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Mūsu studiju programmas*

Lauksaimniecības fakultātes mācībspēki gan paši, gan 
sadarbībā ar universitātes institūtu darbiniekiem regulāri 

atjauno studijām nepieciešamās grāmatas

«Kā ir teicis Žans Žaks Ruso: “Ja jums pieder visas 
pasaules bagātības, bet jums nav ko ēst – jūs 
esat atkarīgs no citiem. Tirdzniecība rada bagā-
tību, bet lauksaimniecība nodrošina brīvību.” 
Aicinu pievienoties to saimei, kas nodrošina 
valsts neatkarību!»

«Lauksaimniecība ir un būs. Tā ir viena no 
retajām nozarēm, kas garantē stabilu nākotni. 
Bet, kur gan citur to studēt, ja ne studentu 
pilsētā?»

Paulu Koelju ir teicis: “Tikai iespēja īstenot savu 
sapni dara dzīvi intersantu.” Ja Tavs sapnis ir 
saistīts ar lauksaimniecību, tad LLU Lauksaimnie-
cības fakultāte ir īstā vieta tev. Šeit tu iegūsi ne 
tikai zināšanas, lai sasniegtu savus mērķus 
lauksaimniecības jomā, bet arī paplašināsi savu 
paziņu un potenciālo sadarbības partneru loku. 

Lauksaimniecība ir viena no svarīgākajām 
eksportspējīgajām nozarēm Latvijā. Tā ir joma, 
kur vajadzīgi jauni, enerģiski speciālisti, kuri 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 
sevi apliecināt un nopelnīt.

Mūsu absolventi ir algoti darbinieki lauksaimnie-
cības uzņēmumos, dibina savas saimniecības un 
uzņēmumus, darbojas pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, valsts 
un ES pārvaldē, zinātniskajās institūcijās, kā arī 
veido akadēmisko karjeru.

Mārtiņš Štāls
4. kursa students, agronoms ar  specializāciju 
laukkopībā

Vendija Madara Kancāne
4. kursa studente, ar kvalifikāciju “ciltslietu zootehniķe”, 
prof. bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība” 

Zinta Gaile
LF dekāne, Dr. agr.

 
 

PROGRAMMA / SPECIALIZĀCIJA

Pamatstudijas

Lauksaimniecība, p (b)
Laukkopība;
Dārzkopība;
Zootehnika;
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.

Maģistra studijas

Lauksaimniecība, a (m)
Laukkopība;
Dārzkopība;
Lopkopība.

Doktora studijas

Lauksaimniecība
Laukkopība;
Lopkopība.

FINANSĒJUMS GALVENIE NOSACĪJUMI

PL – 4 gadi,
NL – 5 gadi 

PL – 3 gadi,
NL – 4 gadi 

PL – 2 gadi

B/M

B/M

B/M

CE latviešu valodā,
CE svešvalodā**,
CE matemātikā,
CE bioloģijā***,

vai dabas zinībās,
papildus: CE ķīmijā.

Ar iepriekš iegūtu,
atbilstošu augstāko izglītību. 

Uzņemšanas pilni noteikumi 
www.llu.lv sadaļā 

“Nāc studēt!”.

STUDIJU VEIDS 
UN ILGUMS

AGRONOMS
ar specializāciju 
LAUKKOPĪBĀ

a (b) – akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma; 
p (b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma; 
2. līm. – 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma; 
a (m) – akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma; 

PL – pilna laika studijas; 
NL – nepilna laika studijas; 
B – valsts �nansētas studiju vietas; 
M – maksas studiju vietas; 

GA – gala atzīme; 
CE – centralizētais eksāmens; 
* visas studiju programmas akreditētas līdz 31.12.2021;
** var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu.

AGRONOMS
ar specializāciju 
DĀRZKOPĪBĀ

CILTSLIETU 
ZOOTEHNIĶIS

LAUKSAIMNIECĪBAS 
UZŅĒMUMA 

VADĪTĀJS

Profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programma

LAUKSAIMNIECĪBA

LF Lauksaimniecības
fakultāte


