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MĒS ESAM viena no 
lielākajām universitātēm Latvijā, 
kas īsteno studijas un pētniecību 
dažādām tautsaimniecības 
nozarēm, kurās esam uzkrājuši 
izglītības un pētnieciskās 
kompetences:

 ▪ unikālās jomās – lauksaimniecībā, mežzinātnē, 
veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā un ainavu 
arhitektūrā;

 ▪ universālās jomās – informācijas tehnoloģijās, 
ekonomikā un sociālajās zinātnēs, lauksaimniecības 
inženierzinātnēs, būvniecībā un pedagoģijā.

Kā mūs redz sabiedrība?

LLU atpazīst 99% Latvijas iedzīvotāju, kuri 
asociē Universitāti ar specializētiem studiju un 
pētniecības virzieniem un profesionālismu.



VĪZIJA 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte ir viena no vadošajām 
Baltijas jūras reģiona zinātnes 
un tehnoloģiju universitātēm 
ar specializāciju dabas resursu 
ilgtspējīgā izmantošanā 
sabiedrības dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai. 

NĀKOTNES 
REDZĒJUMS

Universitātei ir nozīmīgi nodrošināt:

 ▪ fundamentālu zināšanu radīšanu,
 ▪ īstenot lietišķos pētījumus,
 ▪ radīt tehnoloģijas un inovācijas tautsaimniecības 

nozaru vajadzībām un veicināt to pārnesi 
uzņēmumos.

Pētniecības specializācija ir saistīta ar Universitātes 
uzkrātajām zināšanām un kompetenci biotisko 
un abiotisko dabas resursu apsaimniekošanas un 
izmantošanas jomās. 

Kāpēc dabas resursu ilgtspējība 
sabiedrībai ir vajadzīga? 

Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības 
dzīves kvalitātes paaugstināšanai ir aktuāls 
jautājums saistībā ar Latvijas, Baltijas jūras 
reģiona, Eiropas Savienības un globālās attīstības 
izaicinājumiem, starp kuriem nozīmīgākie: 

 ▪ pieaugošs pieprasījums pēc dabas resursiem 
sabiedrības ekonomisko vajadzību apmierināšanai, 
 ▪  pieprasījums pēc tehnoloģijām dabas resursu 

efektīvai pārvaldībai, ekonomiski izdevīgai 
izmantošanai un konkurētspējīgu produktu un 
pakalpojumu radīšanai, 
 ▪ nepieciešamība nodrošināt un paaugstināt 

sabiedrības dzīves kvalitāti tagadnē un nākotnē, kas 
ietver plašu jautājumu klāstu: reģionu un kopienu 
ekonomiskā un sociālā attīstība, ilgtspējīga dabas 
resursu izmantošana un pieejamība, apkārtējās 
vides kvalitāte, drošu un veselīgu produktu 
pieejamība un pakalpojumu nodrošinājums,
 ▪ nepieciešamība palielināt Baltijas jūras reģiona 

konkurētspēju globālā mērogā, kur viens no 
būtiskiem aspektiem ir vides, tajā skaitā dabas 
resursu, ilgtspējas nodrošināšana reģionā.



Universitātes misija ietver četrus augstākā līmeņa 
mērķus: 

 ▪ sasniegt izcilību pētniecības specializācijas 
jomās, 
 ▪ veicināt fundamentālo un lietišķo pētniecību, 

pētniecības rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, 
 ▪ sniegt augstas kvalitātes studiju un mūžizglītības 

pakalpojumus, 
 ▪ nodrošināt efektīvu Universitātes pārvaldību. 

Universitātes darbība sekmēs starptautiski 
konkurētspējīga intelektuālā potenciāla veidošanos. 
Intelektuālais potenciāls šajā gadījumā ir gan 
zināšanas, gan cilvēki, kas šīs zināšanas izmantos.

MISIJA 

Veidot starptautiski 
konkurētspējīgu 
intelektuālo potenciālu, 
pamatojoties uz izcilību 
pētniecībā,  pētniecības 
rezultātu pielietošanu 
tautsaimniecībā, augstu 
studiju kvalitāti un 
efektīvu Universitātes 
pārvaldību. 



