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Ceļā uz izcilību studijās, zinātnē un pētniecībā
Izstrādātas 3 rīcības programmas ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu sasniegšanai:
pētniecības, izglītības un pārvaldības pilnveides programmas.
Pētniecības programma
Paveiktais:

ŸŸ Pārskata periodā turpinājās darbs pie pētnieku motivēšanas sistēmas
īstenošanas, kas ir orientēta uz rezultātu un balstās pētnieciskā
snieguma un sasniegumu novērtējumā. 2017. gadā snieguma
finansējums bija par 63 462 eiro lielāks nekā 2016. gadā, to saņēmuši
209 vadošie pētnieki un pētnieki. Pārskata gadā sagatavotas 1092
dažāda veida publikācijas, t. sk. 259 ievietotas starptautiski citētās
Web of Science un Scopus datubāzēs, bet 21 publikācija sagatavota
kopā ar privātā sektora pētniekiem.
ŸŸ 2017. gadā kopā īstenots 151 pētniecības projekts, t. sk.
33 starptautiskie, 68 līgumpētījumi, 19 Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijas subsīdijas, 21 LLU iekšējie granti un 10 Valsts
pētījumu programmu projekti. Apstiprināts ES fonda projekts Nr.
1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju
pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes

Irina Pilvere rektore, profesore

LLU Attīstības stratēģijā 2015. –
2020. gadam tika izvirzīti mērķi,
kas ļaus virzīties pretim izcilībai
un kļūt par vienu no vadošajām
zinātnes
un
tehnoloģiju
universitātēm Baltijas jūras
reģionā.

ŸŸ Organizēti vairāki zinātnieku un uzņēmēju sadarbības semināri un
veicināta publicitāte presē, popularizējot LLU zinātnieku un ražotāju
sadarbību. Pārskata periodā uzturēti 38 Latvijas Republikas nacionālie
patenti.

Plānotais 2018. gadā:
ŸŸ turpināt pētniecības projektu rakstīšanu un ieviešanu, t. sk. Apvārsnis
2020,
ŸŸ turpināt infrastruktūras attīstību atbilstoši apstiprinātajam ES fonda
projektam Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo
zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un
institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

Izglītības programma
Paveiktais:

ŸŸ Aktualizējot un pilnveidojot akadēmiskā personāla motivēšanas
sistēmu, no 2017. gada ir palielināta mācībspēku darba alga, kā
arī ir ieviests jauns slodžu aprēķins. Papildu tam ieviesta studiju
programmu direktoru darba apmaksas aprēķina metodika un uzsākta
tās īstenošana.
ŸŸ 2017. gadā apstiprināts projekts 8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM,
tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu
skaitu” un uzsākta tā izpilde.
ŸŸ Pārskata periodā licencētas divas maģistra līmeņa studiju
programmas – “Mežzinātne” un “Lauksaimniecības un pārtikas
biznesa vadīšana” (“Agri-Food Business Management”). Lai mazinātu
studiju programmu sadrumstalotību, apvienotas trīs Meža fakultātē
īstenotās maģistra studiju programmas – “Meža darbi un tehnika”,
“Meža ekoloģija un mežkopība”, “Meža ekonomika un politika”,
izveidojot akadēmisko maģistra programmu “Mežzinātne”. Vides
un būvzinātņu fakultātē profesionālā bakalaura studiju programma
“Vide un ūdenssaimniecība” pārveidota no piecgadīgās uz četrgadīgo
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stiprināšana”, kurā LLU sadarbības partneri ir Dārzkopības institūts
un Agroresursu un ekonomikas institūts.

studiju programmu, bet piecgadīgā profesionālā bakalaura studiju
programma “Ainavu arhitektūra un plānošana” pārveidota uz 3,5 gadi
akadēmisko bakalaura studiju programmu, bet akadēmiskā maģistra
studiju programma “Ainavu arhitektūra” pārveidota par profesionālā
maģistra studiju programmu “Ainavu arhitektūra un plānošana”.
Paplašinot mūžizglītības piedāvājumu atbilstoši tautsaimniecības
nozaru un darba tirgus pieprasījumam, mūžizglītības programmu
ietvaros apmācīti 1850 dalībnieki un 380 klausītāji.

Plānotais 2018. gadā:
ŸŸ saglabāt studējošo skaitu un palielināt ārvalstu studējošo skaitu,
ŸŸ paaugstināt atlīdzību mācībspēkiem, īstenojot motivācijas sistēmu
par studijām, kā arī pārskatot slodžu aprēķinu,
ŸŸ īstenot projektu SAM 8.1.1. pasākumā “Palielināt modernizēto STEM,
tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu
skaitu”.

Studenti, studijas, studiju vide
Pārvaldības pilnveides programma
Paveiktais:

ŸŸ Izstrādāts LLU nekustamā īpašuma attīstības plāns 2018. –
2022. gadam un 2017. gada nogalē apstiprināts Darba grupas resursu
izmantošanas un attīstības jautājumos.
ŸŸ 2017. gadā īstenoti zinātnes infrastruktūras attīstības, STEM,
energoefektivitātes (Jelgavas pils, studentu viesnīcu) u. c. projekti.
Veikti būtiski darbi mācību korpusos un studentu viesnīcās ar mērķi
nodrošināt studentu viesnīcu efektīvāku funkcionēšanu, t. sk. līdzekļu
optimizācijas nolūkā slēgta 3. un 7. studentu viesnīca (palielinot pārējo
studentu viesnīcu noslodzi), kā arī turpinās 1. un 9. studentu viesnīcas
atjaunošana, savukārt 10. dienesta viesnīcas dzīvokļus no 2017. gada
izmanto tikai LLU darbinieki.
ŸŸ 2018. gadā paredzēts turpināt iesāktos darbus pētniecības, studiju un

pārvaldības programmas īstenošanā, lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos
mērķus.
ŸŸ 2017. gadā LLU izsolēs pārdeva divus īpašumus Jelgavā (Lielajā ielā 19a
un K. Helmaņa ielā 1) un “Medniekmāju” Lielaucē, iegūto finansējumu
ieguldot infrastruktūras attīstībā.

Plānotais 2018. gadā:
ŸŸ īstenot energoefektivitātes projektu Jelgavas pilī
un dienesta viesnīcās,
ŸŸ uzsākt gatavošanos studiju un zinātnes akreditācijai,
ŸŸ ieviest elektronisko dokumentu vadības sistēmu,
ŸŸ turpināt darbu pie nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanas.

Studenti
4176 studenti (2017. gada 1. oktobrī)
LLU ir viena no lielākajām valsts
augstākās izglītības iestādēm
Latvijā, kas īsteno pamatstudiju,
maģistra un doktora studijas,
kā arī pētniecību dažādām
tautsaimniecības
nozarēm.
Universitāte piedāvā studijas
vairāk
nekā
60
studiju
programmās vienā no trijiem
īstenotajiem
virzieniem
–
biozinātnēs, inženierzinātnēs un
sociālajās zinātnēs. Universitātes
spēks sakņojas šo trīs virzienu
sadarbībā un mijiedarbībā.
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3392

Valsts ﬁnansēti: 57%
Maksas: 43%
Pilna laika: 68%
Nepilna laika: 32%

616

Valsts ﬁnansēti: 72%
Maksas: 28%
Nepilna laika: 7%

AUGSTĀKĀ
LĪMEŅA
STUDIJĀS

PAMATSTUDIJĀS

168

Valsts ﬁnansēti: 98%
Maksas: 2%
Pilna laika: 99%
Nepilna laika: 1%

DOKTORA
STUDIJĀS

1346 jaunie studenti
954

Valsts ﬁnansēti: 66%
Maksas: 34%

344

Pilna laika: 68%
Nepilna laika: 24%
PAMATSTUDIJĀS

AUGSTĀKĀ
LĪMEŅA
STUDIJĀS

Valsts ﬁnansēti: 74%
Maksas: 26%
Pilna laika: 68%
Nepilna laika: 7%

Valsts ﬁnansēti: 100%

48
DOKTORA
STUDIJĀS

Pilna laika: 100%
Nepilna laika: 0%

Studenti, studijas, studiju vide
Doktora studiju mērķis ir
sagatavot
starptautiskam
līmenim
atbilstošu
jauno
zinātnieku paaudzi zinātniskās
pētniecības un akadēmiskajam
darbam, kā arī zinātniskajam
un organizatoriskajam darbam
valsts un privātajās institūcijās.
Doktora studijas ir augstskolas
prioritāte, akadēmiskā personāla
atjaunotnes
un
attīstības
mērķprogrammas sastāvdaļa.

Doktora studijas
172 doktoranti (2017. gada 1. oktobrī)

13 akreditētas studiju programmas
DOKTORANTU SKAITS DOKTORA STUDIJU
PROGRAMMĀS 2017. GADĀ

97%

3%

28

Agrārā un reģionālā ekonomika

28

Veterinārmedicīna

23

Lauksaimniecība

PILNA LAIKA

NEPILNA LAIKA

19

Mežzinātne

15

Pārtikas zinātne

16 aizstāvēti promocijas darbi

Pārtikas zinātne: 5
Koksnes materiāli un tehnoloģijas: 2
Agrārā un reģionālā ekonomika: 2
Informācijas tehnoloģijas: 2
Mežzinātne: 2
Lauksaimniecības inženierzinātne: 1
Lauksaimniecība: 1
Pedagoģija: 1

13

Lauksaimniecības inženierzinātne

11

Pedagoģija

9

Būvzinātne
Koksnes materiāli un tehnoloģijas

8
6

Ainavu arhitektūra
Informācijas tehnoloģijas

6

Vides inženierzinātne

4

Hidroinženierzinātne

2

Studiju programmas
2017. gadā tika atvērta jauna akadēmiskās izglītības maģistra studiju
programma “Mežzinātne”, savukārt profesionālā bakalaura studiju
programma “Ainavu arhitektūra un plānošana” tika pārveidota
par akadēmisko bakalaura studiju programmu un tās īstenošanas
periods mainīts no pieciem uz 3,5 gadiem, bet akadēmiskās izglītības
maģistra studiju programma “Ainavu arhitektūra” tika pārveidota par
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu ar
nosaukumu “Ainavu arhitektūra un plānošana”. Izmaiņas notika arī otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Darba
aizsardzība un drošība”, kas tika pārveidota par profesionālo augstākās
izglītības maģistra studiju programmu. Izmaiņas notika arī attiecībā uz
profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Pārtikas
higiēna”, kurā tiek piedāvātas arī pilna laika studijas.
LLU aktīvi turpinās e-studiju izmantošana studiju procesa pieejamības
un studiju procesa atbalstam. 2017. gadā e-studiju formā LLU varēja
apgūt divas studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju
programmu “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un
profesionālo maģistra studiju programmu “Sabiedrības pārvalde”.
5

62 studiju programmas 14 virzienos

27

22

13

Pamatstudiju
programmas

Augstākā līmeņa
studiju programmas

Doktora
studiju
programmas

Studenti, studijas, studiju vide
Tālākizglītība
Tālākizglītības kursus un profesionālās pilnveides izglītības programmas
LLU īsteno Mūžizglītības centrs.

