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

Irina Pilvere  
rektore, profesore

STARPTAUTISKĀ REITINGĀ LLU IEKĻŪST 
STARP 5% PASAULES LABĀKAJĀM 

UNIVERSITĀTĒM
Mērķu sasniegšanai izstrādātas trīs rīcības programmas ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu sasniegšanai:  pētniecības, 

izglītības un pārvaldības pilnveides programma.

Pētniecības programma

PAV E I K TA I S :

Pārskata periodā turpinājās darbs pie pētnieku motivēšanas sistēmas īsteno-
šanas, kas ir orientēta uz rezultātu un balstās individuāla pētnieciskā snieguma 
un sasniegumu novērtējumā. 2019.  gadā snieguma finansējumu saņēma 
203 vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti (kopējais finansējums – 
332,6  tūkst. EUR). Pārskata gadā sagatavotas 969  dažāda veida publikācijas, 
t. sk. 189 ievietotas starptautiski citētās Web of Science un Scopus datubāzēs, 
bet 159 publikācijas sagatavotas kopā ar pētniekiem no ārvalstīm, kas liecina par 
veiksmīgu LLU tēlu Eiropas un pasaules pētniecības telpā.

2019.  gadā kopā īstenoti 211  zinātniskie projekti, t. sk. 36  starptautiskie, 
82 līgumpētījumi, 30 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas, 41 LLU iekšējie granti 
un seši Valsts pētījumu programmu projekti, kā arī LZP granti. Organizēti vairāki 
zinātnieku un uzņēmēju sadarbības semināri un veicināta publicitāte presē, 

popularizējot LLU zinātnieku un ražotāju sadarbību. Pārskata periodā uzturēti 
26 LR nacionālie un četri starptautiskie patenti. 

2019.  gadā atklāts LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts Agrihort un 
Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un Tehnoloģiju 
un zināšanu pārneses nodaļa, kā arī modernākā jaunlopu un teļu novietne Baltijas 
valstīs, kas atrodas LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”. 

P L Ā N OTA I S :  

 Μ ar pozitīvu rezultātu noslēgt starptautisko zinātnisko institūciju izvērtēšanas 
procesu visos trijos zinātnes blokos; 

 Μ rast iespējas PLE palielināšanai; 

 Μ turpināt pētniecības projektu rakstīšanu un ieviešanu, t. sk. Apvārsnis 2020.

Izglītības programma

PAV E I K TA I S : 

Lai veicinātu LLU mācībspēku motivāciju, tiek īstenota iepriekšējos gados 
izstrādātā motivācijas sistēma, kā arī veiktas piemaksas studiju programmu 
direktoriem un katedru vai institūtu vadītājiem. Kopumā pārskata gadā studiju 

kvalitāte, ko nosaka studējošo vērtējumi aptaujas anketās, ir 4,16  (5  ballu 
skalā). 240 mācībspēki gada laikā ir pilnveidojuši savas kompetences, kā arī, lai 
studiju procesā nodrošinātu starptautisku pieredzi un praksi, pārskata gadā ar 
34 ārvalstu vieslektoriem noslēgts līgums par docēšanu.  



2018. gadā tika uzsākts īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009), 
kura ietvaros 2019. gadā tika izstrādāts LLU akadēmiskā godīguma nolikums, 
ieviesta ārvalstu studentu elektroniskā uzņemšanas sistēma Dream Apply, atjau-
nota un piepildīta ar saturu LLU Fundamentālās bibliotēkas interneta vietne, kā 
arī izstrādāts iekšējā finansēšanas modeļa e-risinājums. Uzlaboti procesi un 
dokumenti internacionalizācijas pasākumu īstenošanai LLU, kā arī pilnveidots 
izpildlīmeņa pārvaldības struktūru funkciju sadalījums un šo struktūru darbību 
reglamentējošie dokumenti.  

Projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014, apstipri-
nāts 2018. gadā) veiktas vairākas aktivitātes attiecībā uz akadēmiskā personāla 
pilnveidi – 10  doktoranti/zinātniskā grāda kandidāti strādā kā vieslektori un 
gatavojas aizstāvēt promocijas darbus, piesaistīti septiņi ārvalstu viesprofesori, 
13  stažieri paaugstina savu kompetenci pie komersantiem, 41  akadēmiskā 
personāla pārstāvis paaugstina angļu valodas zināšanas, kā arī papildu tam 

izstrādāts apmācību “Mūsdienīgi un efektīvi komunikācijas un sadarbības rīki 
IT vidē” plāns. 

ESF projektā “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu 
izstrāde” (8.2.1.0/18/A/007) izstrādātas un iesniegtas licencēšanai četras jaunas 
studiju programmas angļu valodā (izstrādātas 92  studiju kursu programmas 
angļu valodā). Decembrī mācībspēki uzsāka mācību materiālu izstrādi angļu 
valodā jaunajiem studiju kursiem – 2019. gadā ir sagatavoti mācību materiāli 
30 studiju kursiem. 

P L Ā N OTA I S :

 Μ stabilizēt studējošo skaitu un palielināt ārvalstu studējošo skaitu; 

 Μ efektīvi īstenot studiju virzienu akreditāciju; 

 Μ lai efektīvi nodrošinātu studiju programmu kvalitātes un mācībspēku kvalifi-
kācijas celšanu, plānots īstenot dažādas aktivitātes projektu ietvaros.

Pārvaldes pilnveides programa

PAV E I K TA I S : 

Pirmo reizi Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā starp 1000 labā-
kajām pasaules universitātēm iekļuvusi LLU. Visaugstākie rādītāji iegūti zinātnē 
un zināšanu pārnesē. Zinātnes rādītājos LLU ir ieguvusi 714. vietu, bet zināšanu 
pārnesē – 913. vietu. 

Pārskata periodā ir aktualizēts un papildināts LLU nekustamā īpašuma attīstības 
plāns 2018. – 2022. gadam. 

2019. gadā īstenoti zinātnes infrastruktūras attīstības un institucionālās kapa-
citātes stiprināšanas, energoefektivitātes (Jelgavas pils, dienesta viesnīcu) 
projekti. Veikti būtiski darbi mācību korpusos un dienesta viesnīcās ar mērķi 
nodrošināt dienesta viesnīcu efektīvāku funkcionēšanu, t. sk. līdzekļu optimi-
zācijas nolūkā slēgta 5.  dienesta viesnīca, palielinot pārējo dienesta viesnīcu 
noslodzi. 2019. gada 1. janvārī ieviesta elektronisko dokumentu vadības sistēma 
Namejs, kurā veikta daļēja dokumentu sakārtošana. 

P L Ā N OTA I S :  

 Μ turpināt darbu pie jaunās LLU attīstības stratēģijas 2021. – 2025. gadam; 

 Μ turpināt iesākto infrastruktūras projektu (pētniecības, STEM, energoefektivi-
tātes u. c. ) īstenošanu.



