
Pētniecības virzieni lauku inovāciju pieaugumā caur lauku teritoriju un politiku 
attīstību un pētniecībā iesaistītās institūcijas  

RIS 3 niša 
Pētījumu 
virzienu 
grupa 

Prioritārais pētījumu virziens Institūcijas 

Inovatīvu augstas 
pievienotās vērtības 

nišas produktu 
izstrāde no koksnes, 

tradicionālām 
un  netradicionālām 

lauksaimniecības 
augu  un dzīvnieku 

izejvielām 
 

Pārtikas 
tehnoloģijas, 
kvalitāte un 
uzturvērtība 

Dārzaugu uzglabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas; 
 

LLU 
LU 

AREI 
DI 

BIOR 

Laukaugu kvalitātes izvērtēšana to efektīvai izmantošanai 
Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to 

uzturvērtības pētījumi 
Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos 

Produktu ražošanas un glabāšanas ietekme uz to kvalitāti 
Barības vielu vērtība u kvalitatīvie parametri pārtikas produktos 

Koksnes un 
nekoksnes 
produkti 

 

Koksnes materiālu un tehnoloģiju pētījumi LLU 
MeKA 

KĶI 

Koksne un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām būvniecībai 
(aizsardzība, modificēšana, atjaunošana, uzturēšana) 

Meža nekoksnes produktu izstrādes pētījumi 

Jaunu 
tehnoloģiju un 

metožu 
ieviešana 
pētījumos 

Dārzkopības zinātnes bioloģisko pamatu pētījumi. 

LLU 
DI 

BIOR 
SILAVA 

LU 
RTU 

 

Mikroorganismu filoģenētiksā mainīguma un izsekojamības pētījumi 
izmantojot molekulārās tehnoloģijas 

Modernu ķīmisko /instrumentālo metožu attīstība pārtikas produktu 
kvalitātes un drošības pētījumiem 

Jaunas metodes vides piesārņotāju noteikšanai, un to izplatības 
pētījumiem 

Meža attālās izpēte un ĢIS 
Ģenētiskās analīzes metodes 

Tālizpētes un ģeodēzijas pētījumi 

Jaunas 
tehnoloģijas 
un risinājumi 

Viedās tehnoloģijas un roboti biosistēmās 

LLU 
LU 
DU 

RTU 
BIOR 
MeKA 
LHEI 

Sistēmbioloģija, metabolisko tīklu modelēšana un optimizācija 
Biosistēmu datorvadība 

Informācijas tehnoloģiju risinājumi precīzajā mežsaimniecībā 
Lauksaimniecības produkcijas kaltēšanas procesa matemātiskā 

modelēšana 
Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana spēkratos 

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

Akvakultūras kompetences centrs, kā pielietojamo un fundamentālo 
pētījumu centrs akvakultūrā un ekotoksikoloģijā 

Jūras izcelsmes biomasas izmantošanas pētījumi un  inovatīvas 
tehnoloģijas 

Meža tehnikas attīstība 

Pētījumi 
pārvaldības 
uzlabošanai, 
starpnozaru 

ietekmju 
modelēšana, 
ekonomiskas 

attīstības 
scenāriji 

Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte 
LLU 
LU 
DU 

SILAVA 
MeKA 

DI 
LHEI 
AREI 

 
 

Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība 
Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldības pētījumi 

Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika 
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja 

Meža resursu ekonomika un meža apsaimniekošanas plānošana 
Meža sociālo funkciju un vērtību pētījumi 

Meža ekonomikas pētījumi un integrācija mežkopības pētījumu jomās 
Jūras resursu ilgtspējīga izmantošana – sociāli-ekonomiskie scenāriji, 

pārvaldība, telpiskā plānošana 
Profesionālas izglītības un karjeras atbalsts sabiedrības ilgtspējīgai 

attīstībai 
Koksnes biomasas 

pilnīga izmantošana 
ķīmiskajai pārstrādei 

un enerģijai 

 

Biorefinērijas pieeja ķīmisku elementu un produktu (celuloze, papīrs, 
sorbenti, kompozītmateriāli u.c.)ieguvei 

KĶI 
LLU 

MeKA 
RTU 

Zaļās ķīmijas produktu un zaļo polimēru ražošana no koksnes un augu 
biomasas un to pārstrādes pārpalikumiem. 



 Meža enerģētika – biokurināmā ieguve 
Biodegvielas iegūšana (bioeļļa) no koksnes, tās atkritumiem, otrreizējās 

izejvielas materiāliem un citiem biomasas veidiem. 
Augu un dzīvnieku 

audzēšanas un 
pārstrādes blakus-
produktu izmanto-

šanas tehnolo-ģiskie 
risinājumi 

 

 

Ražošanas blakusproduktu un atlikumvielu samazināšana un racionāla 
izmantošana LLU 

KĶI 
SILAVA 

RTU Atjaunojamās enerģijas iegūšana un izmantošana 

 
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,  
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte 

 


