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tik ļoti svarīgi. Līdzīgi kā iepriekšējos gados saglabājās un paplašinājusies sadarbība ar komercfirmām
vai to Latvijas pārstāvniecībām izmēģinājumu ierīkošanā. MPS „Vecauce” izmēģinājuma laukus arī
šogad kā bāzi izmēģinājumiem un to rezultātu demonstrēšanai lauksaimniekiem un interesentiem
izmantoja kompānijas SIA „Baltic Agro„ un BASF UAB, kas lauka dienās 01.07. pulcināja ap 200
dalībnieku. Patīkama diena vecauciešiem bija arī 19. augusts, kad seminārā-lauka dienā „Kukurūza
biogāzei un lopbarības ražošanai”, ko rīkoja ESF projekta „Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo
enerģijas avotu pētījumiem” komanda un „Baltic Agro”, ieradās ap 100 interesentu.
Izaicinājumi turpmāk ir tehniskās bāzes atjaunošana, jo daļa tehnikas ir ļoti novecojusi, un jaunu
darbinieku piesaiste pētījumiem Vecaucē.

LLU mācību centra „Vecauce” mācību darbs un
sadzīve 2010./2011. studiju gadā
Indra Eihvalde
SIA „LLU MPS „Vecauce””
Laikam skrienot ir aizritējis kārtējais studiju gads. Priecē tas, ka joprojām uz „Vecauci” brauc
studenti un mēs spējam sniegt jaunas zināšanas lauksaimniecībā. Pagājušajā mācību gadā studiju
kursu „Praktiskā lauku saimniecība” apguva 878 visu deviņu fakultāšu pirmo kursu studenti.
Lielākais studentu skaits bija no Lauku inženieru, Tehniskās un Pārtikas tehnoloģijas fakultātēm.
Lielāks studentu skaits bija rudens semestrī, mazāks - pavasara, jo daļa studentu dažādu iemeslu dēļ
studijas jau bija pārtraukuši.
Liels paldies jāsaka saimniecības speciālistiem, kuri papildus saviem tiešajiem pienākumiem
vada nodarbības savā specialitātē. Daļa nodarbību notiek „Mācību centrā”, kur tiek parādīti vizuālie
materiāli par saimniecības darbību, pieredzi Latvijā un ārzemēs. Speciālistiem ir jābūt kā labiem
aktieriem, lai piesaistītu studentu uzmanību un nodarbība būtu interesanta. Pārējās nodarbības tiek
organizētas ražošanas objektos – slaucamo govju fermā „Līgotnes”, graudu kaltē, mehāniskajās
darbnīcās, kokapstrādes darbnīcā, saimniecības kantorī, izmēģinājumu laukā, augļu dārzā, pilī un
bišu dravā. Pavasarī un rudenī studentiem ir iespēja redzēt kultūraugu platības un lauku darbus,
kas tobrīd tiek veikti. Studentiem daudz jautājumu rodas, redzot slaukšanas robotus, kā arī govju
slaukšanu paralēltipa iekārtā.
Visu fakultāšu studenti mūsu daudznozaru ražošanas uzņēmumā var saskatīt saistību ar savu
nākamo specialitāti. Kopā ar atbildīgo fakultātes pasniedzēju izstrādājam uzdevumus un vajadzīgo
informāciju studenti iegūst, uzturoties „Vecaucē”. Piemēram, veterinārmedicīnas studenti novērtē
dzīvnieku labturības prasības, jo turēšana un ēdināšana ietekmē dzīvnieku veselību. Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes studenti izvērtē produkcijas ieguvi, kvalitāti un realizāciju. Tehniskās fakultātes
studentiem jāizstrādā tehnoloģiskās shēmas dažādos ražošanas objektos, Lauku inženieru fakultātes
studenti uzmēra ražošanas ēkas un zīmē projektus, Informācijas tehnoloģiju fakultātes studenti
izvērtē katrā nozarē izmantotās informāciju tehnoloģijas un izstrādā priekšlikumus to uzlabošanā.
Atbilstoši specialitātei mājas darbs tiek uzdots arī pārējo fakultāšu studentiem. Atgriežoties Jelgavā
izstrādātais mājas darbs ir jāprezentē. „Vecaucē” redzētais un dzirdētais studentiem noder vecākos
kursos, kad tiek apgūta specialitāte. Priecē tas, ka ir studenti, kuri jau pirmajā kursā padziļināti
interesējas par savu nākamo specialitāti. Jaunieši, kuriem mājās ir zemnieku saimniecības gūst
jaunas atziņas un ar prieku pavēstī, ka ar mājiniekiem varēs dalīties zināšanās.