STUDENTI, STUDIJAS, STUDIJU VIDE 
Studenti 

LLU ir viena no lielākajām valsts augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas īsteno pamatstudiju, maģistra un doktora studijas, kā arī pētniecību dažādām tautsaimniecības nozarēm. Univer-
sitāte piedāvā studijas 60 studiju programmās vienā no trijiem īstenotajiem virzieniem – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Universitātes spēks sakņojas šo trīs virzienu 

sadarbībā un mijiedarbībā. 

Valsts budžeta finansētie: 60% (1823) 
Ar daļēju personīgo finansējumu: 40% (1227) 
Pilna laika: 72% (2207) 
Nepilna laika: 28% (843)

Valsts budžeta finansētie: 67% (437) 
Ar daļēju personīgo finansējumu: 33% (212) 
Pilna laika: 91% (589) 
Nepilna laika: 9% (60) 

Valsts budžeta finansētie: 97% (141) 
Ar daļēju personīgo finansējumu: 3% (5) 
Pilna laika: 99% (145)
Nepilna laika: 1% (1) 

Pamatstudijās: 3050

Augstākā līmeņa studijās: 649

Doktora studijās: 146

Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte......................15
Informācijas tehnoloģiju 
fakultāte ......................................10
Veterinārmedicīnas fakultāte.....52
Vides un būvzinātņu fakultāte......2

Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte......................20
Informācijas tehnoloģiju 
fakultāte......................................... 2
Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte ........................................ 6
Tehniskā fakultāte ........................1

Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte........................1
Tehniskā fakultāte ........................2
Vides un būvzinātņu fakultāte .....1

Pamatstudijās: 79

Augstākā līmeņa 
studijās: 29

Doktora studijās: 4

3845 
studenti 

112
ārvalstu
studenti 

Studentu skaits 2019. gadā Ārvalstu studentu skaits 2019. gadā

Valsts budžeta finansētie: 65% (609) 
Ar daļēju personīgo finansējumu: 35% (332) 
Pilna laika: 79% (747) 
Nepilna laika: 21% (194) 

Valsts budžeta finansētie: 71% (247) 
Ar daļēju personīgo finansējumu: 29% (103) 
Pilna laika: 94% (328) 
Nepilna laika: 6% (22) 

Pamatstudijās: 941

Augstākā līmeņa 
studijās: 350

1324
jaunie

studenti

Valsts budžeta finansētie: 32
Ar daļēju personīgo finansējumu: 1

Doktora līmeņa studijās: 33

Jaunie studenti 2019. gadā



Doktora studijas

Doktora studiju mērķis ir sagatavot 
starptautiskam līmenim atbilstošu jauno 
zinātnieku paaudzi zinātniskās pētnie-
cības 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. 

Agrārā un reģionālā ekonomika ...............31
Informācijas tehnoloģijas ............................7
Lauksaimniecība .........................................  16
Ainavu arhitektūra .........................................   3
Būvzinātne .......................................................   4
Hidroinženierzinātne ...................................... 1
Vides inženierzinātne .....................................7
Koksnes materiāli un tehnoloģija ................4
Mežzinātne ...................................................  18
Pārtikas zinātne ...........................................  19
Lauksaimniecības inženierzinātne.............. 9
Pedagoģija........................................................9
Veterinārmedicīna.........................................18

Pilna laika: 99% (145)
Nepilna laika: 1% (1)

Informācijas tehnoloģijas ........    1
Mežzinātne ..................................    3
Pārtikas zinātne  .........................  2
Pedagoģija ...................................   2
Veterinārmedicīna.......................    2
Ainavu arhitektūra ......................   3

13 akreditētas doktora 
studiju programmas
Doktorantu skaits doktora studiju 
programmās 2019. gadā

13 aizstāvēti
promocijas darbi:

146
doktoranti

Studiju programmas

	ǔ LLU aktīvi turpinās e-studiju izmantošana studiju procesa 
pieejamības un studiju procesa atbalstam. Aktīvo mācīb-
spēku skaits e-studijās ir palielinājies no 300 mācībspēkiem 
2016.  gadā līdz 403  mācībspēkiem 2019.  gadā. 2019.  gadā 
e-studiju formā LLU varēja apgūt akadēmisko bakalaura 
studiju programmu “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 
socioloģija”.

60 studiju programmas

pamatstudiju programmas 
(t.sk. viena e-studiju 
formā)

augstākā līmeņa 
programmas 

doktora studiju 
programmas

14 studiju virzieni

29 18 13

LLU jaunie doktori 2019. gadā



Tālākizglītība

Kursu programmas 
 

57

Profesionālās 
pilnveides 

programmas 

Pedagogu 
profesionālās kompe-

tences pilnveides 
programmas

Pieaugušo 
neformālās izglītības 

programmas 

Izsniegtas
apliecības un sertifikāti 

Dalībnieki apguva
studiju kursus 

klausītāju statusā

4 3 53 2015 243

PROJE K TI, IE PIRK U MI 

 Μ turpinās līgums par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 
un informācijas pasākumi” apakšpasākumam “Profesionālās izglītības un 
prasmju apguves pasākumi” (Nr. LAD 131118/P44); 

 Μ turpinās līgums par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumam “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākumam “Saimniecību un mežu apmeklē-
jumu nodrošināšana” (Nr. LAD 011018/P43); 

 Μ noslēdzās iepirkums “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu 
izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras 
konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildiz-
glītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta 
metodisko materiālu” (līguma Nr. 4.-8.3.1/26); 

 Μ noslēgts līgums par Metodisko materiālu izstrādi un papildizglītību indivi-
duālo karjeras konsultāciju īstenošanai izglītības iestādē izstrādi (līguma 
Nr. 4.-8.3.1/12); 

 Μ sadarbības līgums ar Valsts izglītības satura centru par ES struktūrfondu 
projektu “Nacionālā un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglīto-
jamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 4.1-10/24); 

 Μ LLU un Lauku atbalsta dienesta atbalsta pretendenta līgums par papildu izglī 

 
 
tojošo un izglītojošā rakstura publicitātes pasākumu nodrošināšanu Valsts 
un Eiropas Savienības Skolu apgādes programmā ar augļiem, dārzeņiem un 
pienu (līguma Nr. LAD 02012019/V1);  

 Μ noslēdzās Erasmus+ projekts “Higher Education for Central Asia Food 
Systems and Standards” (Nr.574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP). 
Projekta vadošais partneris LLU, projektā iesaistīti 10 partneri; 

 Μ iesniegti vērtēšanai Erasmus+ projekti – “Development of Higher Education 
Content Aimed to Support Industries for Sustainable Production of Qualitative 
Agri-food (AgroDev)” un “New Master’s Degree Curricula for Sustainable 
Bioeconomy in Uzbekistan”. 