MĒRĶI

Mērķu sasniegšanai ir izstrādātas trīs rīcības 
programmas, kuras ir vērstas gan uz ilgtermiņa, 
gan vidēja termiņa mērķu sasniegšanu:

 ▪ pētniecības programma,
 ▪ izglītības programma,
 ▪ pārvaldības pilnveides programma. 

Izglītības programmas un Pētniecības programmas 
noslēgumā ir norādīti katrā jomā sasniedzamie 
rezultāti un rādītāji, saskaņā ar kuriem tiks vērtēts 
LLU izglītības un pētniecības sniegums. 

Ko sasniegsim ilgtermiņā?

 ▪ Izcilību pētniecībā, kas veicina tehnoloģijas 
un inovācijas,  un ir integrēta studiju procesā. 
 ▪ Augstas kvalitātes studijas, kas nodrošina 

starptautiski konkurētspējīgu speciālistu 
sagatavošanu.
 ▪ Efektīvu universitātes pārvaldību, kas 

nodrošina resursu mērķtiecīgu un lietderīgu 
izmantošanu augstas kvalitātes studiju, un uz 
izcilību vērstas pētniecības īstenošanai.

Ko sasniegsim vidējā termiņā?

 ▪ Izcilību pētniecībā,
 ▪ pētniecības rezultātu pielietošanu 

tautsaimniecībā,
 ▪ studiju un pētniecības integrāciju,
 ▪ studiju un mūžizglītības internacionalizāciju,
 ▪ augstas kvalitātes, konkurētspējīgas, 

pieprasījumam atbilstošas studijas,
 ▪ daudzveidīgu, pieprasījumam atbilstošu 

mūžizglītības piedāvājumu,
 ▪ efektīvu pārvaldību visos līmeņos. 

http://www.youtube.com/watch?v=eHIT0fTcies


VĒRTĪBAS
MĒS TICAM:

Zinātniskumam 
Mēs esam pārliecināti, ka zinātniskās 
atziņās pamatotas, patiesas  zināšanas 
ir galvenais attīstības virzītājspēks. 
Mēs radām šādas zināšanas, sniedzot 
savu ieguldījumu Latvijas un pasaules 
attīstībā. 

Radošumam 
Mūsu darbinieki un studenti veido, 
uztur un pilnveido vidi, kas iedvesmo, 
rosina un atbalsta idejas un jaunradi, 
kuru rezultātā rodas oriģināli un 
nozīmīgi darbi un risinājumi. 

Domu brīvībai
Domu daudzveidībā un apmaiņā rodas 
idejas un zināšanas. Universitāte ir 
vieta, kur ikvienam ir iespēja brīvi 
izteikt domas, tikt uzklausītam un 
paustajam viedoklim būt cienītam. 

Atvērtībai 
Mums ir svarīgi, lai ikviens, kurš vēlas 
saņemt un radīt zināšanas, attīstīt 
jaunas idejas un iesaistīties jaunradē, 
būtu piederīgs Universitātei. Mēs esam 
atvērti domām, idejām, zināšanām 
un atklātai, savstarpēji papildinošai 
sadarbībai, kas balstās tolerancē un 
nepieļauj diskrimināciju. 

Ilgtspējībai 
Mēs apzināmies savu atbildību par 
apkārt notiekošo. Būt atbildīgiem 
mums nozīmē - saskatīt izaicinājumus, 
meklēt, rast un ieviest ilgtspējīgus, 
patiesās zināšanās balstītus 
risinājumus. Ikviens risinājums tiek 
rasts un ieviests, ievērojot ētikas un 
morāles principus. 

Universitāte, tās darbinieki, studenti, 
absolventi un sadarbības partneri 
darbojas, izprotot, cienot un ievērojot 
kopīgas vērtības.

MŪSU RĪCĪBA ir

Mērķtiecīga 
Mēs izvirzām jēgpilnus mērķus, 
meklējam veidus, kā tos sasniegt, un 
aktīvi rīkojamies, lai sasniegtu. 

