359
ZIGE 306
ZIGE 309
UZND 104

Priekšmet
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
5.kurss
u
Studiju priekšmets
apjoms 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.se
m.
KP
kontroles veids kontroles veids kontroles veids kontroles veids
kontroles
veids
AKADĒMISKIE STUDIJU PRIEKŠMETI (A)
Ētika, estētika
1,5
E
Lietišėā psiholoăija
1,5
Socioloăija
1,5
Filozofija
1,5
Svešvaloda
6
I
Cilvēka aizsardzība
2
Matemātika
7
E
Fizika
3
Matemātiskā statistika
2
Tiesību pamati
1
Ekonomikas teorija
1,5
Ekoloăija un vides aizsardzība
2
Zinātniskā darba pamati
2
Informātika
3
E
Ievads specialitātē
1
I
A daĜas apjoms KP
36,5
SPECIĀLIE STUDIJU PRIEKŠMETI

E
Ia
E
I

I

E
E
E
Ia
Ia
E
E
Ia

(B)

Teritorijas plānošana
5
Kadastrs
5,5
Mērniecība I
7
I, E
Agrārās attiecības, nekust. Īpašums
3
Ia
Zemes tiesības
4
Augsnes zinātne
3
E
Zemkopība
1,5
Ia
Augkopība
1,5
Ainavas plānošana
1
Matemātiskās metodes zemes ier.
1,5
Ăeogr. inform. sistēmas
2
Būvniecība
1
Zemes meliorācija
4,5
Topogrāfiskā rasēšana
4
Ia
Ia
Ăeodēziskie tīkli
4
Kartogrāfija
1,5
Fotogrammetrija
4
Mērniecība II
3
Zemes ierīcības projektēšana
5
Apdzīvotu vietu plānošana
4,5
Nekustamā īpašuma vērtēšana
4,5
Inženierăeodēzija
3
Saimniecības zemes ierīcība
5
Zemes ier. darbu organiz.
1,5
UzĦēmējdarbība
5
B daĜas apjoms KP
85,5
IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI (C)
Humanitārā bloka pr.
Speciālo priekšmetu izvēle
C daĜas apjoms KP
Fizkultūra
Bakalaura darbs
Diplomprojekta izstr.
Pirmsdiploma prakse

2
18
20
3
10
15
20

E

E
E
I, E
E, kd

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
E,kp
E
Ia
I, E
kd
E, kp
E, kp
E

kd
Ia
E

kd

Ia
Ia

I

kd

E, kp

Ia

I

kp

kd

I

Ia

Ia

Ia

Ia

I

P

Mācību prakses
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1
2
3
4
5
6
7
8

ZIGE 001
ZIGE 006
AGRO001
ZIGE 052
ZIGE 053
ZIGE 002
ZIGE 003
ZIGE 054

Ražošanas darbs
Praktiskā lauksaimniecība
Augsnes zinātne
Mērniecība
Ăeodēziskie tīkli
Kadastrs
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Inženierăeodēzija

0,5
1
1
3
3
2
2
2

Kopā mācību prakses
Kopā teorēt.k. (A+B+C)
Pavisam kopā (iesk.fizkult.)

14,5
142
204,5

P
P
P
P
P
P
P
P
1,5
18,5

1
20,5

18,5

5
16,5

18

7
15

20

10

435

5

2.pielikums
Projekts
PROFESIJAS STANDARTS

Reăistrācijas numurs
Profesija

Inženieris zemes ierīkotājs

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts

Veic nekustamā īpašuma objektu kadastrālo
uzmērīšanu; ăeodēzisko un topogrāfisko izpēti
būvniecības, teritorijas plānošanas un uzskaites
vajadzībām; nekustamā īpašuma formēšanu, zemes
robežu un situācijas plānu, topogrāfisko plānu
sastādīšanu; lielmēroga topogrāfisko plānu un karšu
sastādīšanu; teritorijas plānojumu un zemes ierīcības
projektu izstrādi; ăeodēziskā atbalsttīkla punktu
uzmērīšanu
un
pārzināšanu;
ierīkošanu,
fotogrammetrijas
darbus.
Praktiski
pielieto
Ăeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĂIS), uztur un strādā ar Nekustamā īpašuma valsta
kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVK IS)
datu bāzi un veic nekustamā īpašuma objektu
kadastrālo vērtēšanu.
Pārzina un pielieto nozarei saistošos normatīvos
aktus.
Pienākumi un uzdevumi