57 īstenotās programmas

2017. gadā turpinās:
ŸŸ Erasmus+ projekts “Higher Education for Central Asia Food
Systems and Standards” (Nr.574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2CBHE-JP) (kopējais finansējums – 898 312 eiro; projekta ilgums –
līdz 2019. gada 14. oktobrim, tajā iesaistīti desmit partneri),

50

ŸŸ iepirkums “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”
(ID Nr. ZM/2016/2_ELFLA) (projekta ilgums – līdz 2018. gada
2. augustam, finansējums – 650 000 eiro),

40
30
20

ŸŸ No 2017. gada 8. jūlija līdz 18. jūlijam notika LLU sestā starptautiskā
vasaras skola “Lifecycle – from forest till high ecological value wood
products”.

2017. gadā noslēgts:
ŸŸ iepirkuma līgums par B programmas “Pedagogs karjeras
konsultants” īstenošanu pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidei (līguma Nr. 4.4.-11/13) (finansējums – 54 848 eiro),
ŸŸ līgums ar Ārlietu ministriju par Attīstības sadarbības projekta
“Latvijas un Vidusāzijas valstu sadarbības attīstība lauksaimniecības
izaugsmei Tadžikistānā un Kirgizstānā” (līguma Nr. AM-LV31)
(finansējums – 36 511 eiro),
ŸŸ līgums ar VIAA “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna
paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde,
pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā
iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta
pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu” (līguma
Nr. 4.-8.3.1/26) (finansējums – 61 560 eiro),
Studiju kursu apguve klausītāja statusā – 2016./2017. studiju gadā
kursu klausītāju skaits pavasara semestrī sasniedza 126 dalībniekus, bet
2017./2018. studiju gada rudens semestrī – 132.
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57

60

2016








2017

57 kursu programmas
4 profesionālās pilnveides programmas
768 stundu apjomā
53 pieaugušo neformālās izglītības programmas
1714 stundu apjomā
Izsniegtas 1682 apliecības un sertiﬁkāti

Studenti, studijas, studiju vide
Stipendijas
2017. gadā LLU Attīstības fondā aktīvas bija 15 stipendiju programmas,
kuru ietvaros organizēti 19 stipendiju konkursi un piešķirtas 27
jaunas stipendijas, trīs stipendijas turpināja izmaksāt jau esošajiem
stipendiātiem, trīs stipendiāti janvārī saņēma atlikušo stipendijas summu,
un seši stipendiāti turpināja saņemt stipendiju vēl visu pavasara semestri.

Jaunie stipendiāti 2017. gadā

Pa vienam stipendiju konkursam tika organizēts Jāņa Čakstes, Jāņa
Rūvalda, Baltic Breeders, profesora Kazimira Špoģa, Latvijas Agronomu
biedrības, Artūra un Ērikas Gerhardu, Vagneru ģimenes, Mirdzas
Oškalnes, LLU zinātnieku vārdiskās balvas un LLU fakultāšu vārdiskajām
stipendijām (profesora Gunta Rudzīša vārdiskā un Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes vārdiskā stipendija). Organizēti divi stipendiju konkursi
gada laikā Ulda Šalajeva, Jāņa un Millijas Kāvušu, Konekesko un Altum
stipendijām. Stipendijās izmaksātā summa – 15 960 eiro.
Tāpat tika pasniegtas trīs Kārļa Ulmaņa stipendijas (2017. gadā stipendiju
turpināja saņemt divi studenti no Vides un būvzinātņu fakultātes un viens
no Tehniskās fakultātes; no jauna stipendija tika piešķirta vienam Vides
un būvzinātņu fakultātes studentam un diviem Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes studentiem) un trīs Senāta stipendijas (stipendiju turpināja
saņemt viens Vides un būvzinātņu fakultātes, Informācijas tehnoloģiju
maģistrantūras students un Tehniskās fakultātes pamatstudiju students;

Absolventi

absolventi
saņēma
diplomus
Ar769
izcilību
studijas absolvēja
un “sarkano
diplomu” saņēma pieci
absolventi – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē studiju
programmas
absolvente Edīte Eihvalde un studiju
 “Ekonomika”
569 pamatstudijās
programmas “Komercdarbība
uzņēmuma
vadība” absolventes Zane
(440 pilna laika,un
129
nepilna laika)
Osīte un Anete Ralle, bet Tehniskajā fakultātē “sarkano diplomu” ieguva
 200 maģistra studijās
studiju programmas “Mājas vide izglītībā” absolvente Rūta Stumpe un
(172 pilna laika, 28 nepilna laika)
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā “Pārtikas produktu
tehnoloģija” absolvente Alise Rozentāle.

Tehniskā fakultāte: 5
Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāte: 5
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte: 4
Lauksaimniecības fakultāte: 3
Veterinārmedicīnas fakultāte: 3
Meža fakultāte: 2
Informācijas tehnoloģiju fakultāte: 2
Vides un būvzinātņu fakultāte: 2

27

stipendijas

no jauna piešķirtas divas stipendijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
studentiem un viena Vides un būvzinātņu fakultātes studentam).
Savukārt fakultāšu vārdiskās stipendijas no jauna saņēma astoņi
studējošie (Vides un būvzinātņu, Lauksaimniecības, Ekonomikas un
sabiedrības attīstības, Informācijas tehnoloģiju, Pārtikas tehnoloģijas,
Veterinārmedicīnas, Tehniskās un Meža fakultātes) un pavasara semestrī
tās turpināja saņemt deviņi studējošie.

Absolventu sadalījums pa fakultātēm
Pamatstudijas

Maģistra studijas
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Studenti, studijas, studiju vide
Studiju vides uzlabošana
2017.
gadā
turpinājās
Jelgavas
pils
energoefektivitātes
paaugstināšanas un fasādes atjaunošanas būvdarbi projekta “Jelgavas
pils energoefektivitātes nodrošināšana” (EKII-1/1) ietvaros. Pils
Dienvidu korpusā pabeigta logu un durvju nomaiņa, bēniņu siltināšana,
atjaunota ēkas fasādes daļa virs cokola un ventilācijas sistēma, iesākti
būvdarbi Jelgavas pils Austrumu korpusā.
ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju
pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes
stiprināšana” ietvaros Jelgavas pilī tika veikta vienkāršota atjaunošana
telpu grupai, kurā izvietots Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu
vadības centrs, un LLU Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas
ēkas atjaunošana.
Studiju vides uzlabošanas nolūkā 2017. gadā veikti vairāku telpu
grupu kosmētiskie remontdarbi Jelgavas pilī, t. sk. Dienvidu kolonādē
un Austrumu un Dienvidu korpusu pirmā stāva gaiteņos un Rietumu
korpusa kāpņu telpā. Būvdarbi norisinājās arī citos LLU objektos:

ŸŸ Vides un būvzinātņu fakultātes mācību korpusā Akadēmijas ielā
19, Jelgavā,
ŸŸ Meža fakultātes mācību korpusā Akadēmijas ielā 17, Jelgavā,
ŸŸ Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mācību korpusā
Svētes ielā 18, Jelgavā, kur atjaunota aktu zāle un auditorija,
ŸŸ LLU zirgkopības mācību centrā “Mušķi” atjaunots stallis un
izbūvēta kūtsmēslu novietne,
ŸŸ LLU Sporta namā Raiņa ielā 1, Jelgavā, kur nomainīta sporta zāles
grīda un apkure.
Lai radītu studentiem labākus dzīves apstākļus, veikti būvdarbi LLU
studentu viesnīcās – uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas
būvdarbi 1. studentu viesnīcā Lielajā ielā 1 un 9. studentu viesnīcā K.
Helmaņa ielā 2, kā arī pabeigta 9. studentu viesnīcas telpu vienkāršota
atjaunošana.