Atbildīga
Mēs uzņemamies atbildību par 
saviem vārdiem un darbiem, 
rīkojamies ar izpratni par mērķiem 
un sasniedzamajiem rezultātiem, 
nodrošinām pēctecību un esam 
atbildīgi pret partneriem. 

Godprātīga
Mūsu darbinieki un studenti 
apzinīgi, ar augstu atbildības sajūtu 
veic ikvienu pienākumu un darba 
uzdevumu. 

Vērsta uz pilnveidi
Mēs esam pārliecināti, ka sasniegumi 
un izcilība rodas pastāvīgā sevis un 
darbības procesu pilnveidošanā. 

Orientēta uz sadarbību
Mēs veicinām sadarbību starp 
visu līmeņu un darbības jomu 
darbiniekiem, studentiem, 
absolventiem un partneriem. 



PĒTNIECĪBAS 
SPECIALIZĀCIJA 
Prioritārie pētniecības virzieni:

   Biozinātnes

   Inženierzinātnes

   Sociālās zinātnes

Kas ietekmē šādu pētniecības virzienu 
izvēli?

 ▪ Perspektīvo ekonomikas jomu vajadzības, lai 
veidotu Latvijas inovāciju kapacitāti,
 ▪ citu tautsaimniecības nozaru vajadzības, kuras 

ietekmē perspektīvo nozaru attīstību un kurās LLU 
īsteno pētniecību,
 ▪ Universitātes kompetences,
 ▪ pieejamo resursu apjoms un kvalitāte,
 ▪ prognozes par finanšu resursu pieejamību. 



PRIORITĀRIE 
PĒTNIECĪBAS 
VIRZIENI:      
  
  BIOZINĀTNĒS 

Latvijas lielākā bagātība ir tās dabas resursi, it 
sevišķi zeme. Dabas resursu gudra un pārdomāta 
apsaimniekošana ir ikviena cilvēka atbildība un viena 
no valsts prioritātēm. Mūsu biozinātnieku misija 
ir rādīt gaismu lauksaimniekiem, mežsaimniekiem 
un veterinārmedicīnas speciālistiem viņu darbā 
un neļaut apmaldīties tumsā, lai efektīvāk un 
ilgtspējīgāk izmantotu ierobežotos dabas resursus 
un cilvēce attīstītos vienā solī ar visu dzīvo, nevis 
iznīcinātu to savu ērtību dēļ.
Rektore, profesore Irina Pilvere

Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un 
bezmugurkaulnieku izpēte

Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu 
pētījumi

Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, 
izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas

Dzīvnieku produktivitātes un funkcionālās 
efektivitātes pilnveide

Dzīvnieku gremošanas aparāta morfofunkcionālie 
pētījumi ontoģenēzes un slimību patoģenēzes aspektā

Jaunu diagnostikas, ārstēšanas metožu, medikamentu, 
barības un barības piedevu izpēte

Infekcijas un invāzijas slimību ierobežošana un 
profilakse

Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumi

Meža darbu un tehnikas ietekme uz meža ekosistēmu, 
iegūstamo produktu iznākuma, uzmērīšanas 
kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju vērtējums

Meža resursu ekonomika un meža apsaimniekošanas 
plānošana

Darba vides ekoloģija

Pārtikas drošība un riski



PRIORITĀRIE 
PĒTNIECĪBAS 
VIRZIENI:        
           
  INŽENIERZINĀTNĒS

Kā sasniegt vairāk, skrienot lēnāk? Tas ir ikviena 
inženierzinātnieka darba dzīves galvenais jautājums, 
neatkarīgi no tā, vai tiek radīta graudaugu pārslu, 
koka saplākšņu un būvkonstrukciju tehnoloģija, vai 
mašīnu mehānisms un IT risinājums. Tehnoloģijas un 
mehānismi tiek izgudroti procesu paātrināšanai un 
atvieglošanai un mēs tās mainām, pateicoties gudru 
inženieru prātiem. 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns, asociētais 
profesors Gatis Vītols

