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LLU mācību centra „Vecauce” darbs 2009./2010. studiju gadā
Indra Eihvalde
SIA LLU MPS „Vecauce”
Nemanot atkal ir aizritējis studiju gads Vecaucē, kur studiju kursu „Praktiskā lauku saimniecība”
apguva 922 pirmo kursu studenti. Joprojām lielākais studentu skaits bija no Lauku inženieru,
Tehniskās un Ekonomikas fakultātēm. Lielāks studentu skaits ir rudens semestrī, mazāks – pavasara,
jo daļa studentu mācības jau ir pārtraukuši.
Liels paldies jāsaka saimniecības speciālistiem, kas papildus saviem tiešajiem pienākumiem
veic studentu apmācību. Daļa nodarbību notiek „Mācību centrā”, kur speciālisti nodarbības vada
ar sagatavotiem vizuāliem materiāliem. Pārējās nodarbības tiek organizētas ražošanas objektos –
slaucamo govju fermā, graudu kaltē, klētī, mehāniskajās darbnīcās, kokapstrādes darbnīcā,
saimniecības kantorī, izmēģinājuma laukos, augļu dārzā, pilī, bišu dravā. Pavasarī un rudenī
studentiem ir iespēja redzēt tos lauku darbus, kas konkrētā brīdī tiek veikti. Sevišķu interesi studenti
izrāda, redzot tehniku darbībā uz lauka, kā. piem., graudu sēju, kukurūzas novākšanu. Pārliecinošāks
speciālista stāstījums ir tad, ja par konkrēto tehniku un tās darbību uz lauka pastāsta darba veicējs.
Studenti ar lielu interesi apskata modernos slaukšanas robotus un paralēlā tipa slaukšanas iekārtu
fermā. Kā jaunu peļņas avotu laukos var iepazīt biogāzes ražotni, kas darbojas jau nepilnus divus
gadus. Saimniecībā nodarbojas ne tikai ar lauksaimniecisko ražošanu, bet arī lauku tūrismu. Šeit vēl
ir daudz darāmā, lai pilnveidotu un sakārtotu nozari, un studenti tiek iesaistīti ar savām idejām un
praktisko darbu.
Visu specialitāšu studenti apgūst studiju kursu „Praktiskā lauku saimniecība”, bet katrai
fakultātei tiek papildus uzdoti uzdevumi atbilstoši savai profesijai. Piemēram, būvniekiem ir
uzdevums veikt ražošanas ēku mērījumus, uzzīmēt projektu, un fakultātē savu darbu aizstāvēt. Šādi
studenti labāk iepazīst savu nākamo specialitāti. Redzēto un dzirdēto studenti novērtē arī vēlākos
gados, kur jau konkrēti tiek apgūts kāds studiju kurss, kas saistās ar „Vecaucē” apgūto. Daudziem
studentiem, kuri dzīvo pilsētās, rodas reāls priekšstats par dzīvi un darbu laukos.
Vasaras mēnešos Lauksaimniecības un Zemes ierīcības specialitāšu studentiem tiek organizētas
mācību prakses, kur studenti praktiski veic konkrētus uzdevumus. Veterinārmedicīnas fakultātes
studenti visu mācību gadu nelielās grupās ierodas „Vecaucē” un praktiski darbojas fermā. Augustā
pirms studijām praksi īstenoja 40 studenti, strādājot ražošanā un izmēģinājumu laukā.
Kā katru gadu studentu dienesta viesnīcā veicām sadzīves apstākļu uzlabošanu. Šogad
izremontējām un paplašinājām virtuvi, lai studenti ērti varētu pagatavot maltīti. Uzsākot jauno
studiju gadu, pateicoties Lauksaimniecības universitātei un Lauksaimniecības fakultātei, studentiem
tika sarūpēti labi datori.
Turpinot iesāktās tradīcijas, studenti piedalījās arī saimnieciskajos darbos, piem., kartupeļu
novākšanā, ābolu ražas vākšanā, izmēģinājumu lauka darbos, teritorijas sakopšanā u. c. darbos.
Daudziem studentiem lauku darbi nav sveši un patiess prieks redzēt, ar kādu atbildību viņi to veic. Ir
studenti, kam pirmo reizi nākas veikt šādus darbus un tā tiek novērtēta „saldā lauku maize”.
Veiksmīgu sadarbību uzsākām ar ainavu arhitektiem, kuri palīdzēs izveidot un sakārtot teritoriju
pie pils. Esam atvērti visām fakultātēm, lai veidotu „Vecaucē” studentiem atbilstošāku mācību
bāzi.
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