Pienākums

Uzdevumi
6.1. Veikt pamatinformācijas sagatavošanu;
6.
Ăeodēziskā
atbalsttīkla punktu
6.2. Veikt ăeodēzisko atbalstpunktu atrašanu apvidū;
ierīkošana
6.3. Plānot ăeodēzisko atbalstpunktu tīklu;
6.4. Veikt jaunu ăeodēzisko atbalsttīklu punktu
ierīkošanu, uzmērīšanu un mērījumu kontroli;
6.5. Veikt informācijas aktualizāciju par ăeodēziskā
atbalsttīkla punktiem
7.
Nekustamā īpašuma 7.1. Atlasīt un izmantot ăeodēziskā atbalsttīkla
objektu kadastrālā
informāciju
kadastrālajai
un
topogrāfiskajai
uzmērīšana, ăeodēziskā un
uzmērīšanai;
topogrāfiskā izpēte
7.2. Pieprasīt un izmantot NĪVK IS datus kadastrālajai un
būvniecības, teritorijas
topogrāfiskajai uzmērīšanai;
plānošanas un uzskaites
7.3. Veikt zemes vienību robežu un zemes vienību
vajadzībām; zemes robežu
robežās
esošo
apvidus
objektu
kadastrālo
un situācijas plānu,
uzmērīšanu;
topogrāfisko plānu
7.4. Apvidū nospraust
zemes vienību robežas,
sastādīšana
pamatojoties uz īpašuma vai lietošanas tiesību
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8.

Fotogrammetrijas
darbi un lielmēroga
topogrāfisko plānu un
karšu sastādīšana

9. ĂIS pielietošana

dokumentiem;
7.5. Veikt būvju kadastrālo uzmērīšanu;
7.6. Sastādīt ēkas telpu izvietojuma un apbūves skices,
stāva un apbūves plānus;
7.7. Veikt
topogrāfisko
(t.sk.
apakšzemes
inženierkomunikāciju) uzmērīšanu un saskaĦošanu,
būvju un inženierkomunikāciju izpildmērījumus;
7.8. Veikt uzmērīšanas datu apstrādi;
2.10.Sastādīt zemes robežu, situācijas un topogrāfiskos
plānus;
2.11.Veikt platību aprēėinus;
2.12. Noteikt zemes lietošanas veidus un sastādīt zemes
lietošanas veidu eksplikāciju;
2.13. Izpildīt ăeodēziskos darbus un to kontroli
būvniecībā.
8.1. Veikt atbalstpunktu plānošanu, marėēšanu un
uzmērīšanu aerofotografēšanas vajadzībām;
8.2. Veikt aeroainu fotogrammetrisko apstrādi;
8.3. Veikt aeroainu dešifrēšanu;
8.4. Veikt digitālās ortofoto kartes izgatavošanu;
8.5. Veikt ăeotelpiskās informācijas apkopošanu un
apstrādi;
8.6. Veikt datorizētu apvidus situācijas elementu
izzīmēšanu un topogrāfisko plānu un karšu
vizualizāciju atbilstoši to specifikācijām;
8.7. Veikt topogrāfisko plānu un karšu korektūru;
8.8. Veikt topogrāfisko plānu un karšu aktualizāciju.
9.1. Pārzināt ĂIS tehnoloăiju metodes un to lietošanu;
9.2. Veikt datu ievadi un dažādu informācijas slāĦu
savietošanu;
9.3. Novērtēt datu topoloăisko un kontekstuālo kvalitāti;
9.4. Pārzināt ăeogrāfisko informācijas sistēmu un CAD
datu standartos un apmaiĦas formātos;
9.5. Sastādīt datu atlases pieprasījumus un apstrādāt
atgrieztos datus;
9.6. Analizēt ăeotelpiskos datus un sastādīt lēmumu
pieĦemšanas pamatojumus;
9.7. Veikt tālizpētes materiālu pirmapstrādi.