LLU Fundamentālā bibliotēka
LLU Fundamentālā bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes bibliotēka.
Atbilstoši studiju profilam un pētniecības virzieniem tā nodrošina
lietotājus ar dažādiem informācijas resursiem lauksaimniecībā un tās
saskarnozarēs.
2017. gadā tika ieviests vienotais informācijas meklētājs PRIMO.
Tā ir meklētājprogramma, kas vienā meklēšanas logā dod iespējas
meklēt grāmatas, promocijas darbus, konferenču materiālus, žurnālus,
rakstus un citus dokumentus vienlaicīgi abonētajās un brīvpieejas
tiešsaistes datubāzēs, ALEPH elektroniskajā Kopkatalogā, kā arī LLU
Fundamentālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs.
Augstu līmeni ir sasniegusi ārzemju datubāzu izmantošana. 2017. gadā
informāciju varēja meklēt 15 abonētajās pilnteksta un bibliogrāfiskās
informācijas tiešsaistes datubāzēs, kā arī 19 datubāzēs, kas tika
piedāvātas uz izmēģinājumu laiku. Pieslēguma sesiju skaits abonētajām
ārzemju datubāzēm pārsniedza vienu miljonu, savukārt meklējumu
skaits – 2,2 miljonus. Pieeja tiešsaistes datubāzēm tika nodrošināta
bibliotēkā, LLU tīklā un LLU zinātniskajos institūtos pēc datoru IP
adresēm, kā arī autorizētiem lietotājiem ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU
IS lietotājkontu. Bibliotēka nodrošina pieeju datubāzēm, izmantojot
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EZproxy. 2017. gadā šo pieeju izmantoja 8918 unikālie apmeklētāji,
apmeklējumu skaits – 21141.
LLU mācībspēkiem un studentiem arī 2017. gadā tika nodrošināta
iespēja lietot Mendeley Premium programmu, kas ļauj pārvaldīt un
sakārtot zinātniskos darbus, dalīties ar tiem, sadarboties tiešsaistē ar
citiem zinātniekiem. Tā darbojas kā akadēmiskās vides sociālais tīkls,
palīdz organizēt pētījumus, ļauj importēt dokumentus no e-žurnālu un
e-grāmatu datubāzēm u. c.
LLU Fundamentālā bibliotēka piedalās starptautiskās lauksaimniecības
zinātņu un tehnoloģiju informācijas sistēmas AGRIS veidošanā, kā arī
veido vairākas datubāzes bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH500.
Ierakstu skaits LLU Fundamentālās bibliotēkas Analītikas datubāzē
2017. gada 31. decembrī sasniedza 46968, LLU mācībspēku un pētnieku
publikāciju datubāzē – 30604. AGRIS resursu centram ir sagatavoti
un nosūtīti bibliogrāfiskie dati par 680 Latvijas lauksaimniecības
un saskarnozaru publikācijām. Kopā uz šo resursu centru ir nosūtīti
14568 dokumentu apraksti. Bibliotēkas darbinieki ne tikai ievada datus
datubāzēs, bet arī labo, papildina un rediģē mācībspēku un pētnieku
ievadīto publikāciju aprakstus LLU IS.

Studenti, studijas, studiju vide
LLU Fundamentālā bibliotēka
2017. gadā projektā “LLU STEM studiju programmu modernizācija”
bibliotēka saņēma 185 dažādu nosaukumu ārzemju grāmatas. LLU ir
noslēgusi līgumu ar digitālo objektu identifikatoru (DOI) reģistrācijas
aģentūru Crossref. Līdz ar to ir iespēja zinātniskajiem rakstiem
piešķirt digitālā objekta identifikatoru un strādāt ar pretplaģiātisma
programmu.

Darbības rādītāji
 Lasītāju skaits:

234 794
84 067
150 727

 Izsniegums:

187 655

 Krājums (eksemplāri):

409 912

 Krājums (nosaukumi):

123 291

ﬁziskie apmeklējumi:
virtuālie apmeklējumi:

 Krājumā saņemts (eksemplāri):

2 427

 No krājuma izslēgts (eksemplāri):

5 135

 Sniegtas uzziņas:

32 760

 Sniegtas konsultācijas:

11 166

 Starpbibliotēku abonementa ceļā

saņemti eksemplāri:
t. sk. no ārvalstu bibliotēkām:
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3927

 Apmeklējumu skaits:

97
82

Zinātne un inovācijas
LLU zinātnieki strādā vienotajā
Eiropas pētniecības telpā, tāpēc
LLU mērķis ir attīstīt zinātniskās
darbības potenciālu nacionālu
un starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai, kā arī sekmēt
inovatīvu, zināšanās balstītu un
ekonomiski efektīvu tehnoloģiju
ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā – īpaši bioekonomikā –, kas ir
viena no Latvijas viedās stratēģijas jomām.

LLU akadēmiskā personāla un studējošo zinātnisko darbību, nacionālo
un starptautisko zinātnisko sadarbību augstskolā koordinē Zinātnes
un projektu attīstības centrs (ZPAC). Tas arī administrē dažādu
projektu, valsts un uzņēmējsabiedrību pasūtījumu izpildi, nodarbojas ar
informācijas izplatīšanu un finansējuma piesaistīšanu, kā arī nodrošina
zinātniskā žurnāla “Rural Sustainability Research” (“Lauku ilgtspējības
pētījumi”) izdošanu.

Zinātniskās konferences
un rakstu krājumi
2017. gadā organizētas vairākas augsti novērtētas starptautiskas
konferences – “Engineering for Rural Development”, “Economic Science
for Rural Development”, “Research and Practice in Veterinary Medicine”,
“Research for Rural Development”, “Rural Environment. Education,
Personality”, “FOODBALT” un “Research for Environment and Civil
Engineering Development”. Nozares zinātnisko iestāžu pārstāvji,
Zemkopības ministrijas speciālisti, biedrību dalībnieki, uzņēmumu
vadītāji, un topošie speciālisti pulcējās ikgadējās zinātniski praktiskās
konferencēs “Līdzsvarota lauksaimniecība”, “Mežzinātne un prakse
nozares attīstībai” un “Zemes pārvaldība un mērniecība”, savukārt
starptautiskā studentu konferencē “Students on their Way to Science”
studentiem bija iespēja demonstrēt savu pētījumu rezultātus.
2017. gadā ir sagatavoti un izdoti rakstu krājuma “Lauku ilgtspējības
pētījumi” 37. un 38. izdevums, tiem ir nodrošināta pieeja Open access datu
bāzē. 2017. gadā tika organizēta 23. doktorantiem veltītā starptautiskā
zinātniskā konference “Research for Rural Development 2017” (“Zinātne
lauku attīstībai”), kas ir ieguvusi daudz plašāku pārstāvniecību un
popularitāti kā sākotnēji tika plānots.
Katru gadu LLU iznāk vairāki fakultāšu sarūpēti zinātnisko rakstu krājumi
un žurnāli:
ŸŸ “Engineering for Rural Development” (“Inženierzinātnes lauku
attīstībai”) – indeksēts Elsevier SCOPUS, Web of Science ™ un citās
datu bāzēs,
ŸŸ “Economic Science for Rural Development” (“Ekonomikas zinātne
lauku attīstībai”) – indeksēta Web of Science™, Clarivate Analytics
(former Thomson Reuters), AGRIS un citās datu bāzēs,
ŸŸ “Rural Environment. Education. Personality” (“Lauku vide. Izglītība.
Personība”) – indeksēts Thomson Reuters, Web of Science,
SCOPUS, EBSCO, CABI, AGRIS datu bāzēs,
ŸŸ zinātnisks žurnāls “Landscape Architecture and Art” (“Ainavu
arhitektūra un māksla”), kas kopš 2016. gada indeksēts SCOPUS,
kā arī AGRIS, CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS, EBSCO Art
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Source datu bāzēs,
ŸŸ zinātniski
praktiskās
konferences
raksti
“Līdzsvarota
lauksaimniecība” – indeksēts AGRIS un CAB Abstracts datu bāzēs.
2017. gadā LLU vēlētos amatos strādāja 166 vadošie pētnieki,
80 pētnieki un viens zinātniskais asistents. Sagatavotas 1092 dažāda
veida publikācijas, tai skaitā 421 publikācija ievietota starptautiski
citētās Web of Science un Scopus datubāzēs. Ņemot vērā zinātniskās
darbības rādītājus 2016. gadā, zinātniskā snieguma finansējums 2017.
gadā aprēķināts 209 vadošajiem pētniekiem un pētniekiem par kopējo
summu 398 181 eiro.
LLU zinātniskajās laboratorijās – Augu šķirņu saimniecisko īpašību
novērtēšanas laboratorijā, Biotehnoloģiju zinātniskajā laboratorijā un
Mežu un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā – ikvienam tiek piedāvāti
dažādi zinātniskie pakalpojumi. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiek
sniegtas dažādu nozaru ekspertu konsultācijas publikāciju, video un
audio materiālu sagatavošanai, un ikviens interesents LLU ir gaidīts
Zinātnieku naktī, konferencēs, semināros un citos pasākumos.

Projekti
2017. gadā kopā īstenots 151 pētniecības projekts, t. sk. 33 starptautiskie,
68 līgumpētījumi, 19 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
subsīdijas, 21 LLU iekšējie granti un 10 Valsts pētījumu programmu
projekti. Būtiski uzlabota zinātnes materiāli tehniskā bāze, no kopējā
finansējuma zinātnei 1 354 169 eiro apmērā.
Lai atbalstītu promocijas darbu izstrādei nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšanu, 2017. gadā tika turpināts iekšējais projektu konkurss
“Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”. Otrā kārtā līdzekļi tika
piešķirti 10 projektu īstenošanai par kopējo summu 68 222 eiro.
Valsts pētījumu programmā īstenoti pētījumi bioekonomikā (pārtikas
nodrošinājums, lauksaimniecība, reģionālā ekonomika, meža nozare),
kā arī uzņēmējdarbībā un sociālās inovācijas procesos vairāk nekā
623 000 eiro apmērā. LLU zinātnieki strādājuši piecās Valsts pētījumu
programmās:
ŸŸ AgroBioRes – pētot un pamatojot inovatīvus risinājumus pārtikas,
lopkopības un augsnes jomās,
ŸŸ Latenergi – par atjaunojamo resursu problemātiku,
ŸŸ EVIDEnT – par SEG emisiju analīzi un samazināšanas iespējām,
ŸŸ EKOSOC-LV par uzņēmējdarbības attīstību, lauku attīstības
procesiem un sabiedrības iesaisti,
ŸŸ ResProd par meža resursu izpēti un plānošanu.