Stipendijas 

	ǔ 2019.  gadā LLU Attīstības fondā aktīvas bija 14  stipendiju 
programmas, kuru ietvaros organizēti 15 stipendiju konkursu 
un piešķirtas 20 jaunas stipendijas, trīs stipendijas turpināja 
izmaksāt jau esošajiem stipendiātiem, viens stipendiāts 
janvārī saņēma atlikušo stipendijas summu, un astoņi stipen-
diāti turpināja saņemt stipendiju vēl visu pavasara semestri, 
t. i. līdz 30. jūnijam.

Pa vienam stipendiju konkursam tika organizēts Jāņa Čakstes, Jāņa Rūvalda, 
Latvi Dan Agro, Latvijas Agronomu biedrības, Artūra un Ērikas Gerhardu, Vagneru 
ģimenes, Mirdzas Oškalnes, AS “Rīgas Dzirnavnieks”, LLU zinātnieku vārdiskās 
balvas, LLU fakultāšu vārdiskajām stipendijām (Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 
vārdiskā stipendija) un profesora Kazimira Špoģa stipendijām. 

Divi stipendiju konkursi organizēti LLU Studējošo pašpārvaldes stipendijai. 

Dibinātas divas jaunas stipendijas – agronoma Jāņa Lielmaņa balva un Alfrēda 
Seržāna stipendija, kur arī jau ir pirmie trīs stipendiāti 2019. gadā.  

Pavisam kopā ir izmaksātas 32 stipendijas no LLU Attīstības fonda. 

Pasniegtas trīs Kārļa Ulmaņa stipendijas Vides un būvzinātņu, Pārtikas tehno-
loģijas un Lauksaimniecības fakultātes studentiem (2019.  gada pavasara 
semestrī vēl stipendiju turpināja saņemt trīs studenti no Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes un viens maģistrants no Vides un būvzinātņu fakultātes). 

20 jaunie stipendiāti

Lauksaimniecības fakultātē .......................................  7
Tehniskajā fakultātē ...................................................  3
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē ..................................  2
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē .......  4
Veterinārmedicīnas fakultātē .....................................  2
Vides un būvzinātņu fakultātē ....................................  2

Pasniegtas trīs Senāta stipendijas, kuras saņēma Informācijas tehnoloģiju, 
Pārtikas tehnoloģijas un Vides un būvzinātņu fakultātes studenti (2019. gada 
pavasara semestrī vēl stipendiju turpināja saņemt trīs studenti no Informācijas 
tehnoloģiju, Vides un būvzinātņu un Veterinārmedicīnas fakultātes). 

Savukārt fakultāšu vārdiskās stipendijas no 2019. gada rudens semestra saņēma 
deviņi studējošie (Vides un būvzinātņu fakultātē divi studenti, bet Lauksaimnie-
cības, Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Informācijas tehnoloģiju, Pārtikas 
tehnoloģijas, Veterinārmedicīnas, Tehniskās un Meža fakultātē katrā pa vienam 
studentam), un pavasara semestrī tās turpināja saņemt astoņi studējošie (no 
katras fakultātes pa vienam studējošajam).

LLU Attīstības fonda stipendiātu sveikšana.

Kārļa Ulmaņa stipendiāte — Vides un būvzinātņu fakultātes studente 
Līga Mediņa un dekāne, profesore Daiga Skujāne.



Absolventi

 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte .........  102
Informācijas tehnoloģiju fakultāte ........................................  39
Lauksaimniecības fakultāte .....................................................  62
Meža fakultāte ...............................................................................  57
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ............................................. 61
Tehniskā fakultāte ......................................................................  94
Veterinārmedicīnas fakultāte ................................................  37
Vides un būvzinātņu fakultāte ................................................  81

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ........... 67
Informācijas tehnoloģiju fakultāte .........................................  7
Lauksaimniecības fakultāte ....................................................  11
Meža fakultāte .............................................................................. 30
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ...........................................  15
Tehniskā fakultāte .....................................................................  30
Veterinārmedicīnas fakultāte ...................................................  6
Vides un būvzinātņu fakultāte ...............................................  19

Pamatstudijās: 533
(387 pilna laika un 146 nepilna laika studijās)

Maģistra studijās: 185
(173 pilna laika un 12 nepilna laika studijās)  

718
absolventi

2019.  gadā LLU diplomu saņēma 718  absolventi, t. sk. seši 
ārvalstu studenti (četri Ekonomikas sabiedrības attīstības 
fakultātē un divi Pārtikas tehnoloģijas fakultātē).

Ar izcilību studijas absolvēja un “sarkano diplomu” saņēma četri 
absolventi – studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības 
pārvalde” Anastasia Elizabeth Taggart un Madara Ratkēviča, 
bet studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai 
attīstībai” – Amanda Kļaviņa un Kristīna Grausa.

Studiju vides uzlabošana 

STU DIJ U VIDE

2019. gadā turpinājās LLU centrālās ēkas – Jelgavas pils – energoefektivitātes 
paaugstināšanas un fasādes atjaunošanas būvdarbi. Papildu tam Jelgavas pilī 
norisinājās telpu remonti, un tika turpināti darbi ugunsgrēka atklāšanas trauk-
smes signalizācijas izbūvei. 

Telpu remonti veikti Meža fakultātē un Tehniskās fakultātes mācību korpusā, 
īstenoti Eksperimentālā dzīvnieku centra izveides būvdarbi Veterinārmedicīnas 
fakultātē. Savukārt Vides būvzinātņu fakultātes mācību korpusā veikta kalib-
rēšanas laboratorijas un divu auditoriju vienkāršotā atjaunošana, Sporta namā 
pabeigts dušu un ģērbtuvju telpu remonts, bet Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 
Uztura katedras virtuvē veikta ventilācijas izbūve. Nākamajā pārskata periodā 
turpināsies iesāktie Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivi-
tātes paaugstināšanas un būvkonstrukciju pārbūves darbi. 

2019. gadā ēka Rīgas ielā 22 pārbūvēta par LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu 
pārneses centru. 

DIE NESTA VIESNĪCAS

Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 6. dienesta viesnīcā un 
uzsākti – 2. dienesta viesnīcā. Pabeigts 6. dienesta viesnīcas trešā, ceturtā un 
piektā stāva telpu remonts un labiekārtošana.

2019. gada LLU  Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi.