9. Teritorijas plānojumu un
zemes ierīcības projektu
izstrāde

10. Strādāt ar NĪVK IS datu

9.1.Veikt teritorijas plānojumu izstrādi visos plānošanas
līmeĦos;
9.2.Izstrādāt detālplānojumus;
9.3.Izstrādāt zemes ierīcības projektus;
9.4.Izstrādāt lauku saimniecības teritorijas organizācijas
projektus.
10.1. Veikt nekustamā īpašuma formēšanas dokumentu
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bāzi

izvērtēšanu;
10.2.

Reăistrēt, ierakstīt un aktualizēt nekustamā īpašuma

un nekustamā īpašuma objektu datus NĪVK IS
atbilstoši īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošiem,
kadastrālās uzmērīšanas un citiem nekustamajam
īpašumam saistošiem dokumentiem;
10.3.

Sagatavot kadastra dokumentus;

10.4.

Reăistrēt un aktualizēt informāciju par nekustamā

īpašuma apgrūtinājumiem.
11. Nekustamā
objektu
vērtēšana

12. Normatīvo
pielietošana

īpašuma 11.1.
Ve
kadastrālā
ikt kadastrālās vērtības bāzes izstrādi;
11.2.
Izs
trādāt un aktualizēt zemes vērtību zonējumus.
11.3.
Ve
ikt zemes kadastrālās vērtības noteikšanu;
11.4.
Ve
ikt būvju un telpu grupu kadastrālās vērtības
noteikšanu;
11.5.
Ap
kopot, sistematizēt un analizēt nekustamā īpašuma
tirgus datus.
aktu 12.1.
Re
gulāri iepazīties ar darbības jomai saistošajiem
jaunākajiem normatīvajiem aktiem;
12.2.
Pie
lietot un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus;
12.3.
Sniegt priekšlikumus esošo normatīvo aktu
pilnveidošanai.

Prasmes
Specifiskās prasmes
profesijā
Pārzināt normatīvos aktus
Strādāt ar elektroniskajiem,
optiskajiem, mehāniskajiem
ăeodēziskajiem mērniecības
(t.sk., Globālās
Pārzināt ar nekustamo
Pozicionēšanas Sistēmas)
īpašumu saistītos jautājumus
instrumentiem un pārzināt to
pielietošanas iespējas
Pārzināt nozares aktualitātes Strādāt ar stereodigitizēšanas
instrumentiem
Prasme strādāt ar datu bāzēm Strādāt ar NĪVK IS datu bāzi
un ĂIS
Spēja lasīt dažādus plānus un Strādāt ar grafisko un
kartes, zināšanas par
telpisko datu jaunākajām
Kopīgās prasmes nozarē

Vispārējās prasmes/spējas
Labas komunikācijas un
saskarsmes spējas, prasme
risināt konfliktus
Strādāt patstāvīgi

Strādāt komandā
Pielietot savas zināšanas
praksē
Prasme pieĦemt lēmumus
atbilstoši savai kompetencei
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koordinātu un augstumu
sistēmām
Aprīkojuma, instrumentu un
tehnikas pareiza glabāšana
un apkope

programmatūrām
Pārzināt nozarei saistošās
klasifikācijas un standartus

Prasme analizēt informāciju
un izdarīt secinājumus

Zināt zemes lietošanas
veidus un prast tos noteikt
Pārzināt plānu un karšu
specifikācijas

Plānot un organizēt savu un
pakĜauto darbinieku darbu
Noformēt dokumentus
atbilstoši lietvedības un
normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām
Vispārējās datorprasmes