Koksnes materiālu un tehnoloģiju pētījumi

Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana spēkratos

Viedās tehnoloģijas un roboti biosistēmās 

Atjaunojamās enerģijas iegūšana un izmantošana

Ražošanas blakusproduktu un atlikumvielu samazināšana un 
racionāla izmantošana

Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes 
izejvielām, to uzturvērtības pētījumi

Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos

Klimata pārmaiņas samazinošu un vides tehnoloģiju, 
hidroloģijas un lauksaimniecības noteču pētījumi 

Tālizpētes, ģeodēzijas un ģeotelpiskie pētījumi

Ilgtspējīga būvniecība, jaunu, inovatīvu būvmateriālu izstrāde 
un to īpašību pētījumi

Būvkonstrukciju drošums un darbība ilgstošā slogojumā

Sistēmbioloģija, metabolisko tīklu modelēšana un optimizācija

Informācijas tehnoloģiju risinājumi, matemātiskās 
modelēšanas un statistikas pielietošana lauksaimniecības, 
vides un mežzinātnēs

Starpkultūru informācijas sistēmu izstrāde un novērtēšana



PRIORITĀRIE 
PĒTNIECĪBAS 
VIRZIENI:        
           
  SOCIĀLAJĀS      
  ZINĀTNĒS

Ikviena zinātnieka radīta prece, produkts, 
pakalpojums vai process tiek attīstīti ar noteiktu 
mērķi.  90% gadījumu šis mērķis ir vai nu ekonomiski 
apsvērumi, cilvēku ieguvumi, vai sabiedrības kopējais 
labums. Sociālo zinātņu pētnieki darbojas vairākos 
virzienos - vispirms palīdz preci vai produktu radīt 
ekonomiski, tad padarīt to pievilcīgu patērētājam 
un noslēgumā identificēt sabiedrības viedokli par tā 
sociālo vērtību un nepieciešamību. Inženierzinātnes 
un biozinātnes rada galvenokārt cilvēkam, tādējādi 
sociālo zinātņu pētnieks eksperimentē un modelē, lai 
jaunākais augu aizsardzības līdzeklis, mežizstrādes 
tehnika vai maizes receptūra nonāk nevis nekurienē, 
bet patērētāju rokās un iegūst jēgu.
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 
dekāne, profesore Andra Zvirbule

Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte 

Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika

Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu 
konkurētspēja

Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldības pētījumi

Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība

Profesionālā izglītība un karjeras atbalsts sabiedrības 
ilgtspējīgai attīstībai



PĒTNIECĪBĀ 
SASNIEDZAMIE 
REZULTĀTI UN 
RĀDĪTĀJI  

   Kāpēc ir vajadzīga izcilība   
   pētniecībā?

 Lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus 

videi draudzīgu ražošanas metožu un zemes 
apsaimniekošanas pieeju pilnveidi, kā arī jaunu 
metožu, pieeju izstrādi un ieviešanu, kopīgu 
pētniecības programmu veidošanu ar ES 

 
sekmētu privātā sektora ieguldījuma pieaugumu 
pētniecībā,

 

 
universitātes izcilībai zinātnē un tehnoloģijās.

Pilna laika ekvivalenta 
(PLE) pētnieku skaits 

80

869

56

2828

2017.g.

2017.g.

2017.g.

2017.g.

2017.g.

120

910

56

6830

2022.g

2022.g

2022.g

2022.g

2022.g

Universitātē strādājošo jauno doktoru skaits, tai skaitā

105
Jaunie doktori, kas 

grādu ieguvuši 
ne agrāk kā pirms 

5 gadiem

35
Jaunie doktori, kas 

grādu ieguvuši 
ne agrāk kā pirms 

5 gadiem

155
Jaunie doktori, kas 

grādu ieguvuši 
ne agrāk kā pirms 

10 gadiem

125
Jaunie doktori, kas 

grādu ieguvuši 
ne agrāk kā pirms 

10 gadiem

Zinātnisko projektu un bāzes 

pētniecībai, tūkst. EUR gadā

Zinātnisko publikāciju 
skaits, gadā

dizainparaugi

nepieciešamo punktu skaitu ieguvušie ES 

Kā mēs sasniegsim izcilību pētniecībā?  (Rādītāji)

37
2017.g.