LLU Fundamentālā bibliotēka 

LLU Fundamentālā bibliotēka (FB) ir akreditēta valsts nozīmes bibliotēka, kas 
nodrošina lietotājus ar informācijas resursiem atbilstoši studiju profilam, pētnie-
cības virzieniem un LLU Attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Bibliotēkā 
ir pieejamas nozīmīgas LLU FB darbinieku veidotas datubāzes, vērtīgi abonētie 
elektroniskie resursi − tiešsaistes datubāzes, t. sk. pilnteksta, kā arī enciklopēdijas 
un rokasgrāmatas. Tiešsaistes datubāzes ar katru gadu tiek izmantotas arvien 
intensīvāk. 2019.  gadā informāciju varēja meklēt 14  abonētajās pilnteksta un 
bibliogrāfiskās informācijas tiešsaistes datubāzēs, kā arī vairākās datubāzēs, 
kas tika piedāvātas izmēģinājumu laikā. Pieeja tiešsaistes datubāzēm tika 
nodrošināta 24/7  režīmā LLU tīklā un LLU zinātniskajos institūtos, izmantojot 
LLU IS lietotājkontu. Tika nodrošinātas iespējas pieslēgties abonētajām e-žur-
nālu un e-grāmatu datubāzēm ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu 
caur EZproxy. 2019.  gadā šīs iespējas izmantoja 11  456  unikālie apmeklētāji 
(vairāk nekā 1547, salīdzinot ar 2018. gadu), apmeklējumu skaits – 30 010 (vairāk 
nekā 6032, salīdzinot ar 2018. gadu). Gadu no gada palielinās šo apmeklētāju un 
apmeklējumu skaits. LLU FB piedāvā lietotājiem izmantot vienoto informācijas 
meklētājprogrammu PRIMO.  

Bibliotēka piedalās starptautiskās lauksaimniecības zinātņu un tehnoloģiju 
informācijas sistēmas AGRIS veidošanā, kā arī veido vairākas datubāzes biblio-
tēku informācijas sistēmā ALEPH500.  Uz AGRIS centru Romā kopā ir nosūtīti 
16 038 dokumentu apraksti. Ierakstu skaits LLU mācībspēku un pētnieku publikā-
ciju datubāzē ir 34 841. 

Bibliotēka piedāvā atbalstu un padomus pētniekiem par pētniecības datu pārval-
dību, atklātu publicēšanu (Open Access). Bibliotēkas mājaslapā ir izveidota vietne 
“Darbs ar zinātniskajām publikācijām”, kurā atrodami bibliogrāfiskā apraksta 
piemēri, pamācība, kā izmantot Mendeley, kā reģistrēties pētnieku unikālo iden-
tifikatoru reģistrā ORCID un veikt tajā izmaiņas. Vietnē ir pieejama arī platforma 
Publons, kas pētniekiem ļauj saglabāt vienuviet savas publikācijas un citas 
zinātniskā darba aktivitātes, ļauj redzēt uzticamus citējamības rādītājus, auto-
mātiski importētus no Web of Science Core Collection, precizēt ziņas par autoru 
un pievienot publikācijas no Web of Science automātiski, izmantojot zinātnieka 
unikālo Researcher ID, kā arī apkopot savu zinātnisko ietekmi un noskaidrot Hirša 

indeksu. 

Studiju infrastruktūras projekta 
“LLU STEM studiju programmu 
modernizācija” ietvaros tika 
iegādātas LLU mācībspēku 
ieteiktās grāmatas angļu 
valodā. Projekta ietvaros 
2019.  gadā bibliotēka ir saņē-
musi 125  ārzemju iespiestās 
un 54 e-grāmatas. 

LLU FB nodrošina arī iespēju 
saņemt informācijas avotus, 
izmantojot dalību starptautis-
kajā lauksaimniecības biblio-
tēku tīklā AGLINET.  

Bibliotēkas darbā nozīmīgu 
vietu ieņem uzziņu un konsultāciju sniegšana, kā arī apmācības lietotājiem. 
Bibliotēkas darbinieki ir aktīvi darbojušies sociālajā tīklā Facebook, popularizējot 
bibliotēkas pakalpojumus. Aktuālā informācija tiek sniegta bibliotēkas mājaslapā 
un interaktīvajā izkārtnē Uzziņu un informācijas centrā. 2019.  gadā ir izveidota 
jauna bibliotēkas mājaslapa, kurā bibliotēka piedāvā plašu, regulāri atjaunotu 
metodisko materiālu klāstu. Arī informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, datu-
bāzēm, meklēšanas rīkiem un jauniegūtajām grāmatām, žurnāliem ir atrodama 
bibliotēkas mājaslapā. No 2019. gada informācija par jauniegūtajām grāmatām 
tiek ievietota arī sociālajā tīklā Facebook. 

2019.  gadā ir izremontētas bibliotēkas telpas, kas nodrošina ērtākus darba 
apstākļus lietotājiem un darbiniekiem. Lasītāju vajadzībām ir iekārtota klusā 
lasītava. Visās bibliotēkas telpās ir nomainīti logi, ierīkota ventilācija.

Lasītāju skaits: ...................................  4 070
Apmeklējumu skaits: .....................  120 070
 fiziskie apmeklējumi: ..................  57 298
 virtuālie apmeklējumi: ................  62 772
Izsniegums: ....................................  118 167
Krājums (eksemplāri): ...................  409 033
Krājums (nosaukumi): ...................  124 591
Krājumā saņemts (eksemplāri): ........  2 540
No krājuma izslēgts (eksemplāri): .......  100
Sniegtas uzziņas: .............................  23 414
Sniegtas konsultācijas: ......................  7 709
Starpbibliotēku abonementa ceļā
saņemti eksemplāri: ...............................  82
t. sk. no ārvalstu bibliotēkām: ................  77

Darbības rādītāji

https://llufb.llu.lv


ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS 
LLU Zinātnes un projektu attīstības centrs (ZPAC) koordinē akadēmiskā perso-
nāla un studējošo zinātnisko darbību, nacionālo un starptautisko zinātnisko 
sadarbību, administrē dažādu projektu, valsts un uzņēmējsabiedrību pasūtījumu 
izpildi, nodarbojas ar informācijas izplatīšanu un finansējuma piesaistīšanu. 

2019. gadā darbību uzsāka LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agri-
horts”, kas izveidots SIA “Latvijas Augus aizsardzības centra” zinātnisko funkciju 
konsolidācijas procesa rezultātā. Institūta galvenie uzdevumi ir veikt starp-
tautiska līmeņa zinātniskos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgo 
organismu – slimību ierisinātāju, kaitēkļu un nezāļu – bioloģiju un mijiedarbību 
ar kultūraugu; izstrādāt, adaptēt un demonstrēt ilgtspējīgas kaitīgo organismu 
ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produktus. 

Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs 2019. gadā turpināja attīstīt 
zinātnisko institūciju un bioekonomikas nozaru uzņēmēju produktīvu sadarbību, 
veicināja komunikāciju starp zinātniekiem, politikas veidotājiem un sabiedrību, 
organizēja zināšanu izplatības veicināšanas pasākumus. 