Zinātne un inovācijas
Starptautiskie pētījumi turpinājās FP-7, Eranet, Bonus, EJZF, Nordplus
un Erasmus programmās. Būtiski palielinājies īstenoto ES teritoriālās
sadarbības (Interreg) projektu skaits – uzsākti divi Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības projekti (“Kopīgas GI izglītības izveidošana darba
iespēju palielināšanai reģionā” un “Gatavs biznesam! (ReforB)”), viens
Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projekts (“Rīgas jūras līča
integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINIMAS)”), kā arī
turpinās divi Centrālās Baltijas jūras programmas projekti.
Uzsākti divi projekti Praktiskas ievirzes pētījumu pirmajā kārtā
(piemēram, “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot
embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas (BioReproLV)”),
kā arī saņemts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts trīs pētījumiem
bioekonomikā: pārtikas jomā par mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu
izmaiņām tehnoloģijas procesos un jauniem olbaltumvielu avotiem, bet
ekonomikas jomā par lopbarībā izmantojamo pākšaugu bioekonomisko
efektivitāti.
MPS “Pēterlauki” apjomīgs darbs paveikts sadarbībā ar ārvalstu un
Latvijas kompānijām, īstenojot 17 līgumpētījumus par dažādu laukaugu
šķirņu sākotnējo un pēcpārbaudi, kā arī jaunu agrotehnisko pasākumu
novērtēšanu vairāk nekā 67 000 eiro apmērā.
2017. gadā uzsākti vairāki nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti.
Projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko
institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās
kapacitātes stiprināšana” (plānotais kopējais projekta budžets – 16 721
153 eiro) mērķis ir LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju
(Dārzkopības institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts)
kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija, tādejādi
veicinot zinātnisko institūciju rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras
efektīvu izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanai, kā arī
palielināt Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko konkurētspēju.
Projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” (plānotais
kopējais projekta budžets – 3 385 668 eiro) mērķis ir turpināt LLU
zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas, t. sk. medicīnas un
radošās industrijas, studiju programmu modernizāciju.
Turpinās aktivitātes Jelgavas pils energoefektivitātes projektā.
Vairākos pētniecības virzienos LLU struktūrvienības cieši sadarbojas
ar LLU pārraudzībā esošajām institūcijām: Agroresursu un ekonomikas
institūtu, Dārzkopības institūtu un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības
centru. Mērķsadarbības galvenie mehānismi ir kopīgi pētījumi, kopīgas
zinātniskās darba grupas un datu apmaiņa.
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Zinātnieku un komercsabiedrību
sadarbība
Lai veicinātu zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuālā
īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī
sistemātiski apzinātu esošo un mērķtiecīgi attīstītu nepieciešamo
pētniecības kompetenci universitātē, 2005. gadā tika izveidota
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (TEPEK) (iepriekš – centrs).
Sadarbībā ar TEPEK 2017. gadā organizēta LLU dalība un zinātnieku
izstrādņu popularizēšana starptautiskajās izstādēs, semināros,
kontaktbiržās un forumos: “Riga Food 2017”, “Tech Industry 2017”,
“Pavasaris 2017”, “Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Meža
tehnika 2017”, “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”, dalība kontaktbiržā
“Zinātnieks. Uzņēmējs. Sadarbība” un forumā “Valsts atbalsta biznesu”
un “Lauku dienas Priekuļos”.

Patenti, šķirnes un licences līgumi
2017. gadā LLU turpināja uzturēt 38 patentus, no kuriem 35 ir nacionālie
LR patenti un 3 ārvalstu patenti. Lielākā daļa patentu (24) izstrādāti
Tehniskajā fakultātē, no kuriem divi ir saņemti 2017. gadā un pieteikts
viens patents. Tehniskās fakultātes zinātnieku izstrādātie patenti
galvenokārt saistīti ar cietās biomasas apkures degļiem, sildīšanas
un kaltēšanas iekārtām, gaisa – ūdens sildīšanas hibrīdiem, saules
kolektoriem, automatizētu pelnu savākšanas un izvades priekškameru,
vēja turbīnām, kā arī pārvietojamiem priekšslaukšanas laukuma
ierobežotāju risinājumiem.
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē iesniegts viens patenta pieteikums un
uzturēti 10 patenti, kuri galvenokārt saistīti ar funkcionālas produkcijas
izstrādi un derīguma termiņu pagarināšanas iespējām.
Vides un būvzinātņu fakultātē uzturēti trīs patenti. LLU Zemkopības
institūtā 2017. gadā noslēgti 32 licences līgumi, no kuriem viens
starptautisks, kā arī nacionālajā un ES kopējā augu šķirņu katalogā
iekļautas 22 selekcionētās kultūraugu šķirnes.

Zinātne un inovācijas
Zinātnieku nakts
Pasākums notika 29. septembrī. To apmeklēja ap 500 interesentu, t. sk.
daudz skolu jaunatnes. LLU zinātnieki sniedza atbildes uz dažādiem
jautājumiem.
ŸŸ Atvērtā aparatūra un mikrodatori kā viedo pilsētu inovāciju
pamatelements.
ŸŸ Virtuālā un pievienotā realitāte – nākotnes inovāciju stūrakmens.
ŸŸ Pieaugošais elektroierīču klāsts – kas ir elektromagnētiskā lauka
piesārņojums, kādu elektromagnētisko lauku rada mobilās ierīces
sarunas veikšanas laikā.
ŸŸ Augsnes noslēpumi. Acīm neredzamo augšņu īpašību
demonstrējumi.
ŸŸ Prezentācijas, diskusijas, viktorīna “Inovācijas no cilvēka
skatpunkta”.
ŸŸ Nemanāmie palīgi augu dzīvē ar iespēju sameklēt, apskatīt,
aptaustīt uz dažādām auga daļām mītošos organismus (mikoriza,
gumiņi utt.) un iepazīt kukaiņu lomu augu dzīvē.
ŸŸ Biškopis – bišu gans vai zinātnieks? Biškopja darbs un zinātnieku
atklājumi par bišu dzīvi un ziedputekšņu noteikšana.
ŸŸ Mobilais lauka robots – paredzēts dažādu funkciju veikšanai
lauku darbos, tā izaicinājums ir mainīgā vide, kas ietekmē robota
“pieņemto lēmumu”.
ŸŸ Pneimatiskais manipulators ar Stjuarta platformu, ko
interesentiem bija iespēja darbināt, aplūkot interesanto
mehānismu darbībā un pārliecināties par savām operatora
iemaņām.
ŸŸ Pneimobiļi – vieglas konstrukcijas automašīnas, ko uz priekšu
virza saspiests gaiss un kuri sacensībās Ungārijā sasniedza
atzīstamus rezultātus.
ŸŸ Netradicionāli graudaugi pārtikā – tritikāle, kailgraudu auzas,
kailgraudu mieži, amarants, kvinoja, topiaka – kas tie ir un kādus
produktus no tiem var iegūt?
ŸŸ Jauni iepakošanas materiāli un tehnoloģijas – iespēja uzzināt par
dabu saudzējošām iepakošanas tehnoloģijām.
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Internacionalizācijas pasākumi
LLU Internacionalizācijas mērķis ir, balstoties uz kvalitatīvu
studiju un inovatīvas pētniecības
piedāvājumu, piesaistīt starptautiskās augstākās izglītības telpā
pieejamos resursus stratēģisko
uzdevumu izpildei, attiecības ar
ārvalstu institūcijām veidojot
uz savstarpējas ieinteresētības
pamatiem.

Internacionalizācijas galvenie virzieni:
ŸŸ definēt LLU prioritārās starptautiskās sadarbības jomas studijās,
pētniecībā, tehnoloģiju pārnesē un mūžizglītībā, kā arī attīstīt
piedāvājumu šajās jomās,
ŸŸ izveidot efektīvu sistēmu studējošo rekrutēšanai no ārvalstīm,
ŸŸ paplašināt studentu un mācībspēku mobilitātes iespējas,
izmantojot Erasmus+, Nordplus un citu programmu resursus,
ŸŸ stiprināt esošo sadarbību un izveidot jaunu LLU stratēģiskās
attīstības jomās ar Erasmus+ dalībvalstīm un partnervalstīm, īpaši
akcentējot Baltijas reģiona vajadzības.

Divpusējās sadarbības līgumi
2017. gadā LLU noslēdza vai atjaunoja divpusējās sadarbības līgumus
izglītības un zinātnes jomā ar:
ŸŸ Baltkrievijas Valsts universitāti,
ŸŸ Baltkrievijas Valsts Tehnoloģisko universitāti (Baltkrievija),
ŸŸ Baranoviču Valsts universitāti (Baltkrievija),
ŸŸ Sanktpēterburgas Valsts Mežtehnikas universitāti (Krievija),

2017. gadā intensificētais darbs pilna laika ārvalstu studentu piesaistes
jomā rezultējās pozitīvā iznākumā.

Ārvalstu studentu piesaisti raksturojošie rādītāji
Personas

120
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2015. g.

30
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2016. g.

ŸŸ Sanktpēterburgas Valsts Agrāro universitāti (Krievija),

Kārtoti uzņemšanas dokumenti

ŸŸ Orenburgas Valsts Agrāro universitāti (Krievija),

Imatrikulēti

ŸŸ Samāras Valsts Ekonomisko universitāti (Krievija),

Studēja

ŸŸ Krakovas Ekonomikas universitāti (Polija),
ŸŸ Universidad de Valle (Kolumbija),
ŸŸ Universita’ Politecnica Delle Marche (Itālija),
ŸŸ Labības pētījumu un ražošanas centru (Kazahstāna),
ŸŸ Tadžikistānas Mazo un vidējo uzņēmumu asociāciju.
Kopumā LLU ir noslēgusi 58 šādus līgumus ar 23 valstu augstskolām un
zinātnes institūcijām, kā arī ir 37 starptautisko akadēmisko institūciju
asociāciju vai sadarbības tīklu dalībnieks.

13

Ārvalstu studentu piesaistes pasākumi

2017. g.

