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1. 

Par LLU att īstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam. 
Ziņo: Irina Kulitāne, SIA „Konso” valdes locekle. 
LLU Zin ātnes padome nolemj: 
Atbalstīt un virzīt Senātam apstiprināšanai projektu „LLU attīstības stratēģiju 2015.- 
2020.gadam”. 

2. 
Par LLU SIA „Latvijas Augu aizsardz ības pētniecības centrs” attīstības 
stratēģiju 2015.- 2020.gadam. 
Ziņo: Regīna Rancāne, LLU SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” 
valdes locekle. 
LLU Zin ātnes padome nolemj: 
Atbalstīt un virzīt Senātam apstiprināšanai projektu „LLU SIA „Latvijas Augu 
aizsardzības pētniecības centrs” attīstības stratēģija 2015.- 2020.gadam.”. 

3. 
Par izmaiņām LLU strukt ūrā. 
Ziņo: Arnis Mugurēvičs, Zinātnes padomes priekšsēdis. 
LLU Zin ātnes padome nolemj: 
Atbalstīt un virzīt Senātam apstiprināšanai lēmuma projektu „Par izmaiņām LLU 
struktūrā”. 

4. 
Par LLU zin ātniskā institūta „Zemkop ības institūts” nolikumu . 
Ziņo: Jānis Vigovskis, aģentūras „Zemkopības zinātniskais institūts” vadošais 
pētnieks. 
LLU Zin ātnes padome nolemj: 
Atbalstīt un virzīt Senātam apstiprināšanai lēmuma projektu „Par LLU zinātniskā 
institūta „Zemkopības institūts” nolikuma apstiprināšanu”. 

5. un 6. 
Par LLU Atvasin ātas publiskas personas, zinātniskā institūta „Dārzkopības 
institūts” nolikumu. 
Par LLU Atvasin ātas publiskas personas, zinātniskā insitūta „Agroresursu un 
ekonomikas institūts” nolikumu. 
Ziņo: Arnis Mugurēvičs, Zinātnes padomes priekšsēdis. 
LLU Zin ātnes padome nolemj: 
Atbalstīt un virzīt Senātam apstiprināšanai lēmuma projektus „Par LLU Atvasinātas 
publiskas personas, zinātniskā institūta „Dārzkopības institūts” nolikumu”un „Par 
LLU Atvasinātas publiskas personas, zinātniskā insitūta „Agroresursu un ekonomikas 
institūts” nolikumu”. 

7. 
Par izmaiņām pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes sastāvā (ZP lēm 
15-14). 
Ziņo: Inga Ciproviča, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne. 
LLU Zin ātnes padome nolemj (ZP lēm 15-14): 



atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas 
padomes priekšsēdētājas Dainas Kārkliņas ierosinājumu un ieteikt rektorei: 
1. izslēgt no Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes sastāva 

Dr.habil.sc.ing., Uldi Iļjinu sakarā ar eksperta tiesību Pārtikas zinātnē 
izbeigšanos. 

2. pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes 2014. gada 18. decembra lēmumu 
Nr. 28-2-1 par LZP ekspertu apstiprināšanu, iekļaut Pārtikas zinātnes 
promocijas padomes sastāvā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta „BIOR” direktoru, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātes asociēto profesoru, Dr.med.vet., Ph.D. Aivaru 
Bērziņu. 

8. 
Par izmaiņām Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares nozares 
promocijas padomes sastāvā (ZP lēm 15-15). 
Ziņo: Aldis Kārkliņš, Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares nozares 
promocijas padomes priekšsēdētājs.  
LLU Zin ātnes padome nolemj (ZP lēm 15-14): 
atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības nozares 
Laukkopības apakšnozares promocijas padomes priekšsēdētāja Alda Kārkliņa 
ierosinājumu un ieteikt rektorei: 
1. izslēgt no LLU Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares 

promocijas padomes sastāva Dr.agr., LLU profesoru Aleksandru Adamoviču 
sakarā ar eksperta tiesību izbeigšanos. 

2. pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes 2013. gada 2. septembra lēmumu 
Nr. 2-2-1 par LZP ekspertu apstiprināšanu, iekļaut Lauksaimniecības nozares 
Laukkopības apakšnozares promocijas padomes sastāvā Dr. biol., LLU 
profesori Birutu Bankinu. 
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Zinātnes padomes priekšsēdis Arnis Mugurēvičs 
 
 
Zinātnes padomes sekretāre Ausma Markevica 


