
Pētniecības virzieni ilgtspējīgu atjaunojamo resursu ražošanā un pētniecībā 
iesaistītās institūcijas 

RIS 3 niša Pētījumu 
virzienu grupa Prioritārais pētījumu virziens Zinātniskās 

institūcijas 

Inovatīvas, riskus 
mazinošas augu un 

dzīvnieku  
audzēšanas 

tehnoloģijas. 
 

Ilgtspējīga un 
produktīva meža 

audzēšana 
mainīgos klimata 

apstākļos 
 

Augsnes 
ilgtspējīga 

izmantošana un 
augu produkti-

vitāte 

Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursa pētījumi 

LLU 
LU 

AREI 
DI 

 

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

Videi draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas 
Ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšana dažādām 

saimniekošanas sistēmām 
Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot 

vidi saudzējošas tehnoloģijas 
Lopbarības un to izejvielu ražošana 

Augu ģenētika 
un selekcija 

Baltijas jūras reģionam piemērotu dārzaugu šķirņu klāsta 
daudzveidošana un selekcija LLU 

AREI 
DI 

SILAVA 

Laukaugu ģenētika un selekcija integrētai un bioloģiskai 
saimniekošanas sistēmai 

Meža selekcija 

Lauksaim-
niecības 

dzīvnieku 
produktivitāte 

un veselība 

Dzīvnieku produktivitātes un funkcionālās efektivitātes pilnveide 

LLU 
SILAVA 

BIOR 
DU 
LU 

Dzīvnieku gremošanas aparāta morfofunkcionālie pētījumi 
ontoģenēzes un slimību patoģenēzes aspektā 

Infekcijas un invāzijas slimību ierobežošana un profilakse 
Jaunu diagnostikas, ārstēšanas metožu, medikamentu un barības 

piedevu izpēte 
Mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku infekcijas slimību epidēmiju 

pētījumi, risku novērtējums. 
Savvaļas dzīvnieku un kukaiņu lomas zoonožu cirkulācijā pētījumi, 

potenciālie riski sabiedrības veselībai (ietverot klimata izmaiņu 
aspektu) 

Programmas izstrāde zinātniski pamatotiem ierobežojumiem anti 
mikrobu rezistences attīstībai 

Zvejnie-cības un 
akvakul-tūras 

attīstība 

Iekšzemes ūdeņu un Baltijas jūras ekosistēmu pētījumi inovatīviem 
resursu izmantošanas veidiem, ņemot vērā klimata izmaiņu ietekmi BIOR 

LHEI 
LLU 
DU 

Zinātniski pamatota zivju resursu krājumu atjaunošana, palielinot 
dabisko ūdenstilpju kopējo zivsaimniecisko produktivitāti un 

veicinot zvejniecības palielināšanos iekšējos ūdeņos. 
Pētījumi un inovatīvu metožu izstrāde ilgtspējīgas, videi draudzīgas 

un konkurētspējīgas akvakultūras nozares attīstībai. 

Ilgtspējīga un 
produktīva meža 

audzēšana 
mainīgos 
klimata 

apstākļos 
 

Meža kapitālvērtības palielināšana, mežkopības pētījumi (tostarp 
augsnes un hidroloģiskā režīms) 

LLU 
SILAVA 

DU 

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

rādītāju vērtējums 
Mežsaimniecības un vides mijiedarbība, meža ekoloģijas pētījumi 

Kokaugu stādījumu ārpus meža pētījumi 
Medību faunas un medniecības pētījumi 

Lauksaim-
niecības augu 
aizsardzība un 
augiem kaitīgo 

organismu 
pētniecība 

Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un 
bezmugurkaulnieku izpēte 

LLU 
LAAPC 

Augiem kaitīgo mikroorganismu, dzīvnieku un nezāļu 
ierobežošanas paņēmienu izstrādāšana, aprobācija un ieviešana 

Vides un saimniekošanas sistēmas radīto risku izvērtējums drošu 
augu izcelsmes pārtikas un lopbarības izejvielu iegūšanai, 

Meža biotisko 
risku vadība 

Meža entomoloģijas pētījumi (mežaudžu bojājumu riski, 
nozīmīgāko kaitēkļu populācijas attīstības novērtējums, bioloģisko 

preparātu ekspertīze) 

LLU 
SILAVA 

DU 



Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētījumi (sakņu piepes un 
celmenes izplatība, ierobežošanas iespējas, ošu audžu destrukcijas 

p.) 

Vides monito-
rings un 

prognozes 
 

Vides piesārņojums, indikatori, to noteikšana un noteikšanas 
metodes 

LLU 
SILAVA 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas aprēķināšana un prognoze 
lauksaimniecības sektorā 

Oglekļa piesaistes meža un nemeža ekosistēmās (prognožu modeļi, 
algoritmi CO2 piesaistes aprēķiniem) 

Resursu monito-
rings 

Meža resursu monitorings SILAVA 
LHEI 
BIOR 

Jūras ekosistēmas pakalpojumu un resursu monitorings 
“Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas” 

attīstība un īstenošana 

Cits monito-
rings 

Darba vides ekoloģija (elektromagnētiskā starojums, mežizstrādes 
operatoru darba vide, riska faktori biogāzu ražotnēs u.c.) 

LLU 
SILAVA 
MeKA 

KĶI Būvkonstrukciju drošums un darbība ilgstošā slogojumā 

Pārtikas drošība 

Pārtikas drošība, 
dzīvnieku 
infekcijas 

slimības un to 
risku novērtē-

šana 
 

Dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas drošība 

LLU 
BIOR 

LU 

Pārtikas drošība un riski 
Ķīmiskā piesārņojuma pārtikā, pārtikas izejvielās, dzīvnieku barība 

un citur pētījumi 
Vides ietekme – barības vielas un pārtikas drošība, vide 

epidemioloģija un bīstamas substances 
Infekcijas slimības, zoonozes, parazitozes, slimnīcu infekcijas, to 

izplatība, ekoloģija u.c. 
Bīstamo vielu risku novērtējums pārtikā 

 
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  
LU – Latvijas Universitāte,  
DU – Daugavpils Universitāte,  
DI – Dārzkopības institūts,  
AREI – Agroresursu un ekonomikas institūts,  
LHEI – Latvijas Hidroekoloģijas institūts,  
BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts,  
SILAVA – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava”,  
LAAPC – SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”,  
MeKA – SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”,  
KĶI – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. 

 