Veikt ăeodēziskā tīkla
izlīdzināšanu
Pārzināt lāzerskenēšanas
procesu
Pārzināt digitālās
ortofotokartes izgatavošanas
procesu
Pārzināt teritorijas
plānojumu (t.sk.
detālplānojumu) un zemes
ierīcības projektu izstrādes
procesu
Noteikt būvju konstrukciju
materiālu un fizisko stāvokli
(nolietojumu)
Pārzināt vērtību teoriju,
nekustamā īpašuma
kadastrālās un tirgus
vērtēšanas metodiku

Strādāt ar biroja tehniku
Ievērot darba drošības un
darba aizsardzības,
ugunsdrošības un vides
aizsardzības prasības
Rūpīgums un precizitāte

Zināšanas
Zināšanas
Augstākā matemātika
Fizika
Tiesību pamati
Lietvedība un biroja komunikācijas
Ekonomikas pamati
Svešvalodas
Darba aizsardzība un drošība
Ekoloăija un vides aizsardzība
Ētika
Lietišėā psiholoăija
Ăeodēzija un inženierăeodēzija
Ăeodēzijas instrumentu apguve
Mērījumu apstrāde
Fotogrammetrija
Kartogrāfija
ĂIS un tālizpēte

priekšstats

Zināšanu līmenis
izpratne
pielietošana
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Nekustamā īpašuma formēšana
Teritorijas plānošana
Zemes ierīcības projektēšana
Saimniecības teritorijas projektēšana
Nozares normatīvie akti
Zemes ierīcības darbu plānošana un
organizācija
Kadastrālā (t.sk arī būvju) un topogrāfiskā
uzmērīšana
Plānu un karšu sastādīšanas tehnoloăijas
Grafisko un telpisko datu datorprogrammu
lietošana
Vērtību teorija
Nekustamā īpašuma tirgus
Nekustamā īpašuma kadastrs
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Agrārās reformas un zemes ierīcības vēsture
Latvijā
Augsnes zinātne un ăeoloăija

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• Edvīns KāpostiĦš, departamenta direktora vietnieks, Valsts zemes dienests
• Lāsma Grīnfogele, metodikas eksperte, Valsts zemes dienests
• Kaspars Kojalovičs, Valsts zemes dienests
• Atis Vallis, daĜas vadītājs, Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra
• Ēvalds Ciematnieks, VZD Mērniecības departamenta direktors
• Inta ZiediĦa, sektora vadītāja, Valsts zemes dienests
05.07.2006.
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Zemes ierīcības studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums par laiku no
2005.g. 1.septembra līdz 2006.g. 31.augustam
III daĜa
INŽENIERZINĀTĥU MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA
ZEMES IERĪCĪBĀ
(LR izglītības klasifikācijas kods 45581)

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies kopš studiju programmas
akreditācijas (PKZ, 15.lpp.).

