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Mēs, agronomi, sakām, ka mūsu vērtība ar gadiem tikai pieaug.

ZINTA GAILE, 
LF dekāne, Dr. agr.

KATRĪNE LUĪZE OZOLIŅA, 
prof. bakalaura studiju programmas
“Ciltslietu zootehniķis” 
4. kursa studente

EDGARS RUŽA, absolvents,
“Latraps” ģenerāldirektors
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Kā ir teicis Žans Žaks Ruso: “Ja jums pieder visas pasaules 
bagātības, bet jums nav ko ēst – jūs esat atkarīgs no citiem. 
Tirdzniecība rada bagātību, bet lauksaimniecība nodrošina 
brīvību.” Aicinu pievienoties to saimei, kas nodrošina valsts 
neatkarību! 

Iesaku studēt Lauksaimniecības fakultātē, jo tā ir Latvijas 
Labākās universitātes Labākā Fakultāte un sirds! Šajā fakultātē 
tu sajutīsi īstu lauksaimnieku garu, lielu atbalstu un sapratni no 
pasniedzējiem, kā arī draudzīgu un pozitīvi studentisku 
gaisotni, neatkarīgi no kuras vietas Latvijā tu esi. Bez 
lauksaimniecības mūsu ikdiena nebūtu iedomājama! Kā arī 
mēdz teikt: “Kur lauksaimnieki, tur jautrība garantēta!”

Lauksaimniecība ir viena no svarīgākajām eksportspē-
jīgajām nozarēm Latvijā. Tā ir joma, kurā vajadzīgi jauni, 
enerģiski speciālisti, kas grib darboties un paši būt 
saimnieki savā zemē, tā ceļot tās ekonomisko stabilitāti 
un veicinot uzplaukumu. Šajā nozarē strādājošajiem 
nedraud garlaicība, kā arī netrūkst labu iespēju apliecināt 
sevi un nopelnīt.

Mūsu absolventi ir algoti darbinieki lauksaimniecības 
uzņēmumos, dibina savas saimniecības un uzņēmumus, 
darbojas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos, 
nevalstiskajās organizācijās, valsts un ES pārvaldē, 
zinātniskajās institūcijās, kā arī veido akadēmisko karjeru.
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Profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
LAUKSAIMNIECĪBA Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki, gan paši, gan sadarbībā ar universitātes institūtu 

darbiniekiem, regulāri atjauno studijās nepieciešamās grāmatas.

LF piedāvātās studiju programmas*

PAMATSTUDIJAS

Lauksaimniecība, p (b)

- Laukkopība

- Dārzkopība

- Zootehnika

- Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

MAĢISTRA STUDIJAS

Lauksaimniecība, a (m)

- Laukkopība

- Dārzkopība

- Lopkopība

PL – 4 gadi, 

NL – 5 gadi

Lauksaimniecība

- Laukkopība

- Lopkopība

DOKTORA STUDIJAS

PL – 2 gadi

PL – 3 gadi, 

NL – 4 gadi

B/M

B/M

B/M

Studiju programmas / specializācijas virzieni
Studiju veids

un ilgums
Studiju

finansējums
Galvenie nosacījumi

CE latviešu valodā, 

CE svešvalodā**,

CE vai GA bioloģijā***, 

vai dabas zinībās,

papildus: CE vai GA ķīmijā

Ar iepriekš iegūtu, 

atbilstošu augstāko izglītību. 

Uzņemšanas noteikumu 

pilna versija: 

www.llu.lv 

sadaļā “Nāc studēt!”

LF – Lauksaimniecības fakultāte; 
p (b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma; 
a (m) – akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma
* visas studiju programmas akreditētas līdz 2019. gadam

PL – pilna laika studijas; NL – nepilna laika studijas; 
B – valsts finansētas studiju vietas; M – maksas studiju vietas; 
GA – gala atzīme; CE – centralizētais eksāmens; 
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu
*** var būt arī agrobioloģija vai meža bioloģija



LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Tālr. 63005679, e-pasts: lfdek@llu.lv

www.lf.llu.lv

 

Visi punkti uz “i”
Intelektuāla vide veicina radošu ideju 

ģenerēšanu un lietišķu kontaktu veidošanu

Lai noskatītos video par LLU:

lejuplādē bez maksas
aplikāciju Overly

1

atver aplikāciju, vērs kameru
pret bildi un noskanē to

2

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

 
draugiem.lv/llu

twitter.com/LLU_lv

facebook.com/llu.lv

www.llu.lv

instagram.com/lluniversitate
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