2019. gadā izveidots LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, kurā 
darbojas Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un 

Zinātnes un projektu attīstības centra Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa. 
LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs plānots kā universitātes 
centrālā laboratorija, kuru pētījumu veikšanai izmantos LLU biozinātņu un inže-
nierzinātņu pētnieki, kā arī citi sadarbības partneri.  

LLU zinātniskajās laboratorijās – Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas 
laboratorijā, Biotehnoloģiju zinātniskajā laboratorijā un Meža un ūdens resursu 
zinātniskajā laboratorijā – ikvienam tiek piedāvāti dažādi zinātniskie pakalpojumi.  

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiek piedāvātas dažādu nozaru ekspertu konsul-
tācijas publikāciju, video un audio materiālu sagatavošanai, un ikviens interesents 
LLU ir gaidīts Zinātnieku naktī, konferencēs, semināros un citos pasākumos.  

2019.  gadā LLU vēlētos amatos strādāja 176  vadošie pētnieki, 87  pētnieki 
un 19  zinātniskie asistenti. Sagatavotas 969  dažāda veida publikācijas, t. sk. 
starptautiski citētās Web of Science un Scopus datubāzēs. 2019.  gadā bāzes 
finansējums bija 917 772 EUR, bet snieguma finansējums – 375 645 EUR par 
2018. gadā sasniegtajiem rādītājiem zinātnē. Ņemot vērā zinātniskās darbības 
rādītājus 2018. gadā, zinātniskā snieguma finansējums 2019. gadā aprēķināts 
203 vadošiem pētniekiem un pētniekiem par kopējo summu 332 599 EUR.

Projekti 

Pārskata periodā īstenoti 211  zinātnes projekti un pētījumi, piesaistot 
5 376 509 EUR, t. sk. 33% – starptautisko projektu finansējums, 32% – Zemko-
pības ministrijas subsīdijas, 20% – nacionāla līmeņa projekti, 11% – līgumpētī-
jumi ar nozarēm un valsts vai pašvaldības iestādēm. Būtiski uzlabota zinātnes 
materiāli tehniskā bāze zinātnei 4 108 242 EUR apmērā. 

Lai atbalstītu promocijas darbu izstrādei nepieciešamās infrastruktūras nodro-
šināšanu, 2019.  gadā tika turpināts iekšējais projektu konkurss “Zinātniskās 
kapacitātes stiprināšana LLU”. Ceturtajā kārtā līdzekļi tika piešķirti 8  projektu 
īstenošanai par kopējo summu 57 820 EUR. 

LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta 
“Agrihorts” atklāšana

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas 
un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas atklāšana.



Lai nodrošinātu LLU stratēģijā apstiprināto pētniecības virzienu īstenošanu, 
veicinātu LLU stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienos noteikto rezulta-
tīvo indikatoru izpildi, kā arī sekmētu maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku 
iesaisti zinātniskajā darbībā, turpināta LLU atbalsta programma “LLU pētniecības 
programmas īstenošana”. 2019.  gadā tika atbalstīti 7  projektu iesniegumi par 
kopējo summu 73 851 EUR. 

2019. gadā tika uzsākta jauna LLU atbalsta programma “Fundamentālo pētījumu 
veikšana LLU”, kuras mērķis ir nodrošināt fundamentālu pētījumu veikšanu 
LLU, tādējādi radot jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas LLU attīstības 
stratēģijā noteiktajos pētniecības virzienos. Atbalstīti tika pieci projekti, kopējais 
piešķirtais finansējums – 49 890 EUR. 

LLU zinātnieki strādāja trīs Valsts pētījumu programmās:  

 Μ Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā 
kontekstā (INTERFRAME-LV), novērtējot globālās ģeopolitiskās un starptau-
tiskās norises un to ietekmi uz ilgtspējību virzītu Latvijas tautsaimniecības un 
sabiedrības modeli; 

 Μ Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrā-
fijas un migrācijas izaicinājumiem, kuras izpētes fokuss vērsts uz kultūrvides 
aktivitāšu izpēti Latvijas reģionos kā vienu no risinājumiem demogrāfijas un 
migrācijas izaicinājumiem Latvijā; 

 Μ Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti, kas 
nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu modelēšanas instrumentu un 
rīku kopumu, ņemot vērā gan tehniski ekonomiskos aspektus, gan sociāli 
tehniskos aspektus.  

Uzsākts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Vētru bojājumu risku mazi-
nāšana privāto mežu apsaimniekošanā” ar kopējo finansējumu 55 815 EUR. 

Uzsākts ESF projekts “LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu prog-
rammu izstrāde” (kopējais budžets 396  114  EUR). 2019.  gadā turpinās LLU 
pārvaldības pilnveides projekts, kā arī LLU akadēmiskā personāla pilnveides 
projekts, apgūstot attiecīgi 377 tūkstošus EUR un 433 tūkstošus EUR.  

Tiek īstenoti 29 pasākuma “Sadarbība” projekti, kuros tiek veicināta sadarbība 

lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot 
zivsaimniecības produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vaja-
dzības, dodot iespēju izveidot jaunus produktus, apzinot un izstrādājot procesus, 
tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē. 

Turpinās “Apvārsnis 2020” projektu īstenošana, tai skaitā uzsākti 6  projekti: 
BIOEASTsUP, HIVEOPOLIS, DiBiCoo, IDEOSoWa, DISARM, RUSTWATCH.  

Starptautiskie pētījumi turpinājās ERA-NET, Bonus, EJZF, Nordplus un Erasmus 
programmās. Apstiprināts pirmais Latvijas – Baltkrievijas sadarbības prog-
rammas projekts “Dzeltenplankumainības (ier.Pyrenophora tritici-repentis) 
attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas ziemas kviešu sējumos Latvijā un 
Baltkrievijā” (projekta budžets – 40 tūkstoši EUR).

Uzsākti četri starptautiskās teritoriālās sadarbības programmas Interreg 
projekti. Baltijas jūras reģionā programmas projekti: “Bio-balstītu vērtības ķēžu 
potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BalticBiomass4Value)” un projekts 
“Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un 
Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE)”. Latvijas – Krievijas sadarbības projekts 
“Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai 
Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas)”. Centrālās 
Baltijas programmas projekts “Sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās 
ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, 
tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms)”. 

Projektā 1.1.1.4./17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju 
pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprinā-
šana” 2019. gadā ekspluatācijā nodots Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses 
centrs Rīgas ielā 22, būvdarbi turpinās Helmaņa ielā 8, kur top Eksperimenta dzīv-
nieku centrs. Zinātniskās kapacitātes stiprināšanai dažādām LLU laboratorijām 
iegādāti 138 iekārtu komplekti. 