2. Studiju programmas attīstība
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānā.
Atskaites periodā (2005./2006.st.g.) izmaiĦas studiju plānā nav izdarītas. Precizēts
Izglītības klasifikācijas kods – 45581.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un akadēmiskās augstākās
izglītības standartam.
Studiju programma izstrādāta saskaĦā ar LLU maăistra studiju standartu.
2.3. IzmaiĦas studiju programmas realizācijā
Būtisku izmaiĦu nav.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
SaskaĦā ar studiju plānu, vispārējie studiju priekšmeti, kā arī inženiertehnisko zinātĦu
maăistrantu kopējie speciālie priekšmeti tika plānoti un notiek pēc stundu plāna. Speciālie
priekšmeti, sakarā ar to, ka ir Ĝoti mazs maăistrantu skaits, tiek apgūti individuāli,
konsultējoties ar pasniedzēju.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrā ir 5 auditorijas, kuras praktiski nodrošina mācību
darbu. Auditorijas ir atbilstoši aprīkotas ar pastāvīgiem vai pārnēsājamiem grafoprojektoriem.
Katru gadu uz mācību gada sākumu tiek veikts nepieciešamais remonts vai cita uzlabošana.
Katedrā ir datorklase ar 13 datoriem, kura ir apgādāta ar specialitātei nepieciešamo
programmnodrošinājumu, ir pieeja internetam.
2006.gadā, lai papildinātu katedras finansiālo un materiālo resursu bāzi, rakstīti vairāki
projekta un subsīdiju pieteikumi:
• Katedras ăeodēzijas priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU pētniecības
projektu konkursam projektu “Valsts ăeodēziskā tīkla 0.klases punktu piesaiste
valsts 1.klases nivelēšanas tīklam”, (vad. R.U.Zuments), projekts Ls 15000 vērtībā
apstiprināts. Projekta ietvaros 2006.gadā paredzēts iegādāties datorprogrammu
ăeodēzisko datu apstrādei.
• Arī zemes ierīcības un kadastra priekšmetu pasniedzēji pieteikuši projektu LLU
pētniecības projektu konkursam “Zemes izmantošanas analīze Latvijas lauku
apvidos” (vad. A.Jankava), projekts apstiprināts 5817 Ls vērtībā. Projekta ietvaros
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iegādāti 2 lāzera tālmēri, vēl paredzēts iegādāties vienu portatīvo datoru, 1
multimedija iekārtu.
• 2005.gadā sadarbībā ar VZD katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi
projektu “Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas zemes ierīcībā
studentu prakses organizācija Valsts zemes dienestā” (vad. A.Jankava), projekts
apstiprināts un notiek tā īstenošana, 01.07.2006. – 31.12.2006. ;
• 2006.gadā katedra Eiropas sociālajam fondam pieteikusi projektu “Zemes ierīcības
un mērniecības studiju modernizācija LLU” par 200000 Ls, bet projekts noraidīts
dažu procesuālu nepilnību dēĜ;
• 2006.gadā katedra sadarbībā ar Limbažu padomi Eiropas sociālajam fondam
pieteikusi projektu “Studiju programmas ilgtspējīgas attīstības plānošanai
izstrāde”. Projekta apstiprināšana kavējas.
• Piešėirts LZP grants projektam “Zemes konsolidācijas priekšnoteikumu izpēte
lauku apvidos” (vad.A.Jankava), 2006.g. – 4800 Ls.
Vēl 2006.gadā katedrā par LIF budžeta līdzekĜiem paredzēts iegādāties 3
datorkomplektus, kabineta iekārtu katedras vadītājas kabinetam.
Katedras docētāji strādā pie mācību līdzekĜu nodrošinājuma. 2006.gadā izdots
E.StūrmaĦa mācību līdzeklis “Ăeoinformācijas sistēmas”.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Maăistra darbu tematika atbilst katedras pētnieciskajam darbam vai tautsaimniecības
aktuālajām problēmām.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Zemes ierīcības studiju programma ir vienīgā Latvijā, kur gatavo inženierzinātĦu
maăistrus zemes ierīcībā, tāpēc starpaugstskolu sadarbība valsts mērogā nav plaša. Sadarbība
pastāv mācību spēku līmenī ar Rīgas Tehniskās augstskolas Ăeomātikas katedras docētājiem
(dalība starptautiskā COST projektā “Modelling Real Property Transactions”, mācību līdzekĜu
apmaiĦa, piedalīšanās zinātniskās konferencēs u.c.), LU Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu
fakultāti (par ăeomātikas zinātnes nozares vietu zinātĦu klasifikācijā).
Zemes ierīcības un ăeodēzijas katedrai ir sadarbība ar Bonnas universitāti Vācijā (prof.
Ē.Veiss), Stokholmas Karalisko Tehnisko augstskolu Zviedrijā (prof. H.Mattsoon), Alborgas
universitāti Dānijā (prof. Ē.Stubkjaers), Vroclavas universitāti Polijā. Pēdējos gados
izveidojusies sadarbība arī ar kolēăiem no bijušajām PSRS republikām (Krievija, Baltkrievija,
Moldova) un Rumānijas.
Tradicionāla un Ĝoti aktīva starptautiska sadarbība pastāv ar Igaunijas LU un Lietuvas
LU atbilstoša profila katedrām. Katru gadu vienā no valstīm tiek organizēta starptautiska
zinātniski metodiska konference, kurā par mācību, zinātniskajiem un profesionālajiem
ražošanas jautājumiem dalās pieredzē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mācību spēki,
doktoranti un ražošanas pārstāvji, uz šo konferenci tiek izdots kopējs zinātnisko un metodisko
rakstu krājums. 2006.gada 17.-19.maijā Tartu Igaunijas Dabas zinātĦu universitātē
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(University of Life Sciences) Mērniecības institūts organizēja starptautisku (piedalījās 8
valstu pārstāvji: Latvija, Lietuva, Igaunija, Moldova, Rumānija, Baltkrievija, Krievija, Vācija)
zinātniski metodisku konferenci “Baltic Surveying`06”.
Ir noslēgti SOCRATES ERASMUS līgumi ar Bonnas universitāti (jau 7 gadus),
Zviedrijas Karalisko Tehnisko universitāti (KTH) Stokholmā (2005.g.septembrī atjaunots
līgums) un Drontenas Profesionālo Lauksaimniecības universitāti (Nīderlandē), 2006.gada
pavasara semestrī 6 mēnešus Zviedrijas KTH stažējās 3.kursa studente Vera Babaka, 5.kursa
studente Linda EmsiĦa 2006./2007.studiju gadā stažējas Drontenā.

