
 
 

 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 
 

1. Izpētes apraksts  
 

Izpētes nosaukums 

Konsultācijas ar Bioekonomikas nozares ekspertiem par attīstības 

prognozēm ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā, DU studiju virziena 

“Dzīvās dabas zinātnes” programmu atbilstības analīzi nozares 

attīstības vajadzībām un sadarbības iespējām ar DU pētnieciskajām 

struktūrvienībām. 

Izpētes mērķi 

1. DU studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” programmu satura 

analīze un atbilstības izvērtējums ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas nozares attīstības vajadzībām. 

2. DZTI pētījumu virzienu analīze kontekstā ar ilgtspējīgas 

mežsaimniecības nozares attīstības vajadzībām. 

 Izpētes uzdevumi 

 

1. Sagatavot analīzi par tendencēm ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas jomā Eiropā un Latvijā. 

2. Veikt DU studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” programmu 

atbilstības analīzi ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstības 

vajadzībām un izstrādāt priekšlikumus studiju programmu 

satura pilnveidei, atbilstoši nozarei nepieciešamajām 

profesionālajām kompetencēm, kā arī respektējot Eiropas Zaļā 

kursa 2030, Biodaudzveidības stratēģijas 2030, ES Meža 

stratēģijas 2030, Meža sertifikācijas sistēmu prasības, kā arī  

Latvijas Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. definētos 

mērķus un prasības. 

3. Izstrādāt priekšlikumus sadarbības modelim starp ilgtspējīgas 

mežsaimniecības nozari, Daugavpils Universitāti, darba 

devējiem, sadarbības partneriem, izglītības iestādēm, 

arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām, valsts 

pārvaldi un pašvaldībām, NVO. 

4. Sagatavot priekšlikumus DU stratēģijas pilnveidei ilgtspējīgas 

mežsaimniecības nozarei būtiskajās jomās. 

5. Izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgas mežsaimniecības nozares un 

DU kopīgiem pasākumiem profesionālās pilnveides un 

mūžizglītības kontekstā, izmantojot ES līdzfinansētus projektus 

un citas iespējas, kas dod iespēju uzņēmumiem nodrošināt esošo 

darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu iesaistoties partnerībā 

organizētās apmācību programmās, tādējādi veicinot nozares 

attīstību. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Izstrādātā nodevuma obligātās sadaļas:  

Nr. p.k. Nodevuma sadaļas Rezultāts 

1.  Novērtējums par tendencēm ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas jomā Latvijā un Eiropā. 

Dokuments drukātā un elektroniskā 

veidā 

2.  DU studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” 

programmu atbilstības analīze ilgtspējīgas 

mežsaimniecības attīstības vajadzībām un 

priekšlikumi studiju programmu satura pilnveidei.  

3.  Priekšlikumi sadarbības modeļa izveidošanai 

starp ilgtspējīgas mežsaimniecības nozari, 

Daugavpils Universitāti u.c. izglītības iestādēm, 

darba devējiem, sadarbības partneriem, 

arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām, 

valsts pārvaldi un pašvaldībām, NVO. 

4.  Priekšlikumi DU stratēģijas pilnveidei ilgtspējīga 

mežsaimniecības nozarei būtiskajās jomās. 

5.  Priekšlikumi ilgtspējīgas mežsaimniecības 

nozares un DU kopīgiem pasākumiem 

profesionālajā pilnveidē un mūžizglītībā. 

 


