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LLU mācību centra „Vecauce” darbs 2008./2009. studiju gadā

Indra Eihvalde
SIA „LLU MPS „Vecauce””

Pagājušajā studiju gadā (2008./2009.g.) studiju priekšmetu apguva 908 LLU visu 
fakultāšu pirmā kursa studenti. Lielākais studentu skaits ierodas no Lauku inženieru, Tehniskās 
un Ekonomikas fakultātēm. Visā studiju gadā kopumā no LLU faktiski uzņemtajiem studentiem 
„Vecaucē” ieradās mazāks skaits par plānoto, jo daļa studentu dažādu apstākļu dēļ studijas 
pārtrauca. 
 Organizējot studentu apmācību, liels paldies jāsaka saimniecības speciālistiem, 
kuri papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic studentu apmācību. Nodarbībām auditorijā 
speciālisti gatavo vizuālos materiālus, bet praktiski viss tiek izrādīts fermā, kaltē, mehāniskajās 
darbnīcās, kokapstrādes darbnīcā, augļu pagrabā, pilī un ekskursijas laikā pa saimniecību. Studenti 
saimniecības speciālistus vērtē pozitīvi, kā laipnus, zinošus un atsaucīgus cilvēkus. Nodarbību 
kvalitāte bieži atkarīga no nozares sekmīgas darbības un materiāli tehniskās bāzes. Studenti ar 
lielu interesi vēro jaunākās tehnoloģijas: fermā slaukšanas robotus, jauno biogāzes ražotni, 
skābbarības sagatavošanu, modernas sējmašīnas regulēšanu un tās darbību tīrumā, zemes aršanu 
un citus procesus. Šobrīd studenti saprot, ka arī vecā vēl „padomju” gadu tehnika var tikt lietderīgi 
izmantota. Visu fakultāšu studentiem nav iespējas iepazīt lauku darbus, jo studiju kurss jāapgūst arī 
ziemā. Tāpat kā iepriekšējos studiju gados atsevišķu fakultāšu studentiem rīkojām iepazīšanos ar 
dažādām ražotnēm vai objektiem arī ārpus saimniecības. Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studenti 
apmeklēja Jaunpils pienotavu, Jaunpils pili, Lestenes maizes ceptuvi, Lestenes rapša eļļas spiestuvi 
un Saldus pārtika kombinātu. Tehniskās fakultātes studenti iepazinās ar Auces uzņēmumu „SIA 
Tehnika”, kur ražo lentzāģus un detaļas meža tehnikai.  Studenti atzinīgi vērtē, ka arī mazā pilsētiņā 
var veiksmīgi darboties šāds uzņēmums.

Saimniecībā studentiem organizējām nodarbības atbilstoši specialitātei: Ekonomikas 
fakultātes studenti papildus apguva grāmatvedību saimniecības kantorī, Tehniskās fakultātes 
studenti – jaunās tehnoloģijas fermā, Veterinārmedicīnas fakultātes studenti darbojās kopā ar 
saimniecības veterinārārstu fermā pie liellopiem. Studentiem šādās nodarbībās redzētais un 
dzirdētais labāk paliek atmiņā un ir saprotamāks, nekā tas, ko dzird tikai teorētiskās lekcijās. 
Lielai daļai „nelauksaimniecisko” fakultāšu studentu nav skaidra savas specialitātes saistība ar 
lauksaimniecību un lauku vidi. Taču, apgūstot studiju priekšmetu, studenti pozitīvi novērtē redzēto 
un dzirdēto, jo daudziem ir liels brīnums redzēt vienuviet tik daudz govju, vai redzēt kā govi 
slauc robots. Viņiem rodas reālāks priekšstats par cilvēku dzīvi un darbu laukos. Meža fakultātes 
studenti Vecaucē ierodas 2. studiju gadā un mācību kursu apguva atbilstoši specialitātei apkārtējās 
mežniecībās, kokzāģētavās, galdniecības cehos un kokogļu ražotnē fakultātes mācībspēku vadībā. 

Pēdējā gada laikā iespēju robežās uzlaboti sadzīves apstākļi, sakārtota apkure, papildus 
izremontētas un iekārtotas 2 istabas ar 8 gultas vietām, veikts kosmētiskais remonts virtuvē un 
iegādāta jauna gultas veļa. 

Līdzekļu trūkuma dēļ valstī ar 2009. gadu diemžēl ir pārtrauktas lauksaimniecības 
tehnikumu un vidusskolu audzēkņu prakses „Vecaucē”.

2009./2010. studiju gadu „Vecaucē” tradicionāli uzsāka Lauksaimniecības fakultātes 
studenti; tajā laikā saimniecībā intensīvi ritēja lauku darbi, kas LF studentiem ir īpaši interesanti. 
Šajā studiju gadā katra studentu grupa piedalās arī saimniecības darbos, piem., kartupeļu novākšanā, 
ābolu ražas vākšanā, teritorijas sakopšanā u. c. darbos. Studenti strādā labprāt un paši atzīst, ka tas 
saliedē kolektīvu, ir jautri kopā veikt plānoto darbu, kā arī ir gandarījums par paveikto.
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