.
3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Katedrai pastāv Ĝoti cieša sadarbība ar Valsts Zemes dienestu, īpaši Zemgales reăionālo
nodaĜu. Sadarbības virzieni:
♦ izveidota VZD datorklase ar atbilstošu programmnodrošinājumu studentu

apmācībai;
♦ VZD speciālisti pasniedz speciālos obligātos un izvēles studiju priekšmetus
(V.Paršova “Kadastrs”, “Nekustamā īpašuma formēšana”, D.Dambīte “Zemes
tiesības”).
Sadarbojamies arī ar citiem darba devējiem – VSIA “Latvijas valsts mērnieks”, VA
“Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūra” un mērniecības firmām “Latgeo”, “Ăeometrs”,
”Livland”, “Metrum.”
Mūsu maăistranti stažējas Valsts zemes dienesta dažādās struktūrdaĜās, kā arī
privātfirmās.

4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā pēdējos 2 gados būtiskas izmaiĦas nav notikušas (PKZ, 16.lpp.).

5. Studenti
InženierzinātĦu maăistra studiju programmā zemes ierīcībā patreiz (uz 01.10.2006.)
studē 3 pilna laika studenti: 1.kursā – D.Platonova, J.Voroncova, L.Šteinberga. 2.kursā R.Smilga un O.Kreilis (ăeodēzijas specializācija).

Absolventi:
2006.gadā zemes ierīcībā Ilze Vestmane aizstāvēja maăistra darbu “Zemes īpašumu
formēšana Rīgas rajonā” (vad. A.Jankava).