4
2022.g



IZGLĪTĪBAS 
SPECIALIZĀCIJA 

LLU piedāvātos studiju virzienus nosaka 
tautsaimniecības pieprasījums, mūsu 
zinātnieku atklājumi un uzkrātās zināšanas 
bioekonomikas nozarēs, un tie iekļauj visu 
ražošanas ciklu no izejvielu audzēšanas un 
iegūšanas līdz pat pārstrādes tehnoloģijām 
un patērētāja uzvedībai. Tādējādi universitātē 
radītās zinātnes inovācijas tiek nodotas 
topošajiem speciālistiem no Latvijas un citām 
valstīm un palīdz attīstīt mūsu tautsaimniecību 
un veicina arī tās starptautisku izaugsmi.

Īpaša  uzmanība tiek pievērsta to studiju 
programmu pilnveidei un piedāvājuma klāsta 
paplašināšanai, kuras sagatavo speciālistus 
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā 
iekļautajām perspektīvajām bioekonomikas 
nozarēm, un tās ir: 

 ▪ lauksaimniecība, 
 ▪ mežsaimniecība, 
 ▪ veterinārmedicīna, 
 ▪ kokapstrāde, 
 ▪ biomateriālu izmantošanā balstīta 

būvniecība, 
 ▪ atjaunojamo resursu izmantošanā balstīta 

enerģētika, 
 ▪ ūdens attīrīšana un sadale, 
 ▪ ūdens un zemes resursu pārvaldība, 
 ▪ dabas tūrisms, 
 ▪ pārtikas rūpniecība un bioķīmija, 
 ▪ informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 



IZGLĪTĪBĀ 
SASNIEDZAMIE 
REZULTĀTI UN 
RĀDĪTĀJI   

   Kāpēc ir vajadzīgas augstas 
   kvalitātes studijas?

 Lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecībai 
nepieciešamo intelektuālo potenciālu,

 
speciālistu sagatavošanu.

gada 1. oktobrī

ietvaros apmācīto 
dalībnieku skaits, gadā

ES programmu: 
Erasmus u.c. ES 

tūkst. EUR, gadā

Ārvalstu vieslektoru, ar kuriem LLU 
noslēgts līgums par docēšanu, skaits, gadā

Maģistra un doktora 
līmeņa studiju 

īstenotas, izmantojot 
moduļu sistēmu

Studiju programmu skaits, Doktora darbi, kuru vadībā 

ārējo sadarbības partneru pārstāvji

1850

990

4163

2017.g.

2017.g.

2017.g.

2017.g.

2017.g.

2100

610

4277

2022.g

2022.g

2022.g

2022.g

2022.g

Kas liecinās par mūsu piedāvāto studiju programmu konkurētspēju? (Rādītāji)

12080

Ieņēmumi studijām 

tūkst. EUR gadā

9729

4

6

2017.g.

2020.g

3014

2022.g2017.g.

23 25

2017.g. 2020.g

7 27



EFEKTĪVA 
PĀRVALDĪBA
Efektīvas pārvaldības 
mērķis ir nodrošināt resursu 
mērķtiecīgu un lietderīgu 
izmantošanu augstas 
kvalitātes studiju un uz 
izcilību vērstas pētniecības 
īstenošanai.

Kā to sasniegsim?

 ▪ Nodrošināsim efektīvu visu LLU 
struktūrvienību sadarbību un mijiedarbību,
 ▪ sekmēsim visu veidu resursu (cilvēki, 

zināšanas, finanses, infrastruktūra, informācija) 
piesaisti Universitātes attīstībai,
 ▪ efektivizēsim finanšu un materiāltehnisko 

resursu izmantošanu,
 ▪ sekmēsim vispārējā personāla efektīvu 

darbību,
 ▪ mazināsim administratīvās procedūras.



www.llu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr.: 630 22584
Fakss: 630 27238

E-pasts: rektors@llu.lv

http://llu.lv
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