Internacionalizācijas pasākumi
Erasmus+ mobilitāte
LLU Erasmus programmā darbojas kopš 1999. gada. 2014. gadā
LLU tika piešķirta Erasmus Universitātes Harta 2014 – 2020, kas ir
starptautiskās sadarbības kvalitāti apliecinošs dokuments. Tās esamība
ir priekšnoteikums, lai augstskola varētu organizēt studentu, mācībspēku
un cita personāla mobilitāti, īstenot Erasmus+ intensīvos valodu kursus
un intensīvās programmas, kā arī pieteikties daudzpusējiem projektiem,
tīkliem un citiem papildu pasākumiem. Spēkā esoši ir Erasmus+
starpinstitucionālie līgumi ar 27 valstu 143 augstskolām.
Uz ES dalībvalstīm par programmas finansējumu izbrauca 167 studējošie,
bet iespējas mācībspēku un personāla mobilitātei ar ES dalībvalstu
augstskolām izmantoja 93 dalībnieki no LLU.
2017. gadā LLU ir uzņēmusi 48 studējošos un 55 personāla pārstāvjus
no dalībvalstu augstskolām, kas ir aptuveni tikpat, cik iepriekšējos gados.
Studentus uzņemošās mobilitātes pamats ir 257 studiju kursi angļu
valodā, ko vada 170 LLU mācībspēki.
Tika īstenots Erasmus+ programmas KA 107 mobilitātes projekts ar
partnervalstīm. Tajā tika uzņemti 4 mācībspēki un darbinieki (viens no
Kazahstānas, viens no Baltkrievijas un divi no Albānijas), savukārt divi
LLU mācībspēki izbrauca uz Albāniju.

tehnoloģijas fakultāte, bet aktīvākās fakultātes Erasmus+ personāla
mobilitātē – Pārtikas tehnoloģijas un Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāte. 2017. gadā Erasmus programma atzīmēja 30 gadu
jubileju un tās pasākumos LLU saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas
atzinības balvu par Erasmus programmas rezultātiem un organizatorisko
kvalitāti.

Studējošo mobilitāte
Erasmus+ programmā 2015.–2017. gadā
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no dalībvalstu augstskolām LLU 2015.–2017. gadā
Personas
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Studējošo prakses mobilitāte

Mācībspēku un personāla mobilitāte
Erasmus+ programmā 2015. – 2017. gadā
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Studējošo studiju mobilitāte

Turpinājās veiksmīgi iesāktā sadarbība ar Kazahstānas un Uzbekistānas
universitātēm – LLU uzņēmusi 17 apmaiņas studentus (ārpus Erasmus+).
Aktīvākās fakultātes Erasmus+ studējošo mobilitātē bija Meža un Pārtikas

Studējošo un personāla mobilitāte
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2017. g.

Studējošo mobilitāte

30

31
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Mācībspēku mobilitāte (STA)

2017. g.

Personāla apmācību
mobilitāte (STT)

Internacionalizācijas pasākumi
BOVA TĪKLS

VALODU CENTRS

BOVA Universitātes sadarbības tīklu (BOVA UN) veido četras Baltijas
lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas augstskolas:
LLU, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Aleksandra Stulginska
universitāte (ASU) un Lietuvas Veselības zinātņu universitātes
Veterinārā Akadēmija, kas 2017. studiju gadā turpināja ilggadējas
aktivitātes, stiprinot un attīstot radniecisko universitāšu starptautisko
sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.

Valodu centrs aktīvi iesaistās studiju procesa internacionalizācijas
veicināšanā. Ir iedibināta tradīcija rīkot ar kultūru un valodām saistītus
pasākumus – ASV kultūras pēcpusdienu, Frankofonijas dienu, Japānas
kultūras un valodas nedēļu un Eiropas valodu dienu.

BOVA kursi, kas tika organizēti LLU:
ŸŸ Cross-disciplinary studies of forest adaptation to climatic change
Application of Modern Technologies in Reconstruction of
Geodetic Height System,
ŸŸ Small Animal Oncology,
ŸŸ Academic writing for landscape architects.
BOVA kursos piedalījās 26 LLU studenti, bet seši mācībspēki — to
vadīšanā.
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Tiek piedāvāti valodu kursi mācībspēkiem un darbiniekiem – angļu
valodā un ķīniešu valodā (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Konfūcija
institūtu).
Par tradīciju kļuvusi arī Valodu centra organizētā starptautiskā
zinātniskā konference (www.sws.llu.lv) “Studenti ceļā uz zinātni”,
kur 2017. gadā piedalījās studenti un topošie zinātnieki no Latvijas,
Francijas, Itālijas, Lietuvas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas,
Baltkrievijas un Turcijas. Ziņojumi tika lasīti lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas, pārtikas zinātnes, inženierzinātņu, informācijas
tehnoloģiju, lauku inženieru un vides, mežsaimniecības un
kokapstrādes un sociālo zinātņu sekcijās.

LLU personāls
Akadēmiskais un vispārējais personāls
ŸŸAkadēmisko personālu

veido darbinieki, kuri ir ievēlēti
akadēmiskajos amatos, – profesors, asociētais profesors, docents,
vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents, lektors un
asistents. Pārskata gadā izsludināti konkursi uz 10 asociētā
profesora, 12 docenta, piecām lektora, 15 vadošā pētnieka un
deviņām pētnieka amata vietām un 11 zinātniskā asistenta amata
vietām.

1110 darbinieku

41%

ŸŸLLU vispārējais personāls

ir administratīvais pārvaldes
personāls, mācību palīgpersonāls, zinātnes un saimnieciskais
personāls, izņemot akadēmisko personālu un studējošos.

ŸŸ 2017. gadā LLU pamatdarbā un blakusdarbā strādāja
1110 darbinieki, tai skaitā akadēmiskais personāls – 452 jeb 41%
no LLU kopējā personāla un 658 vispārējā personāla darbinieki
jeb 59% no LLU kopējā personāla. Saimnieciskais personāls bija
272 cilvēki jeb 25%, bet administratīvais personāls – 26 jeb 2,3%
no LLU kopējā personāla.



ŸŸ Ja augstskolā ir uz laiku brīvs akadēmiskais amats, pēc fakultātes
ierosinājuma uz studiju gadu var pieaicināt darbā vieslektorus.
Pārskata gadā LLU tādi darbinieki bija pavisam 192. Kopumā
akadēmisko darbību LLU nodrošināja 233 darbinieki vēlētos
akadēmiskajos pedagoģiskajos amatos un 192 vieslektori jeb 38%
no LLU kopējā personāla.

Vispārējais personāls: 658

25% saimnieciskais personāls
(272 darbinieki)



2,3% administratīvais personāls
(26 darbinieki)



Vispārējais personāls

 mācību palīgpersonāls
 administratīvais personāls
 saimnieciskais personāls
 projektu personāls
 zinātnes personāls

ŸŸ Uz pārskata gada 1. oktobri vēlēto akadēmisko personālu veido
321 akadēmiskajos amatos ievēlēti darbinieki, t. sk. pedagoģisko
personālu veido 58 profesori, 61 asociētais profesors, 69 docenti
un 45 lektori. Savukārt zinātnisko personālu veido 172 vadošie
pētnieki, 81 pētnieks un 8 zinātniskie asistenti.
ŸŸ LLU fakultātēs vēlētajos akadēmiskajos amatos nodarbināti
229 darbinieki ar doktora zinātnisko grādu jeb 71% no kopējā
vēlētā akadēmiskā personāla.

Akadēmiskais personāls: 452

59%

(izņemot akadēmisko personālu)



Administratīvais personāls

 rektors
 prorektori
 kanclers
 LLU direktors
 fakultāšu dekāni
 struktūrvienību vadītāji



Akadēmiskais personāls
 akadēmiskais personāls un vieslektori

Akadēmiskais vēlētais personāls
14%
Lektori: 45

21%
18%
19%

Profesori: 58
Asociētie profesori: 61
Docenti: 69
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*Dati par darbiniekiem, kuri LLU strādā pamatdarbā un blakusdarbā uz 01.10.2017.

LLU personāls
Sasniegumi un apbalvojumi
Augstākie valsts un ministriju apbalvojumi 2017. gadā:

Jaunievēlētie profesori un asociētie profesori 2017. g.
Profesori

Atzinības krusta IV šķira

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

Fakultāte

piešķirta LLU emeritētajam profesoram Dr.habil.biol. Imantam
Liepam un Lauksaimniecības fakultātes docentei Dr.agr. Antrai
Balodei.

Aija Eglīte

Ekonomika

Ekonomikas teorija

ESAF

Materiālzinātne

Polimēri un
kompozītmateriāli

PTF

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīna

Iekšķīgās
slimības

VMF

Aija Ilgaža

Veterinārmedicīna

Fizioloģija

VMF

Imants Nulle

Lauksaimniecības
zinātne

Lauksaimniecības
inženierzinātne

TF

MK Atzinības raksts
Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības
katedras viesdocentam Mg.sc.ing. Kārlim Siļķem un
Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta
profesoram, vadošajam pētniekam Dr.agr. Aleksandram
Adamovičam.

Sandra MuižnieceBrasava

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību”
LLU Senāta priekšsēdim, Vides un būvzinātņu fakultātes
Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājam, profesoram
Dr.sc.ing. Ritvaram Sudāram un Lietvedības daļas vadītājai
Mg.sc.soc. Janīnai Minātei.