LLU gada balvā “Uzņēmējs nākotnei” sveica AS “Rīgas dzirnavnieks”, 
kas ir ilggadējs Pārtikas tehnoloģijas fakultātes sadarbības 

uzņēmums, bet 2018. gadā LLU Attīstības fondā tika dibināta 
uzņēmuma stipendiju programma Pārtikas tehnoloģijas un 

Lauksaimniecības fakultātes studentiem.

LLU gada balvā “Uzņēmējs nākotnei” sveikti uzņēmēji un mecenāti, 
kuri atbalstījuši LLU studijās vai pētniecībā.

LLU dalība izstādē “Riga Food 2019”.



Projektā “LLU STEM studiju programmu modernizācija” turpinājās iekārtu, 
aparatūras un aprīkojuma iegāde STEM studiju programmu attīstībai, t. sk. 
Fundamentālās bibliotēkas fondu papildināšana. Turpinās remontdarbi Tehniskās 
fakultātes centrālajā mācību korpusā, un ir atjaunotas un labiekārtotas auditorijas 
un laboratorijas centrālajā mācību korpusā. Pabeigta būvprojektēšana Vides un 
būvzinātņu, Meža un Veterinārmedicīnas fakultātes A korpusā.  

Turpinās aktivitātes Jelgavas pils energoefektivitātes projektā, īstenoti ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projekti LLU 1. un 6. dienesta viesnīcā.  

Vairākos pētniecības virzienos LLU struktūrvienības cieši sadarbojas ar LLU 
pārraudzībā esošajām institūcijām: Agroresursu un ekonomikas institūtu, 
Dārzkopības institūtu un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centru. Mērķsa-
darbības galvenie mehānismi: kopīgi pētījumi, kopīgas zinātniskās darba grupas, 
datu apmaiņa.  

Mācību un pētījumu saimniecībā “Pēterlauki” apjomīgs darbs paveikts sadarbībā 
ar ārvalstu un Latvijas kompānijām, īstenojot 26  līgumpētījumus par dažādu 
laukaugu šķirņu sākotnējo un pēcpārbaudi, kā arī jaunu agrotehnisko pasākumu 
novērtēšanu vairāk nekā 197 470 EUR vērtībā. 

Zinātniskās konferences, semināri un rakstu krājumi 

2019. gadā organizētas vairākas augsti novērtētas starptautiskas konferences: 
“Bioeconomy and Rural Development”, “Economic Science for Rural Development 
2019”, “Engineering for Rural Development”, “Research for Rural Development 
2019”, “Rural Environment. Education. Personality 2019”, “13th Baltic Conference 
on Food Science  FoodBalt 2019”, “5th North and East European Congress on 
Food NEEFood 2019”.  

Nozares zinātnisko iestāžu pārstāvji, Zemkopības ministrijas speciālisti, biedrību 
dalībnieki, uzņēmumu vadītāji un topošie speciālisti pulcējās ikgadējā zinātniski 
praktiskajā konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība” un seminārā “Ražas svētki 
Vecaucē”, savukārt starptautiskā studentu konferencē “Students on their Way to 
Science” studentiem bija iespēja parādīt savu pētījumu rezultātus.  

Katru gadu tiek izdoti arī vairāki zinātnisko rakstu krājumi un žurnāli. LLU ZPAC 
nodrošina zinātniskā žurnāla “Lauku ilgtspējības pētījumi” (Rural Sustainability 
Research) izdošanu. 2019.  gadā ir sagatavoti un izdoti rakstu krājuma 41.  un 
42.  izdevums, tiem ir pieeja Open access datu bāzē.  Katru gadu LLU iznāk arī 

vairāki fakultāšu organizēti zinātnisko rakstu krājumi un žurnāli:  

 Μ “Inženierzinātnes lauku attīstībai” (Engineering for Rural Development) – 
indeksēts Scopus, Web of Science un citās datu bāzēs;  

 Μ “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” (Economic Science for Rural 
Development) – indeksēts Web of Science, Clarivate Analytics, AGRIS un citās 
datu bāzēs;  

 Μ “Lauku vide. Izglītība. Personība” (Rural Environment. Education. Personality) – 
indeksēts Thomson Reuters, Web of Science, Scopus, EBSCO, CABI, AGRIS 
datu bāzēs;  

 Μ zinātniski praktiskās konferences raksti “Līdzsvarota lauksaimniecība” – 
indeksēts AGRIS un CAB Abstracts datu bāzēs.  

 Μ zinātniskā semināra rakstu krājums “Ražas svētki “Vecauce – 2019”. Gaidot 
starptautisko zinātnes vērtējumu” – indeksēts AGRIS un CAB Abstracts datu 
bāzēs. 

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, 2019. gadā darbu sekmīgi turpina Tehnoloģiju un zināšanu pārneses 
nodaļa (TEPEK). 

Veterinārmedicīnas fakultātes 100 gadu jubilejai veltītajā konferencē
dalībniekus sveic tās dekāns, asociētais profesors Kaspars Kovaļenko.

Veterinārmedicīnas fakultātes 100 gadu jubilejai veltītā konference
“Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019”.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Research for Rural 
Development” dalībnieki 2019. gada maijā.



Sadarbībā ar TEPEK 2019. gadā organizēta LLU dalība un zinātnieku izstrādņu 
popularizēšana starptautiskās izstādēs, semināros, kontaktbiržās un forumos: 
“Riga Food 2019”, “Tech Industry 2019”, “Pavasaris 2019”, “Lauksaimniecības 
tehnika. Lauku sēta. Meža tehnika 2019”, “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”, 
“MINOX Zemgale”, konferencē “Uzņēmējdarbības atbalsta metodes, to efektivi-
tāte”, “Radi sevī uzņēmēja DNS”, kā arī citos pasākumos – “Industrijas dienas 

NBS”, “Atvērtās dienas laukos”, “Digital Freedom Festival”, “Development of the 
Baltic States Regional TTO Network”.  

Noslēgts 21  sadarbības līgums par kopējo summu 209  418  EUR. 2019.  gadā 
sagatavoti divi komercializācijas piedāvājumi, kuri izplatīti attiecīgo nozaru uzņē-
mējiem – pākšaugu pastēšu izstrādes tehnoloģija un zivju produktu izstrāde no 
farša. 

Patenti, šķirnes un licences līgumi 

2019.  gadā LLU turpināja uzturēt 20  patentus, no kuriem 26  ir nacionālie LR 
patenti, un četri – ārvalstu patenti. Iesniegti septiņi LR patentu pieteikumi un 
viens starptautisks patentu pieteikums.  

LLU Zemkopības institūtā 2019. gadā noslēgts 21 licences līgums, kā arī nacio-
nālajā un ES kopējā augu šķirņu katalogā iekļautas 19 selekcionētās kultūraugu 
šķirnes.  

