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Tā pa īstam neļaujot izbaudīt vasaras priekus, atkal ir pienācis rudens un varam atskatīties, kā
mums veicies pagājušajā studiju gadā. Mācību praksē „Praktiskā lauku saimniecība” piedalījās un
zināšanas papildināja 874 deviņu fakultāšu pirmā kursa studenti. Lielākais studentu skaits „Vecaucē”
vēl joprojām ir no Lauku inženieru, Tehniskās un Pārtikas tehnoloģijas fakultātēm. Mācību process
katrai studentu grupai tiek organizēts piecas darba dienas. Daļa nodarbību notiek mācību klasē, kur
tiek parādīti speciālistu sagatavotie vizuālie materiāli, un daļa – ražošanas objektos – fermā, kaltē,
augļu noliktavā, bišu dravā, apbraukājot saimniecības laukus, mehāniskajā darbnīcā, kokapstrādes
darbnīcā, saimniecības kantorī un pilī, noklausoties zinoša speciālista stāstījumu. Daļa no studentiem
nāk no ģimenēm, kam īpašumā ir zemnieku saimniecības un nodarbībās veidojas interesants dialogs,
kur tiek uzdoti jautājumi par konkrētu tēmu. Lielākā daļa pirmā kursa studentu saprot izglītības
nozīmi un ar interesi smeļas jaunas zināšanas. Priecē tas, ka ne tikai Lauksaimniecības fakultātes,
bet arī citu fakultāšu studenti interesējas par gaļas šķirņu liellopu audzēšanu, aitu audzēšanu, augļu
dārzu izveidošanu, jo viņi redz iespējas ar šīm nozarēm nodarboties un pelnīt vecāku, vai nākotnē
– savās saimniecībās. Ražošanas procesi laukos ir modernizēti tā, ka visu fakultāšu studentiem
ir iespējas saskatīt saistību ar izvēlēto specialitāti. Sadarbība notiek ar fakultāšu mācībspēkiem –
kopīgi izstrādājam darba uzdevumus un prakses laikā studenti iegūst vajadzīgo informāciju, lai tos
izpildītu. Katru nedēļu vienu dienu studenti piedalās saimniecības darbos, kuri tobrīd ir aktuāli –
ravēšanā, kartupeļu un ābolu ražas novākšanā, lapu grābšanā parkā un citos apkārtnes sakopšanas
darbos. Vairums studentu izsaka priekšlikumus – visu nedēļu praktiski strādāt, lai labāk izprastu
ražošanas procesus.
Maijā un jūnijā notiek specializētās mācību prakses. Pagājušajā studiju gadā tās īstenoja 65
pirmā kursa un 60 otrā kursa Lauksaimniecības fakultātes studenti, 45 Zemes ierīcības specialitātes
otrā kursa un 150 Veterinārmedicīnas fakultātes dažādu kursu studenti. Augusta mēnesī pirmsstudiju
praksē „Vecaucē” strādāja 20 Lauksaimniecības fakultātes jaunuzņemtie studenti, palīdzot
saimniecības lauku darbos, it īpaši izmēģinājumu laukā.
Pavasarī tika nodota pirmā kārta ilgi lolotajam veterinārajam blokam slaucamo govju fermā, ko
īstenoja ar ERAF projekta un „Vecauces” līdzfinansējuma palīdzību. Objekts bija ļoti nepieciešams
ražošanas vajadzībām, tagad tas paver plašas iespējas veikt pētījumus un kvalitatīvāk apgūt
teoriju praksē veterinārmedicīnas un nākamajiem lopkopības speciālistiem. Veterinārais bloks
veidots atbilstoši studentu apmācības procesa vajadzībām – ar ģērbtuvēm, dušām, mācību klasi,
laboratoriju. Lai mācību process varētu sākties, vēl iztrūkst: ģērbtuvēs – skapji, soli, klasē – krēsli,
galdi, laboratorijā – aprīkojums. Svarīgi, ka veterinārajā blokā var nofiksēt atsevišķus dzīvniekus,
netraucējot pārējos. Iegādāta moderna liellopu nagu apstrādes iekārta, kura jau tiek izmantota.
Praktisko nodarbību laikā studenti varēs vērot un pat piedalīties govju nagu apstrādes procesā.
Joprojām esam gatavi uzņemt un mācīt studentus „Vecaucē” un nākotnē izveidot vēl ciešāku
sadarbību ar fakultātēm, nostiprinot un pilnveidojot mācību bāzi. Strādāsim un izglītosim studentus
tā, lai ar cieņu nākamgad varētu sagaidīt Lauksaimniecības izglītības Latvijā 150. gadu jubileju, kur
nozīmīga loma vienmēr bijusi arī „Vecaucei”.
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