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LLU studiju centra “Vecauce” darbs 2017./2018. studiju gadā
Indra Eihvalde
SIA “LLU MPS “Vecauce””
Pēc karstās un sausās vasaras ir pienācis rudens, un varam atskatīties, kā
veicies ar studentu apmācību pagājušajā mācību gadā. Šogad aprit 20 gadi kopš
Vecaucē tiek īstenota mācību prakse “Praktiskā lauku saimniecība”. Pagājušajā
mācību gadā praksē Vecaucē ieradās 573 studenti. Salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, studentu skaits nedaudz ir samazinājies, tomēr grupu lielums ir optimāls,
lai nodarbības noritētu veiksmīgi. Prakses laikā, sadarbojoties ar mūsu
speciālistiem, jaunieši iegūst zināšanas, kuras, kā viņi paši saka, varēs izmantot
savās saimniecībās. Joprojām liela interese ir par jaunajām tehnoloģijām, kā
piemēram, slaukšanas robotiem, kurus daudzi studenti nav iepriekš redzējuši.
Pēc studentu atsauksmēm, prakses ilgums un plānojums ir optimāls, bet
Lauksaimniecības fakultātes studenti šo praksi vēlas ilgāku, lai iegūtu vairāk
informācijas un praktisko pieredzi. Priecē, ka studenti ir apmierināti ar sadzīves
apstākļiem dienesta viesnīcā. Šajā mācību gadā studenti var izmantot
izremontētu un un ar jaunām iekārtām aprīkotu virtuvi.
Nelies ieskats Lauksaimniecības fakultātes studentu atsauksmēs pēc prakses:
“Šī prakse lika saprast izvēlētās specialitātes īpatnības un nepieciešamību studēt
un apgūt jauno, lai spētu saražot kvalitatīvu produkciju”; “Man šī prakses nedēļa
Vecaucē deva nozīmīgu pieredzi un tikai pozitīvas atsauksmes”; “Prakse ir
vērtīga pieredze, un palīdzēja grupai saliedēties un labāk iepazīties”; “Šajā
prakses laikā ieguvu daudz jaunu informāciju, kas noteikti noderēs turpmākajā
mācību procesā. Ļoti patika, ka bija iespēja redzēt visu dzīvē, jo tā visu labāk var
saprast un atcerēties. Patika, ka katrs speciālists dalījās ar savu pieredzi un ļoti
iedvesmojoši pasniedza visu nepieciešamo informāciju”.
Pavasarī Lauksaimniecības fakultātes 1. un 2. kursa studenti atgriezās
Vecaucē, kur LLU mācībspēku vadībā īstenoja agronomijas praksi. Joprojām
aktīvi mācību un ražošanas prakses Vecaucē īsteno Veterinārmedicīnas 4. un
6. kursa studenti.
Laba sadarbība ir ar profesionāli tehniskajām skolām. Pagājušajā studiju gadā
lopkopības praksi Vecaucē īstenoja 17 Malnavas, 49 Smiltenes un 39 Kandavas
tehnikuma audzēkņi. Tehnikumu audzēkņi strādāja fermā kopā ar fermas
darbiniekiem, iegūstot zināšanas un prasmes, slaucot govis, kopjot teliņus, veicot
lopkopēja pienākumus. Tehnikuma audzēkņiem šāda veida prakses patīk, jo pēc
viņu teiktā, tik lielā fermā ar jaunām tehnoloģijām iepriekš nav strādājuši, un pēc
skolotāju teiktā, vēlas vēl šeit atgriezties.
Atkal jāsaka liels paldies saimniecības speciālistiem, kuri ir atsaucīgi un ar
studentiem dalās savā pieredzē un zināšanās.
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