Zinātnieku nakts  

Pasākums notika 27. septembrī, un tā moto bija “Zinātne nākotnei”. Zinātnieku 
nakti LLU apmeklēja ap 1600 interesentu, t. sk. daudz skolu jaunatnes. Zinātnieku 
nakts aktivitātes notika deviņās vietās – gan Jelgavas pilī, gan fakultāšu ēkās, kā 
arī Dārzkopības institūtā un Agroresursu un ekonomikas institūtā. Apmeklētā-
jiem tika piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs: 

 Μ Jelgavas pilī zinātnieki stāstīja par robotiem – nezāļu iznīcinātājiem piemājas 
dārzos un lielās saimniecībās, kiberbitēm kiberstropos un medus ieguvi, 
kustību sensoriem rehabilitācijas veikšanai, cilvēku acu zīlīšu izsekošanu, 
pārtiku kosmonautiem un kalnākāpējiem, piena cukuru un tā izmantošanu, 
nākotnes augļiem un dārzeņiem bez pesticīdiem, uzņēmēja gēna noteikšanu, 
lauksaimniecības dzīvnieku dzīvošanas apstākļiem nākotnē, Latvijas brūnās 
govs nākotni un embriju transferenci, kokiem un koksni.  Daļa no pētījumiem 
jau tiek īstenoti vairākus gadus kopā ar citu valstu zinātniekiem, bet daļai 
pētījumu to autori ir topošie zinātnieki – studenti. 

 Μ Jelgavas pils pagalmā bija iespēja iesaistīties sarunās ar zinātniekiem un 
dažādās izzinošās aktivitātēs un izjust “uz savas ādas” zinātnieka ikdienu. 

 Μ Vides un būvzinātņu fakultātē varēja iepazīties ar mērinstrumentiem no 

Mērnieku laikiem līdz digitālajām tehnoloģijām, progresīvās būvniecības digi-
tālajām tehnoloģijām, ūdensdzirnavām, būvmateriāliem un gudrajām mājām. 
Fakultātes zinātnieki demonstrēja dažādus eksperimentus, veicot mērniecību 
digitāli, pārbaudot gan būvmateriālus, gan ūdens spēku, gan ļaujot pašiem 
modelēt gudrās mājas. 

 Μ Valdekas pilī aicināja vairāk iepazīt pagātni, apzinoties, ka bez pagātnes nav 
nākotnes, tādējādi Zinātnieku nakts apmeklētājiem piedāvāja izzināt Latvijas 
ainavas attīstību, Zemgales piļu un muižu kultūrvēsturisko mantojumu un 
pašu Valdekas pili.

LLU Zinātnieku nakts aktivitātes Jelgavas pilī.

LLU dalība izstādē “Riga Food 2019”.



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 institū-
cijām veidojot uz savstarpējas ieinteresētības pamatiem.  

INTE RNACIONALIZ ĀCIJAS GALVE NIE VIR ZIE NI:

 Μ definēt LLU prioritārās starptautiskās sadarbības jomas studijās, pētniecībā, 
tehnoloģiju pārnesē un mūžizglītībā, kā arī attīstīt piedāvājumu šajās jomās; 

 Μ izveidot efektīvu sistēmu studējošo rekrutēšanai no ārvalstīm; 

 Μ paplašināt studentu un mācībspēku mobilitātes iespējas, izmantojot 

Erasmus+, Nordplus un citu programmu resursus;

 Μ stiprināt esošo sadarbību un izveidot jaunus kontaktus LLU stratēģiskās 
attīstības jomās ar Erasmus+ dalībvalstīm un partnervalstīm, īpaši akcen-
tējot Baltijas reģiona vajadzības. 

2019. gadā ir uzsākta LLU Internacionalizācijas plāna aktualizācija, precizējot 
starptautiskās sadarbības mērķus, nosakot jaunas prioritārās partnerības, kā 
arī konkretizējot internacionalizācijas rezultatīvos rādītājus. Aktualizētais LLU 
internacionalizācijas plāns kļūs par LLU Attīstības stratēģijas jaunās redakcijas 
(pēc 2020. gada) sastāvdaļu. 

Divpusējās sadarbības līgumi 

2019. gadā LLU noslēdza vai atjaunoja divpusējās sadarbības līgumus izglītības 
un zinātnes jomā ar šādām augstskolām: 

 Μ Buhāras Valsts universitāti (Uzbekistānā); 

 Μ Grodņas Valsts Tehnisko universitāti (Baltkrievijā); 

 Μ Moldāvijas Valsts agrāro universitāti; 

 Μ Taškentas Valsts agrārās universitātes Andižānas filiāli; 

 Μ Taškentas Valsts finanšu universitāti;  

 Μ Taškentas Valsts finanšu universitātes Samarkandas filiāli. 

Kopumā LLU ir noslēgusi 68 šādus līgumus ar 25 valstu augstskolām un zinātnes 
institūcijām, kā arī ir 37 starptautisko akadēmisko institūciju asociāciju vai sadar-
bības tīklu dalībniece. 

2019.  gadā spēkā bija Erasmus+ starpinstitucionālie līgumi ar 30 valstu 168 
augstskolām. 

2019.  gada maijā LLU vadības delegācija apmeklēja Ukrainas Nacionālās 
dzīvības un vides zinātņu universitātes jubilejas pasākumus, kur vienojās par 
abpusējās sadarbības paplašināšanas pasākumiem. Savukārt 2019.  gada 
oktobrī LLU rektores delegācija devās darba vizītē uz Uzbekistānu, kur tikās ar 
sešu augstākās izglītības institūciju vadītājiem, uzsākot sarunas par dubultā 
grāda diploma studijām un citām sadarbības iespējām. 

Ārvalstu studenti, apmeklējot lekcijas LLU.

LLU izlaidumā sveic ārvalstu studentus - absolventus.



Ārvalstu studentu piesaistes pasākumi 

2019. gada darbs pilna laika ārvalstu studentu piesaistē rezultējies pozitīvā iznā-
kumā. 

Studiju piedāvājumu angļu valodā ārvalstu studentiem veidoja 9 maģistra līmeņa 
studiju programmas, 6  pamatstudiju programmas, otrā līmeņa profesionālā 
studiju programma “Veterinārmedicīna”, kā arī 13 doktora līmeņa programmas . 
Tika izstrādātas trīs jaunas bakalaura studiju programmas “Sustainable 
Agriculture”, “Sustainable Forestry”, “Biosystems Machinery and Technologies”.  
Par studiju programmām ir sagatavoti informatīvi bukleti angļu valodā, kā arī 
dažādi prezentāciju materiāli. 2019. gadā LLU ir ieviesta ārvalstu studentu e-uz-

ņemšanas sistēma Dream Apply. 

LLU piedalījās studentu rekrutēšanas izglītības gadatirgos Baku (Azerbaidžānā), 
Sofijā (Bulgārijā), Kijevā (Ukrainā), Helsinkos (Somijā), Hamburgā (Vācijā), Utrehtā 
(Nīderlandē), divas reizes Sanktpēterburgā (Krievijā), Taškentā (Uzbekistānā), kā 
arī Atirau, Aktau un Uraļskā (Kazahstānā).  