Asociētie profesori
Armands Celms

Būvzinātne

Ģeodēzija un
ģeoinformātika

VBF

Dina Bite

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

ESAF

Dina Popluga

Ekonomika

Agrārā ekonomika

ESAF

Lilija Degola

Lopkopība

LF

ŸŸ Vides un būvzinātņu fakultātē:
Guntis Andersons, Andris Šteinerts,
Silvija Štrausa, Ēriks Tilgalis

Lauksaimniecības
zinātne

Margarita
Terentjeva

Veterinārmedicīna

Pārtikas higiēna

VMF

ŸŸ Meža fakultātē:
Ziedonis Sarmulis, Imants Liepa, Leonards Līpiņš

Vitālijs Osadčuks

Enerģētika

Alternatīvās
enerģijas iekārtas

TF

Lauksaimniecības
zinātne

Lauksaimniecības
inženierzinātne

TF

Emeritus profesors
LLU par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā ir piešķīrusi goda
nosaukumu emeritus profesors. Pavisam šajā statusā bija nodarbināti
20 darbinieku:

ŸŸ Lauksaimniecības fakultātē:
Maija Ausmane, Andris Bērziņš, Dainis Lapiņš, Ināra Turka
ŸŸ Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē:
Jānis Ābele, Vulfs Kozlinskis, Īrija Vītola
ŸŸ Pārtikas tehnoloģijas fakultātē:
Pēteris Kūka, Imants Skrupskis
ŸŸ Tehniskajā fakultātē:
Ēriks Kronbergs, Ludis Pēks, Andris Šnīders, Gunārs Vērdiņš

Ruslans Šmigins

Goda doktori
ŸŸ LR 12. Saeimas deputāte un bijusī Ministru prezidente un
zemkopības ministre Laimdota Straujuma
ŸŸ Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” priekšsēdētājs
Roberts Strīpnieks
ŸŸ Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
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Finanses un attīstība
Budžeta ieņēmumi
2017. gadā LLU budžeta ieņēmumi veidoja 28,23 milj. eiro, salīdzinot ar
2016. gadu, tie ir palielinājušies par 34,49%. LLU ieņēmumu struktūru
veido – ieņēmumi augstākajai izglītībai 15,68 milj. eiro apmērā jeb
55,54% no kopējiem ieņēmumiem (t. sk. 12,46 milj. eiro jeb 44,14%
valsts budžeta dotācija un 2,58 milj. eiro jeb 9,14% studējošo mācību
maksa), ieņēmumi zinātniskajai darbībai 6,51 milj. eiro apmērā jeb
23,06% (t. sk. 1,32 milj. eiro jeb 4,68% finansējums Eiropas Savienības
struktūrfondu projektiem un 1,57 milj. eiro jeb 5,56% LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta subsīdijas) un pārējie ieņēmumi
6,04 milj. eiro jeb 21,40% (t. sk. ieņēmumi no telpu nomas 1,92 milj.
eiro jeb 6.80%).

LLU budžeta izdevumi
LLU budžeta izdevumi 2017. gadā veidoja 24,96 milj. eiro, tie ir
palielinājušies par 33,91%, salīdzinot ar 2016. gadu. Lielāko īpatsvaru
izdevumu struktūrā 2017. gadā veidoja izdevumi atlīdzībai, kam
tika izlietoti 11,94 milj. eiro (47,84% no kopējiem izdevumiem).
Infrastruktūras attīstībai 2017. gadā tika izlietoti 8,26 milj. eiro jeb
33,09%.
2017. gadā LLU pārraudzībā tika nodota SIA Bulduru Dārzkopības
vidusskola, tai piešķirtais valsts budžeta finansējums – 2,03 milj. eiro
(8,13%) kā transferts tika ieskaitīts LLU, ko universitāte pārskaitīja SIA
Bulduru Dārzkopības vidusskolai. Pārējie izdevumi veidoja 1,66 milj.
eiro jeb 6,65%. Stipendiju izmaksām tika izlietoti 1,07 milj. eiro jeb
4,29%.

Budžeta ieņēmumi
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33%
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pārējie izdevumi: 1,66
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Dārzkopības vidusskolai: 2,03
stipendijas: 1,07
Milj. EUR
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Komunikācija ar sabiedrību
Komunikācija un mārketings
Pie LLU iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas, tās
popularizēšanas atbilstoši universitātes misijai un mērķiem strādā
Komunikācijas un mārketinga centrs (turpmāk tekstā – KMC). KMC
nodrošina universitātes publicitāti, reklāmu, objektīvi atspoguļo
aktuālos notikumus LLU, organizē mārketinga un reprezentatīvos
pasākumus, oficiālās vizītes, kā arī nodrošina daudzveidīgu informatīvo
un reprezentācijas materiālu sagatavošanu.
Atbilstoši LLU zīmola vadlīnijām izveidoti dažādi publicitātes un
informatīvie materiāli – LLU pamatstudiju buklets, Studiju gada
kalendārs, 2016. gada LLU publiskais pārskats, Jelgavas pils buklets,
pirmkursnieku ceļvedis latviešu un ārvalstu studentiem un citi.
2017. gadā tika īstenota reklāmas kampaņa un daudzveidīgi
profesionālās orientācijas pasākumi, lai veicinātu studentu uzņemšanu
augstskolā. LLU reklāmas stratēģija tika vērsta uz augstskolas tēla
veidošanu un mērķgrupu izglītošanu par LLU piedāvātajām studiju
programmām, attiecīgi informāciju ievietojot televīzijā, dažādās
interneta vietnēs, drukātajos medijos, radio, kā arī izmantojot vides
reklāmu. Tika izveidots reklāmas rullītis Ekonomikas un sabiedrības
attīstības un Informācijas tehnoloģiju fakultātes atpazīstamības
veicināšanai.

LLU Portāls
2017. gadā notika visu fakultāšu mājaslapu pāreja uz jaunu mājaslapas
versiju (veidota uz satura vadības sistēmas Drupal) atbilstoši jaunajām
LLU zīmola vadlīnijām.
2017. gadā universitātes mājaslapā www.llu.lv publicēti 432 ziņu
raksti (vidēji 36 raksti mēnesī), kā arī nodrošināts aktualitāšu apskats
mājaslapas angļu versijā un astoņām LLU fakultāšu mājaslapām. Rakstus
par aktualitātēm LLU mājaslapā izlasa vidēji 200 līdz 400 lasītāji,
atsevišķos gadījumos 600 – 800 lasītāji (intervijas, izglītojošos rakstus
u. tml.). Veikts Latvijas nacionālo un reģionālo mediju monitorings par
LLU publicitāti citos medijos.

Sociālie mediji
Sociālie mediji dod iespēju veidot komunikāciju ar daudz lielāku
sabiedrības auditorijas daļu, veicinot universitātes atpazīstamību.
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Iekšējās komunikācijas uzlabošanai tika veidots iknedēļas izdevums
“Ziņu lapa”, kas tika izsūtīts visiem universitātes darbiniekiem uz viņu
e-pastiem. 2017. gadā sagatavotas 43 “Ziņu lapas”, kurās darbiniekiem
aktuālo informāciju snieguši LLU vadības pārstāvji, dekāni un
struktūrvienību vadītāji. Papildu tam organizēti vairāki semināri
darbiniekiem, lai sekmētu komunikāciju struktūrvienību vidū.
Pirmo kursu studentu informēšanai tika sagatavots elektronisks
izdevums “Pirmkursnieka ceļvedis”, kurā apkopota aktuālākā
informācija par studiju norisi un kultūras, sporta iespējām brīvajā laikā.
Papildu tam studiju kursa “Ievads studijās” ietvaros KMC darbinieki
informēja jaunos studentus par augstskolas tradīcijām, pasākumiem,
kultūras un sporta iespējām universitātē.
2017. gada nogalē iedibināta jauna tradīcija – “Students VAR!” –, kurā
tiek godināti studenti par izcilu sniegumu un LLU tēla popularizēšanu
sabiedrībā. Savukārt sadarbības stiprināšanai ar uzņēmējiem organizēta
gada balva “Uzņēmējs nākotnei”, kuras mērķis ir izcelt iedvesmojošus
piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU
zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot
attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas
konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu
izaugsmi.

Sociālie mediji sniedz iespēju sadzirdēt studentu, reflektantu,
absolventu un darbinieku viedokļus, sazināties ar katru atsevišķi un
risināt norādītās problēmas. 2017. gadā universitātes profiliem būtiski
palielinājies sekotāju skaits, kas liecina par to, ka informācijas saturs
sociālajos tīkos ir veidots veiksmīgi un regulāri, lai noturētu sekotāju
interesi un spētu piepulcēt arī jaunus interesentus. 2017. gada
nogalē Facebook.com bija 3672 sekotāju (par 29% vairāk, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu), Instagram – 1671 (par 1,2% vairāk, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu). Taču sociālajā tīklā Draugiem.lv sekotāju skaits
samazinājies par 3,6% (1118 sekotāji) un Twitter.com – par 0,9% (3894
sekotāji), salīdzinot ar 2016. gadu, kas liecina par šo sociālo tīklu mazo
popularitāti jauniešu vidū. Lielākā daļa sekotāju ir bijušie, esošie un
topošie LLU studenti, bet viņu vidū ir arī daudz mediju pārstāvju un
dažādu nozaru profesionāļu, kas seko līdzi ziņām par universitātes
zinātnieku atklājumiem un citiem Latvijas tautsaimniecībai svarīgiem
jaunumiem.

Komunikācija ar sabiedrību
Muzejs
Muzejs saglabā, pēta un popularizē Jelgavas pils vēsturi, sniedz
informāciju par tās būvvēsturi un iekārtojumu Kurzemes un
Zemgales hercogistes laikā, kā arī pēta, saglabā un dokumentē LLU
kā augstākās lauksaimniecības izglītības iestādes vēsturi un attīstību.
2017. gadā LLU muzejā viesojušies 11 419 apmeklētāju, vadītas 560
ekskursijas studentiem un tūristiem no Latvijas un ārvalstīm, sniegtas
35 konsultācijas skolēniem, studentiem un muzeju darbiniekiem.
Uzņemtas divas tūroperatoru grupas, iepazīstinot ar Jelgavas pils
piedāvājumu, ekspozīcijām, tūrisma programmām un pils arhitektūru.
Organizētas 6 dažādas foto un gleznu izstādes Jelgavas pils Aula foajē,
Sudraba zālē un muzejā. Muzeja fondi papildināti ar 77 priekšmetiem
un fotogrāfijām.
Sākoties tūrisma sezonai, muzejs vasarā bija atvērts apmeklētājiem
septiņas dienas nedēļā, kā arī LLU saviesīgos un karjeras atbalsta
pasākumos arī ārpus tā regulārā darba laika. Astoto gadu Jelgavas pils
piedalījās starptautiskajā akcijā “Muzeju nakts” ar tēmu “Laika rats”,
pulcinot ap 3000 apmeklētāju.
LLU muzeja darbinieki aktīvi piedalījās Latvija Piļu un muižu asociācijas
(LPMA) valdes darbā un rīkotajos pasākumos, t. sk. akcijā “Apceļosim
Latvijas pilis un muižas”. Pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja

Lietuvas pilis un muižas. Muzeja darbinieki iesaistījās arī Jelgavas
tūrisma informācijas centra organizētajos tūrisma sezonas atklāšanas
pasākumus, Ledus skulptūru svētkos, Smilšu skulptūru festivālā, Piena,
maizes un medus svētkos. Sadarbībā ar Jelgavas tūrisma informācijas
centru tika uzstādīts informācijas stends Jelgavas pils parkā, kur tūristi
var iepazīties ar Jelgavas pils vēsturi.
2017. gadā LLU muzejs piedāvāja apmeklētājiem vairākas muzeja
pedagoģiskās programmas – Dorotejas vēstuļu darbnīcu, piparkūku
dekorēšanas darbnīcu, karsto šokolādi hercoga rezidencē, sveču
liešanu un zvaniņu apgleznošanu. Pilnveidots piedāvājums kāzu
svinībām, sniedzot iespēju organizēt laulību ceremoniju Jelgavas pils
pagalmā vai Sudraba zālē, dejot pirmo valsi un organizēt fotosesiju.
2017. gada 6. jūlijā sadarbībā ar Rundāles pils muzeju un Kurzemes
bruņniecību tika organizēta Kurzemes prinča Kārļa Jēkaba restaurētā
sarkofāga un mirstīgo atlieku iesvētīšana “Kurzemes hercogu kapenēs”
Jelgavas pilī.
Vizuāli un informatīvi tika atjaunota mājaslapa www.jelgavaspils.lv,
papildinot to ar informāciju angļu un krievu valodā.

Jauno studentu piesaistes pasākumi
Karjeras un profesionālās orientācijas pasākumu plānošanu,
organizēšanu un citas ar to saistītās funkcijas veic LLU Mūžizglītības
centrs ciešā sadarbībā ar Komunikācijas un mārketinga centru un
Studiju centru.

Latvijai”. Kā ik gadu LLU piedalījās starptautiskajā izglītības izstādē
“Skola 2017”, kur zinoši LLU studenti no visām fakultātēm izstādes
apmeklētājus iepazīstināja ar plašajām studiju un ārpusstudiju
aktivitātēm universitātē.

Mūžizglītības centra brīvprātīgie – LLU universitātes Lielisko līga –
sadarbojas ar Latvijas skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu
un piesaistītu studijām LLU talantīgākos un motivētākos skolēnus un
jauniešus.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci
2017. gadā rīkoja LLU sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru. Konkurss norisinājās
ciešā sasaistē ar Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta
“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo
talantu attīstībai” aktivitātēm. Zinātniski pētniecisko darbu konkursam
tika pieteikti 167 darbi, kurus izstrādājuši 194 skolēni 159 skolotāju
vadībā. Konkursa darbus izvērtēja LLU profesori un docenti, kuri
piedalījās arī konkursa noslēguma konferencē. Uz valsts zinātniski
pētniecisko darbu konkursu tika izvirzīti 87 Zemgales skolēnu darbi.

2017. gadā LLU tika pārstāvēta lielākajās izglītības un starpnozaru
izstādēs, 37 Latvijas novadu un pilsētu karjeras pasākumos, ar
prezentāciju par studiju iespējām LLU uzrunātas vairāk nekā 200
izglītības iestādes.
Organizēti vairāki reflektantu piesaistes pasākumi, t. sk. “Skolēns –
studenta sekotājs”, “Atvērto durvju dienas”, kā arī LLU tika pārstāvēta
pasākumā “Traktordiena 2017” un Zaļās jostas vides festivāls “Tīrai
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Komunikācija ar sabiedrību
Studentu interešu pārstāvība
LLU darbojās Studējošo pašpārvalde (turpmāk tekstā – SP), kas ir uz
vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo
tiesību un interešu pārstāvībai, kas risina studentiem nozīmīgus
jautājumus saistībā ar akadēmisko, sociālo, kultūras un sporta
dzīvi, pārstāv un aizstāv studentu viedokli un tiesības LLU, Latvijas
Studentu apvienībā, kā arī citās iestādēs un organizācijās nacionālā un
starptautiskā līmenī.
2017. gadā SP darbojās studenti no visām universitātes fakultātēm,
kuri vēlējās pilnvērtīgi izbaudīt studiju laiku, aktīvi piedaloties studentu
lielākajās kultūras, sporta un akadēmiskajās norisēs. Jaunā sasaukuma
Domē uz vienu gadu 2017. gadā tika ievēlēti 16 studentu, kuri darbojās
kopā ar astoņu fakultāšu pašpārvalžu vadītājiem, pārstāvot savas

fakultātes intereses. Pašpārvaldes darbu vada SP vadītājs, tā vietnieks
un valde astoņu pārstāvju sastāvā – akadēmiskajā, sociālajā, iekšējā,
sporta, starptautiskajā, kultūras, sponsoru, mediju virzienā.
SP piedalās jauno studentu piesaistē, aktīvi darbojoties dažādos
karjeras atbalsta pasākumos, kultūras un sporta norisēs universitātē.
2017. gadā LLU SP īstenoja mentoringa programmu pirmā kursa
studentiem, sekmēja pirmkursnieku adaptāciju augstskolā, organizējot
pasākumu “LLU & Chill”. Pārskata perioda nozīmīgākie SP organizētie
pasākumi bija “Pirmkursniek! Iepazīsti Jelgavu un LLU”, “Studentu
diena 2017”, “Drosmes un cilvēcības velobrauciens 2017”, “Gada balva
2016” un studentu pašizaugsmes forums “Izrāviens 2017”.

Darbinieku interešu pārstāvība
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares (LLPNA) LLU
Arodbiedrībā pārskata periodā uzmanība tika pievērsta dažādiem
ar darba tiesībām darba likumdošanu un sociālā dialoga saistītiem
jautājumiem. Tika pārskatīts Vienošanās dokuments starp LLU vadību
un arodkomiteju par papildu atvaļinājuma piešķiršanu pamatdarbā
strādājošajiem darbiniekiem, rezultātā tika saglabātas garantētās
papildu atvaļinājuma dienas.
Arodkomiteja tika pārstāvēta LLU komisijās, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) un LLPNA Dzimumu līdztiesības padomē. Sadarbība
turpinās, nodrošinot informācijas apmaiņu starp Latvijas Universitātes,
Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes
arodbiedrībām.
Arodbiedrības pārstāvji piedalījušies LBAS rīkotajos pasākumos –
diskusijās un semināros (Drošas darba vietas senioriem, Dzimumu
līdztiesība – izaicinājumi un atšķirības, akcentējot līdztiesības
jautājumus nacionālā un starptautiskā līmenī) un starptautiskai darba
aizsardzības dienai veltītā konferencē.
Maijā Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības
delegācijas sastāvā LLU Arodbiedrības pārstāvji piedalījās Baltkrievijas
agrokompleksa darbinieku arodbiedrības sadarbības līguma projekta
sagatavošanā un parakstīšanā Baltkrievijā. Savukārt gada nogalē
LLPNA uzņēma Baltkrievijas agrokompleksa darbinieku arodbiedrības
delegāciju Latvijā, kura apmeklēja arī LLU.
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Katru gadu tiek organizēta veselības apdrošināšanas polišu iegāde LLU
darbiniekiem, bet LLU LLPNA arodbiedrības biedriem tiek nodrošinātas
bezmaksas Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises.
Vasarā Arodbiedrības pārstāvji piedalījās nozares organizētajā
veselības veicināšanas un atpūtas pasākumā profesionālās izglītības
kompetenču centra “Valmieras tehnikums” Rankas struktūrvienībā.
Savukārt gada nogalē notika tradicionāli organizētie pasākumi —
pensionēto darbinieku Ziemassvētku ieskaņu pēcpusdiena un
darbinieku bērnu eglīte ar Ziemassvētku vecīti, kur bērniem bija iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās.
Elektroniski tika sniegta jaunākā un aktuālākā informācija par izmaiņām
likumos un normatīvajos aktos, arodbiedrību aktivitātēm un citiem
svarīgiem jautājumiem, kā arī sniegta palīdzība gada deklarācijas
aizpildīšanā nodokļu atgūšanai par attaisnotajiem izdevumiem.

Kultūra un sports
Amatierkolektīvu aktivitātes
2017. gada LLU darbojās seši universitātes amatierkolektīvi, ar kuriem
strādāja kvalificēti kolektīvu vadītāji – diriģenti, koncertmeistari,
horeogrāfi, repetitori un režisori. 2017. gadā LLU amatierkolektīvi
piedalījās skatēs, kur profesionāla žūrija universitātes kolektīvu sniegumu
ir vērtējusi ar augstākās un pirmās pakāpes diplomiem. Kolektīvi
tradicionāli ir piedalījušies dažādos pasākumos, draudzības koncertu
organizēšanā, festivālos, konkursos un skatēs, aicinājuši skatītājus uz
jauniestudējumiem un viesizrādēm.
2017. gadā tika atzīmēts tautas deju ansambļa (TDA) “Kalve” 70 gadu
jubilejas koncerts. Pārskata gadā TDA “Kalve” piedalījās vairākos
pasākumos – starptautiskā festivālā – konkursā Melnkalnē, Ulcinjā, kur
ieguva balvu solo deju grupā, kā arī uzstājās XIV Vispārējos Latviešu
dziesmu un deju svētkos Baltimorā, ASV. 2017. gads TDA un VPDK
“Kalve” radošajā dzīvē bija nozīmīgs arī ar dalību festivālā “Baltija
dejo 2017”, Jelgavā. Savukārt jauniešu deju kolektīvs (JDK) “Skalbe”
2017. gada vasarā pārstāvēja Latviju un universitāti starptautiskā
festivālā – konkursā “Saules ziedas” Šauļos, Lietuvā.
Kori “Ozols” un “Liepa” piedalījās Dziesmu svētku modelēšanas koncertos
un ar labiem rezultātiem dziedāja skatēs. Vīru koris “Ozols” jau otro reizi
vēra durvis koncertam “Dziesmu svētki Meteņos”, pulcinot koncertā 16
korus ar vairāk nekā 300 dziedātāju no visiem Latvijas novadiem.
Studentu teātrim 2017. gads noritēja festivālu zīmē. Studentu teātris
organizēja pirmo starptautisko universitāšu teātru festivālu Latvijā “Divi
maija vakari”, Jelgavā, pulcējot universitāšu teātrus no Baltijas valstīm
un Gruzijas. 2017. gada septembrī Studentu teātris piedalījās Baltijas
valstu amatierteātru festivālā “Baltijas Rampa”, Jūrmalā, ar izrādi “Parīzē
es lidoju ar gaisa balonu”, savukārt oktobrī – teātru festivālā “Theater
cluster 2017”, Kupiškos, Lietuvā ar M. Ozoliņas īslugu “Helmuts un
Hellija” un Tartu ar izrādi “Parīzē es lidoju ar gaisa balonu”. Novembrī
Studentu teātris atveda Grand Prix balvu no Batumi starptautiskā
studentu festivāla “Debiut 2017”.

