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LLU Lauksaimniecības fakultāte 

 
Lauksaimniecības fakultātei 2017. gads bijis darba un aktivitāšu pārpilns ne 

tikai risinot kārtējos uzdevumus, bet arī vēršot skatu nākotnē. Šajā gadā 

turpināts īstenot gan starptautiskus projektus sadarbībā ar Latvijas un ārzemju 

partneriem (EUROLEGUME; InnoFruit), gan VPP (AgroBioRes 2014–2017) 

divus projektus (AUGSNE; LOPKOPĪBA), kā arī 10 Zemkopības ministrijas 

pasūtītus un finansētus projektus. Turpināti arī līgumdarbi ar uzņēmējiem, lai 

risinātu kādu konkrētu aktuālu problēmu. Daļa projektu noslēgsies šajā gadā 

(piem., EUROLEGUME) vai nākamā gada pirmajā pusē (piem., VPP), tāpēc 

bija jāstrādā pie jaunu pieteikumu sagatavošanas. Aktīvi gatavojām projektus 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 16. pasākuma „Sadarbība” 

16.1. apakšpasākumam „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības 

lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un 

ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un 16.2. apakšpasākumam 

„Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.  

Pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis SCOPUS un Web of Science datu 

bāzēs citēto rakstu skaits, taču vēl arvien aktuāls ir jautājums par to, ka jāgatavo 

raksti žurnāliem ar iespējami augstāku ietekmes faktoru, nevis rakstu 

krājumiem (Proceedings). LF mācībspēki aktīvi referēja par iegūtajiem 

pētniecības rezultātiem dažāda līmeņa konferencēs un semināros. Aktivitāte 

pētniecībā nodrošinājusi fakultātei 2017. g. augstāko zinātnes bāzes 

finansējumu periodā kopš tādu vispār piešķir. Tas ļāvis papildināt un uzlabot 

zinātnes infrastruktūru. Daudz darba veltīts arī, lai sagatavotu divus lielos 

infrastruktūras projektus, kas ļaus nākotnē gan studiju (ERAF projekts 

Nr.8.1.1.0/17/I/001 „LLU STEM studiju programmu modernizācija”), gan 

zinātnes (ERAF projekts 1.1.1.4/17/I/003 „LLU un tās pārraudzībā esošo 

zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstība un institucionālās kapacitātes 

stiprināšana”) vidi padarīt vēl pievilcīgāku. Kopā ar Latvijas Agronomu 

biedrību un LLMZA organizējām tradicionālo februāra konferenci „Līdzsvarota 

lauksaimniecība”, kura 2017. g. notika atšķirīgā formātā – referāti vienu dienu, 

uz konferenci izdots drukāts Tēžu krājums, bet vēlāk, jūnijā, elektroniski izdoti 

pilnie konferences raksti brīvpieejā (http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_ 

lauksaim/2017/Latvia-lidzsvarota-lauksaimnieciba2017.pdf). Līdzīgu formātu 

konferencei plānots saglabāt arī 2018. g. 22. februārī. Lepojamies arī ar LF 

studentiem un maģistrantiem, kuri aktīvi pieteicās dalībai starptautiskajā LLU 

organizētajā konferencē „Students on Their Way to Science” (21.04.2017.); 

kopā ar ārvalstu dalībniekiem referentu skaits bija tik liels, ka 

Lauksaimniecības sekcijai vajadzēja organizēt divas apakšsekcijas.  
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Jūnijā fakultāti absolvēja 65 profesionālie bakalauri lauksaimniecībā, no 

kuriem agronomi – 21, ciltslietu zootehniķi – 16, lauksaimniecības uzņēmumu 

vadītāji – 28. Otro gadu pēc kārtas Lauksaimniecības maģistra grādu ieguva 

20 absolventi. Tikpat spīdoši neveicās ar jaunu studējošo uzņemšanu. 

Profesionālā bakalaura programmā uzņēmām kopā 72 studentus, bet 

Lauksaimniecības maģistra programmā – 18 maģistrantus. Negribam 

demogrāfisko situāciju un emigrāciju minēt kā vienīgos iemeslus šai situācijai; 

meklējam cēloņus arī sevī un esam kopā ar Latvijas Agronomu biedrību 

uzsākuši diskusiju par nozares vajadzībām, par Agronoma profesijas standartu, 

studiju programmas reklamēšanu utt. Jau tagad daudz strādājam, lai studējošie 

gūtu iespējami kvalitatīvu izglītību, lai viņiem būtu pieejama daudzveidīga 

informācija un viedokļi: aicinām gan nozares labākos profesionāļus, gan 

zinātnisko institūtu pētniekus, kā arī atsevišķus ārvalstu profesorus lasīt 

vieslekcijas par noteiktām tēmām dažādu studiju kursu ietvaros. Piemēram, 

2016./2017. studiju gadā kā viesprofesori lekcijas lasīja Helsinku Universitātes 

profesors Frederiks Stoddards un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes 

profesore Marika Maand, kā arī ERASMUS+ programmas ietvaros vairāki 

mācībspēki no Polijas. Mudinām LF studentus izmantot iespēju apmaiņas 

studiju ietvaros vienu semestri studēt kādā no Eiropas augstskolām vai 

ERASMUS+ ietvaros doties praksē. Lai studentu dzīvi padarītu krāsaināku, 

viņiem ir iespēja pieteikties ne vien valsts budžeta nodrošinātajām nedaudzajām 

stipendijām, bet arī dažādu fondu un mecenātu iedibinātām stipendijām. Tā 

Vītolu fonda administrētās stipendijas 2017. g. ieguva: LAB-AN stipendiju 

L. Pudule, Edmunda Baumaņa piemiņas stipendiju – K. Rudenko, bet LPKS 

„LATRAPS” stipendijas saņems S. Priedīte un E. Eberliņa. Latvijas Agronomu 

biedrības stipendiju ieguvis G. Vasiļjevs, bet profesora J. Berga vārdisko 

stipendiju J. Haļzovs. Liels prieks ir par Kristīni Skuteli, kura lielā konkurencē 

ieguva Ē. un A. Gerhardu stipendiju.  

Lielas izmaiņas 2017. g. nesis mācībspēku slodžu plānošanas kārtībā. Ilgu 

laiku pastāvējušo un pēdējos 10 gados ļoti kritizēto studentu-kredītpunktu 

sistēmu (SKP) nomainījusi slodžu plānošana pēc reāli nostrādātām stundām. 

Lai arī sistēma darbojas tikai pirmo studiju gadu un tajā ir vēl daudz 

pilnveidojama (LLU to plāno uzsākt jau tuvākajā laikā), tomēr tā jau tagad šķiet 

saprotamāka un caurredzamāka. Turklāt ceram, ka šī sistēma ļaus atjaunot LF 

mācībspēku štatu, jo jau 2017./2018. studiju gadam uz nelielu slodzi varējām 

pieņemt papildus trīs jaunus mācībspēkus.  

Darbu duna nebeidz rimties: jau diskutējam par tuvojošos studiju virzienu 

akreditāciju, kura gan plānota 2019. g., bet gatavoties jāsāk laikus; aiz kalniem 

nav arī starptautiskā zinātnes vērtēšana... Tāpēc novēlu visiem stipru veselību 

un daudz radošuma, lai sasniegumus veltītu Latvijas simtgadei 2018. gadā, un 

abām izvērtēšanām labi sagatavotos! 
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