6. Akadēmiskais personāls
Zemes ierīcības studiju programmas maăistrantu vadīšanā un speciālo priekšmetu
pasniegšanā piedalās 6 katedras pasniedzēji, no kuriem 1 ir profesore (A.Jankava), 1 asoc.
profesore (V.Paršova), 1 docents (M.Mengots) un 3 lektori (A.Palabinska, B.Helfriča,
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D.Dambīte). No minētajiem mācībspēkiem 4 ir pamatdarbā LLU, bet 2 – blakusdarbā.
Atsevišėus priekšmetus un konsultācijas sniedz arī docents emeritus H.KanaviĦš, kā arī
stundu pasniedzēji E.Stūrmanis, A.AuziĦš u.c.
2005./2006.st.gadā maăistra darbu I.Vestmanei vadīja prof. A.Jankava.
Katedras pasniedzēju vidējais vecums ir samērā augsts –46 gadi. Diemžēl, arī
maăistrantūru beigušie neviens nav izvēlējies turpināt studēt doktorantūrā un palikt katedrā
par mācību spēku.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Stiprās puses
1. katedrai ir cieša sadarbība ar Valsts zemes dienestu un citām valsts iestādēm, kā
arī mērniecības firmām, studentiem ir iespējams praktizēties VZD struktūrdaĜās,
VA Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra, VSIA Latvijas valsts mērnieks,
mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās, pašvaldībās.
2. studentiem ir iespējams studiju laikā stažēties ārzemju augstskolās, jo ir noslēgti
studentu apmaiĦas līgumi, diemžēl maăistranti pēdējos gados nav izmantojuši šo
iespēju;
3. mācībspēku sastāvs kĜūst jaunāks (46 gadi 2006.g.), katedrai ir vairāki doktoranti;
4. Vairāki katedras pasniedzēji strādā VZD un citās iestādēs, piedalās valsts
normatīvo aktu projektu izstrādē, tas dod iespēju katedras kolēăiem būt
informētiem nozares aktualitātēs.
5. Ir labi aprīkota datorklase (Internet, printeris);
Vājās puses:
1. Nodrošinājums

ar

datorprogrammatūru

un

mūsdienīgiem

ăeodēziskajiem

instrumentiem – vēl ir nepietiekošs, bet iespēju robežās tiek papildināts.
2. Katedrā ilgu laika periodu nav aizstāvēts neviens promocijas darbs,
3. kaut doktorantu skaits katedrā pieaug, viĦi strādā pamatdarbā citur un lielākā daĜa
savu turpmāko darbību nedomā saistīt ar augstskolu;
4. Kaut katedrā strādā vairāki jauni pasniedzēji, tomēr darbs augstskolā viĦiem ir
blakus darbs, līdz ar to viĦi nevar pilnā apjomā veikt mācībspēka visus
pienākumus.
5. Vēl ir samērā vājš nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem;
6. Lielākā daĜa maăistrantu strādā kādā valsts iestādē vai privātā uzĦēmumā, kas
apgrūtina maăistrantu ciešāku iekĜaušanos katedras darbā;
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7. Kaut katedrai ir vairāki jauni pasniedzēji un doktoranti, viĦu pamatdarbs nav
augstskola, tāpēc nav iespējams pilnā apjomā veikt visus mācību spēka
pienākumus.

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai:
1)

Jācenšas piesaistīt jaunus mācību spēkus, jau studiju laikā slēdzot
vienošanos ar spējīgākiem studentiem.
2)
Visādiem
līdzekĜiem
jāatbalsta
mācību
spēku
kvalifikācijas
paaugstināšanu, tādā veidā arī uzlabojot atalgojumu.
3)
Būtiska ir maăistrantu un doktorantu piesaiste, kas arī pēdējā laikā
aktivizējusies. Katedrā 2005./2006.st.gadā bija 4 doktoranti: III kursā –
V.Bedinovs, I kursā E.Stūrmanis (vad.A.Jankava), A.Vallis (vad.U.R.Zuments.
Šogad maăistrantūru beidza 2 maăistri: I.Vestmane (zemes ierīcība), M.LiepiĦa
(ăeodēzija). 2006.gadā maăistrantūrā iestājās 4 studenti: D.Platonova,
J.Voroncova, L.Šteinberga (zemes ierīcība), L.Oskirko (ăeodēzija).
4)
Katedrā iepriekšējā atskaites periodā ar veiksmīgiem rezultātiem strādāts
pie finansu resursu piesaistes, rakstot projektu un subsīdiju pieteikumus, un arī
turpmāk šis darbs jāturpina.

Studiju programmas vadītāja, profesore
18.10.2006.

A.Jankava
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