Kultūras pasākumi
Studentu kluba vadībā ar pašdarbības kolektīvu radošu līdzdalību
un sadarbību ir organizēti universitātes gadskārtējie un tradicionālie
pasākumi, kuri veido un apliecina LLU identitāti – TDA “Kalves” kauss,
sadanča koncerts “Polka pilī”, JDK “Skalbe” draugu sadancis “Man liekas,
ka lidot protu...”, 28. Studentu folkfestivāls kopā ar dziesminieku Haraldu
Sīmani, koncerts “Dziesmu svētki Meteņos”, Jelgavas pils parkā Lieldienu
pastaiga un AZEMITOLOGA svētki ar moto “Laika rats”.
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Kolektīva nosaukums

Dalībnieku
skaits

Koncertu, pasākumu,
izrāžu, viesizrāžu u. c.
aktivitāšu skaits

Vīru koris “Ozols”

23

25

TDA “Kalve”

48

34

Studentu teātris

18

24

Sieviešu koris “Liepa”

23

14

JDK “Skalbe”

34

22

VPDK “Kalve”

24

16

Kopā

170

135

Sports
LLU ir viena no retajām Latvijas augstskolām, kur sporta nodarbības
pirmā un otrā kursa studentiem ir saglabātas kā obligātas. Universitātē
studējošie var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem: basketbolu,
volejbolu, futbolu, regbiju, badmintonu, galda tenisu, aerobiku,
atlētisko vingrošanu, vieglatlētiku, peldēšanu, orientēšanās sportu,
florbolu, lakrosu, kā arī iesaistīties vispārējās fiziskās sagatavotības
grupā, bet studentiem ar nelielām veselības problēmām Sporta centra
speciālista vadībā ir iespēja darboties ārstnieciskās vingrošanas grupā.
LLU ir Peldēšanas, Volejbola, Vieglatlētikas un Regbija federāciju un
Latvijas Augstskolu Sporta savienības juridiskais biedrs. LLU ir noslēgti
sadarbības līgumi ar hokeja klubu “Zemgale” (Latvijas Republikas virslīgas
komanda “Zemgale/LLU”), futbola klubu “Jelgava” (Latvijas Republikas
1. divīzijas sieviešu futbola komanda “Jelgava/LLU”) un basketbola
klubu “Jelgava” (Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas vīriešu komanda
“BK Jelgava/LLU”).
Universitātei pieder divas sporta bāzes ar sporta spēļu zālēm, peldbaseinu,
aerobikas, trenažieru un vingrošanas sporta zālēm, sporta laukumu
ar futbola, basketbola laukumiem un četriem 250 metru skrejceliņiem.
2017. gadā LLU Sporta centrā Raiņa ielā sporta spēļu zālē tika nomainīts
grīdas segums, apkures sistēma, veikts kosmētiskais remonts, iegādāts
sporta inventārs un sporta zāles aprīkojums.

Kultūra un sports
Darbinieku sports
LLU darbiniekiem tiek piedāvātas nodarbības basketbolā,
ārstnieciskajā vingrošanā, peldēšanā, aerobikā, ūdens aerobikā, galda
tenisā, atlētiskajā vingrošanā, badmintonā, kā arī ir iespēja izmēģināt
spēkus funkcionālajā vispārējā fiziskās sagatavotības treniņā un jogas
nodarbībās.
2017. gadā norisinājās ikgadējā LLU mācībspēku un darbinieku Sporta
diena, kurā komandas savā starpā sacentās dažādos sporta veidos un
sportam pietuvinātās disciplīnās. Kopvērtējumā par LLU darbinieku
Sporta dienas uzvarētājiem kļuva Vides un būvzinātņu fakultātes
komanda.

Studentu sports
Septembrī tradicionāli norisinājās pirmkursnieku sacensības, kurās
dalībnieki sacentās astoņos sporta veidos. Pirmkursnieku sacensību
ietvaros norisinājās arī ikgadējais improvizētās stafetes skrējiens “Pa
Jelgavu kāds students klīst…”. Tradicionāli notika arī “5 bumbu turnīrs”,
kurā apvienojas sportiskākie domubiedri un draugi, neatkarīgi no
pārstāvētās fakultātes, kā arī Patriotu nedēļā norisinājās ikgadējais
stafešu skrējiens “Lāpa”.
Par tradīciju kļuvusi vietēja mēroga “studentu olimpiāde” jeb LLU
Universiāde, kurā desmit dažādos sporta veidos sacentās visas astoņas
fakultātes. Sacensībās piedalās pamatstudiju studenti, maģistranti un
doktoranti, kā arī iepriekšējā gada absolventi.
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Pārvalde un struktūra
LLU ir centralizēta augstākā līmeņa pārvaldes struktūra, kas tiek
realizēta lēmumu pieņemšanā, ievērojot funkcionālo sadalījumu, kā arī
decentralizētu tiesību un pienākumu atbilstības principu, ko nosaka
LLU Satversme, Konventa un Senāta lēmumi, rektora izdoti rīkojumi un
universitātes vadības lēmumi.
2015. gada 9. decembrī LLU Senāts apstiprināja LLU attīstības stratēģiju
2015. – 2020. gadam, kurā definēta augstskolas misija, vīzija, mērķi un
vērtības. Universitātes ilgtermiņa redzējums nākotnē jeb vīzija ir kļūt
par vienu no vadošajām zinātnes un tehnoloģiju universitātēm Baltijas
jūras reģionā. Savukārt universitātes misija ietver četrus augstākā
līmeņa mērķus:
1. sasniegt izcilību pētniecības specializācijas jomās,
2. veicināt fundamentālo un lietišķo pētniecību, pētniecības rezultātu
pielietošanu tautsaimniecībā,
3. sniegt augstas kvalitātes studiju un mūžizglītības pakalpojumus,
4. nodrošināt efektīvu universitātes pārvaldību.
Saskaņā ar 2017. gada 17. februāra LLU Konventa lēmuma Nr. 9 – 4
pirmo daļu tika apstiprināti LLU Satversmes grozījumi par augstskolas
darbības virzieniem un uzdevumiem, pārstāvības un vadības
institūciju un lēmējinstitūciju tiesībām, pienākumiem un uzdevumiem,
struktūrvienību, filiāļu, iestāžu, komercsabiedrību izveidošanu,
reorganizāciju un likvidāciju, kā arī to darbības pamatnoteikumiem,
īpašumu, budžetu un saimniecisko darbību.
Saskaņā ar 2017. gada 17. februāra LLU Konventa lēmuma Nr.9 – 4 trešo
daļu tika uzdots ar Senāta lēmumu apstiprinātai darba grupai sagatavot
priekšlikumus par LLU nosaukuma lietojuma regulējumu svešvalodās
un iesniegt tos izskatīšanai LLU Senātam. Saskaņā ar 2017. gada
11. oktobra LLU Senāta lēmumu Nr. 9 – 105 Senāts nolēma pēc likuma
stāšanās spēkā par Konventa 2017. gada 17. februāra pieņemtiem LLU
Satversmes grozījumiem:
ŸŸ atbalstīt LLU nosaukuma lietojumu angļu valodā Latvia
University of Life Sciences and Technologies redakcijā,
ŸŸ noteikt citās svešvalodās LLU nosaukuma lietojuma regulējumam
izmantot semantisko tulkojumu, to apstiprinot ar Senāta lēmumu.
Ministru
kabineta
iesniegtais
likumprojekts
“Par
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Satversmes
grozījumiem”
wv(Nr. 1088/Lp12) tika izskatīts Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas 2017. gada 6. decembra sēdē un pieņemts Saeimas
sēdē pirmajā lasījumā 2017. gada 14. decembrī.
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LLU Konventa vadība
ŸŸ Konventa priekšsēde
Irina Arhipova, Dr.sc.ing., prof.
ŸŸ Priekšsēdes vietnieks
Jānis Krūmiņš, Dr. silv., asoc. prof.
ŸŸ Konventa sekretāre
Gunita Bimšteine, Dr. agr., asoc. prof.

LLU Senāta vadība
ŸŸ Senāta priekšsēdis
Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing., prof.
ŸŸ Priekšsēža vietniece
Andra Zvirbule, Dr. oec., prof.
ŸŸ Senāta sekretāre
Tatjana Tabunova

LLU izpildvara
ŸŸ Rektore
Irina Pilvere, Dr.oec., prof.
ŸŸ Studiju prorektors
Aigars Laizāns, Dr.sc.ing., prof.
ŸŸ Zinātņu prorektors
Arnis Mugurēvičs, Dr.med.vet., prof.
ŸŸ Kanclers
Ziedonis Helvigs
ŸŸ LLU direktors
Andrejs Garančs

Izdevumu sagatavojis:

Komunikācijas un mārketinga centrs
 63 005 718
 informacija@llu.lv

Foto: no LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 63 005 601; fakss 63 027 238