78

Ražas svētki „Vecauce – 2011”: LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce –90

Paralēli mācību gadam un vasaras mēnešos Meža, Veterinārmedicīnas, Lauksaimniecības
un Zemes ierīcības fakultāšu studentiem tiek organizētas mācību prakses, kur jāveic konkrēti
uzdevumi savā specialitātē. Šajā rudenī Zemes ierības specialitātes studenti uzsāka Vecauces pils
parka topogrāfisko uzmērīšanu, kas ir nepieciešams saimniecībai, bet studentiem tā bija laba prakse.
Darbi turpināsies vēl pavasarī un cerams, ka saimniecība un studenti būs gandarīti par paveikto.
Veterinārmedicīnas studenti visu mācību gadu nelielās grupās dodas uz „Vecauci” apgūt praktiskās
iemaņas. Lauksaimniecības fakultātes studenti praktiskos darbus atbilstoši specialitātei veic uz
lauka, analizējot augsnes sastāvu, pētot kultūraugus un nosakot nezāles. Augļu dārzā apgūst iemaņas
vainaga veidošanā, kaitēkļu un slimību noteikšanā, metodes kā tos ierobežot un citus jautājumus.
Slaucamo govju fermā studenti praktiski iepazīstas ar izēdinātās barības sastāvu, analizē barības
līdzekļu kvalitāti, tiek vērtēti dzīvnieki pēc eksterjera. Zootehnikas specialitātes studenti strādā
fermā, slauc govis, kopj un baro teļus un veic citus fermas darbus. Nodarbības notiek pasniedzēju
vadībā, kur teorijā apgūtais tiek parādīts praksē. Daži studenti pēc praktisko darbu veikšanas saprot,
ka izvēlētā specialitāte viņam nav piemērota un studijas vairs neturpina. Šogad augustā pirms studiju
praksē Vecaucē strādāja 20 Lauksaimniecības fakultātes studenti. Studenti ravēja izmēģinājuma
lauka kultūraugus, strādāja graudu kaltē, vāca kartupeļus, sakārtoja kartupeļu glabātuvi un veica
citus darbus. Studenti uzdotos darbus veica ar lielu atbildību un viņu darbu kā teicamu novērtēja
speciālisti, pie kuriem tie strādāja.
Šovasar tika realizēts sen iecerētais projekts par jumta un logu nomaiņu un griestu siltināšanu
studentu dienesta viesnīcā. Paldies universitātes vadībai, ka uzklausīja mūsu vajadzības un ERAF
projekts tika realizēts. Divos mēnešos, spītējot lietainajam laikam, visi iecerētie darbi tika paveikti.
Protams, kā vienmēr neiztikt bez nelieliem starpgadījumiem, bet kopumā darbi ritēja labi. Paldies
jāsaka dienesta viesnīcas apkalpojošam personālam, jo darāmā bija ļoti daudz, lai visu satīrītu
un sakārtotu jaunajam studiju gadam. Uzsākot jauno studiju gadu, visi remontdarbi praktiski jau
bija paveikti. Priecājamies, ka šoziem telpas būs siltākas un logi vieglāk kopjami. Nākotnē vēl
nepieciešama fasādes pielabošana, nokrāsošana un telpu kosmētiskais remonts. Studenti ierodoties
mūs vienmēr uzslavē, sakot, ka „Vecaucē” dienesta viesnīca ir labāka kā Jelgavā. Dienesta viesnīcā
ir istabas ar ērtām gultām un gultas veļu, virtuve, atpūtas istaba, datoru telpa, dušas, kur regulāri ir
siltais ūdens – tātad sadzīvē viss nepieciešamais.
Turpinot senās tradīcijas, studenti piedalās saimnieciskajos un apkārtnes sakopšanas darbos,
t. i. ravēšanā, ābolu lasīšanā, lapu grābšanā, teritorijas labiekārtošanas un citos darbos. Vairums
studentu nāk no zemnieku saimniecībām vai arī kādam radiniekam ir saimniecība, un lauku darbi
viņiem nav sveši.
Esam lepni, ka saimniecība „Vecauce” pastāv jau 90 gadus, un ticam, ka turpmākie gadi būs
attīstības, pilnveides un veiksmes gadi, kur vienmēr neiztrūkstoši klāt būs LLU studenti. Lai mums
visiem veicas!
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