
Ražas svētki „Vecauce – 2014”: Lauksaimniecības zinātne jaunajā plānošanas periodā 

64 

 

Studiju darbs LLU MPS „Vecauce” 2013./2014. gadā 
 

Indra Eihvalde 
SIA LLU MPS „Vecauce” 

 
Atkal paskrējusi vasara ar saviem untumiem, nu varam baudīt rudeni, kurš 

šogad mūs lutina. Šogad jau sešpadsmito sezonu studenti dodas uz Vecauci 
uzzināt, kā rit darbi mūsu daudznozaru saimniecībā. Pagājušajā mācību gadā 
praksi „Praktiskā lauku saimniecībā” apguva 777 dažādu fakultāšu pirmā kursa 
un Meža fakultātes 2. kursa studenti. Joprojām lielākais studentu skaits ir 
Lauku inženieru, Tehniskās un Pārtikas tehnoloģijas fakultātēs. Priecē tas, ka 
studēt gribētāji Lauksaimniecības fakultātē aizpilda visas budžeta vietas un 
jaunie lauksaimnieki ir sapratuši, ka bez pamatīgām zināšanām laukos neiztikt. 

Kaut arī studentu skaits pa gadiem samazinās, tomēr grupu lielums 
joprojām ir optimālais – ap 25 studenti. Mācību process katrai studentu grupai 
tiek organizēts piecas darba dienas. Nodarbības notiek ražošanas objektos – 
slaucamo govju fermā, biogāzes ražotnē, graudu kaltē, augļu noliktavā, bišu 
dravā, apbraukājot saimniecības tīrumus, mehāniskajā darbnīcā, saimniecības 
kantorī un pilī, noklausoties zinoša speciālista stāstījumu. Daļa nodarbību 
notiek auditorijā. Kopīgi ar Veterinārmedicīnas, Lauku inženieru, Tehniskās, 
Pārtikas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģiju fakultāšu pasniedzējiem tiek 
izstrādāti veicamie uzdevumi atbilstoši specialitātei, un prakses laikā studenti 
iegūst vajadzīgo informāciju. Viena prakses diena tiek atvēlēta darbam 
saimniecībā, kas studentiem patīk, jo kopā strādāšana ir jautra un lietderīga. 

Studiju gada beigās sākas specializētās mācību prakses Lauksaimniecības 
fakultātes studentiem, kur tiek  papildinātas teorētiskās zināšanas. Pirmā un otrā 
kursa studenti atbilstoši izvēlētajai specialitātei LLU pasniedzēju vadībā veic 
praktiskos darbus. Laukkopji iepazīstas un novērtē Vecaucē sastopamos 
augsnes tipus, iepazīstas ar augsnes apstrādi, atpazīst nezāles un plāno augu 
maiņu, kā arī apgūst laukaugu morfoloģisko uzbūvi, izvērtē sējumu biezību, 
prognozē gaidāmās ražas. Dārzkopji praktizējas augļu koku un krūmu 
veidošanā, izvērtē augļu koku un ogulāju kaitēkļu un slimību izplatību. 
Lopkopības specialitātes studenti veic barības krājumu uzskaiti, novērtē 
lopbarības kvalitāti, analizē barības devas, aprēķina lopbarības vajadzību un 
praktiski piedalās govju slaukšanā, teļu barošanā, uzrauga slaukšanas robotu un 
veic lopkopēja pienākumus. Studenti vēlas, lai mācību prakses ir garākas, jo, 
praktiski strādājot, daudzas lietas kļūst saprotamākas. Šajā studiju gadā 
intensīvi tiek izmantots Veterinārais bloks, kur veterinārārstu vadībā ik nedēļu 
liellopu ārstēšanā praktizējas četri Veterinārmedicīnas fakultātes 4. kursa 
studenti. Septembra mēnesī fermā studentiem notika vairāki praktiskie semināri 
ar vietējo un ārzemju speciālistu līdzdalību. Paldies saimniecības speciālistiem, 
kuri velta savu laiku un dalās pieredzē ar studentiem. Lai darbi veiktos labāk, 
esam gatavi pārmaiņām un jaunām idejām. 
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