LLU abonēja E-mārketinga vietnes Masterstudies.com un Educations.com. 

LLU ir Latvijas Augstākās izglītības eksporta apvienības biedrs, regulārās sanāk-
smēs kopīgi risinot pilna laika ārvalstu studentu piesaistes jautājumus. 

Septembris
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2019./2020.
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Ārvalstu studenti Jelgavas pilī.

LLU par savu studiju vietu izvēlas jaunieši no dažādām pasaules 
valstīm.

https://www.llu.lv/en/degree-programmes
http://Masterstudies.com
http://Educations.com


Erasmus+ mobilitāte 

LLU Erasmus programmā darbojas no 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 30 valstu 168 augstskolām. 

2019. gadā LLU īstenoja četrus Erasmus+ mobilitātes projektus: 

 Μ Erasmus+ KA103 2018./2019. – līguma kopsumma 651 194 EUR. 
 Μ Erasmus+ KA103 2019./2020. – līguma kopsumma 626 889 EUR. 

 Μ Erasmus+ KA107 2017.–2019. – līguma kopsumma 55 570 EUR (pabeigts). 
 Μ Erasmus+ KA 107 2018.–2020. – līguma kopsumma 205 605 EUR.  

To kopējais finansējums pa visiem īstenošanas periodiem kopā – 1 539 258 EUR.

Studentus uzņemošās mobilitātes pamats ir 258 studiju kursi angļu valodā, ko 
vada 160 LLU mācībspēki. 

Aktīvākās fakultātes Erasmus+ studējošo mobilitātē bija Pārtikas tehnoloģijas, 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Meža un Veterinārmedicīnas fakultāte 
(prakses), bet aktīvākās fakultātes Erasmus+ personāla mobilitātē – Pārtikas 
tehnoloģijas un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

119

LLU studējošo prakses 
un studiju mobilitāte  

Prakses mobilitāte (SMP)

Studiju mobilitāte (SMS) Mācībspēku mobilitāte (STA)

Personāla apmācību mobilitāte (STT)

LLU mācībspēku un 
personāla mobilitāte

LLU studējošo un 
personāla mobilitāte 
no dalībvalstu augstskolām

40

20

0

60

80

100

120

2017 2018 2019

102
107

60 58

40

20

0

60

80

100

120

2017 2018 2019

73

48

45 49

71

75

Studējošo mobilitāte 

Personāla mobilitāte

2017 2018 2019

103

55

48

67 67

71

84

40

20

0

60

80

100

120

Profesionālās maģistra studiju programmas  
“Business Management” studenti.

Erasmus+ programmas studenti LLU.



BOVA tīkls 

BOVA Universitātes sadarbības tīklu (BOVA UN) veido četras Baltijas lauksaim-
niecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas augstskolas: LLU, Igaunijas 
Dzīvības zinātņu universitāte, Vitauta Magnusa universitātes Lauksaimniecības 
akadēmija un Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Veterinārā Akadēmija, 
kas 2019. gadā turpināja ilggadējas aktivitātes, stiprinot un attīstot radniecisko 
universitāšu starptautisko sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. BOVA 
pamataktivitāte ir kopīgu intensīvo kursu rīkošana. 

2019.  gada februārī LLU pārņēma BOVA sekretariāta funkcijas, kā rezultātā 
LLU rektore I. Pilvere ir arī BOVA rektore. Tika izveidota jauna BOVA mājaslapa. 
Pārskata gadā tika īstenoti vairāki kursi – “Sustainable Agriculture For Rural 
Development”, “Practical Comparative Animal Welfare Assessment”, “Packaging 
Waste 2030”, “Exploring Social Entrepreneurship in the Baltic States” un “Applica-
tion of Modern Technologies in Reconstruction of Geodetic Networks”. Pēdējais 
no tiem norisinājās LLU. 

Valodu centrs 

Valodu centrs nodrošina studiju procesu profesionālās angļu un vācu valodas 
apguvē bakalaura, maģistra programmās, kā arī zinātniskās angļu valodas 
pilnveidē doktorantūras programmās saskaņā ar studiju plāniem. Brīvās izvēles 
kursi tiek piedāvāti spāņu, franču, vācu, krievu u. c. valodās, kā arī biznesa angļu 
valodā. Pēdējos divos gados tiek arī nodrošināta latviešu valodas apguve ārzemju 
studentiem. 

Valodu centrs aktīvi iesaistās studiju procesa internacionalizācijas veicināšanā, 
organizējot dažādus pasākumus ar mērķi veicināt svešvalodu pilnveidi un 
starpkultūru komunikācijas prasmes – Eiropas valodu diena, Japāņu kultūras 
pēcpusdiena, Kanādas kultūras pēcpusdiena un Frankofonijas diena. 

Regulāri studentiem tiek organizētas vieslekcijas ar ārvalstu vieslektoru pieda-
līšanos. Sadarbībā ar LU Konfūcija institūtu tika piedāvāti ķīniešu valodas kursi 
docētājiem un darbiniekiem. 

Par tradīciju kļuvusi starptautiskā zinātniskā konference “Studenti ceļā uz 
zinātni”, ko organizē Valodu centrs sadarbībā ar fakultātēm. Konferencē uzstājās 
dalībnieki no Latvijas, Polijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Turcijas 
un citām valstīm, ziņojot pētījuma rezultātus par dažādām tēmām lauksaimnie-
cības, veterinārmedicīnas, pārtikas zinātnes, inženierzinātņu, informācijas tehno-
loģiju, lauku inženieru un vides, mežsaimniecības un kokapstrādes un sociālo 
zinātņu sekcijās.

https://www.bova-university.org


LLU PERSONĀLS 
Akadēmiskais un vispārējais personāls 

Uz pārskata gada 1. oktobri akadēmisko personālu veidoja 488 personāla 
darbinieki, no tiem, vēlēto akadēmisko personālu veidoja 213 akadēmis-
kajos pedagoģiskajos amatos ievēlēti darbinieki, tai skaitā 58 profesori, 
56 asociētie profesori, 60 docenti un 39  lektori. Savukārt akadēmisko 
zinātnisko personālu veido 280  personāla darbinieki, tai skaitā – 
174 vadošie pētnieki, 87 pētnieki un 19 zinātniskie asistenti.  

Ja augstskolā ir uz laiku brīvs akadēmiskais amats, pēc fakultātes ierosi-
nājuma uz studiju gadu var pieaicināt darbā vieslektorus. Pārskata gadā 
LLU tādi darbinieki bija pavisam 229. 

Akadēmisko personālu veido darbinieki, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos 
amatos – profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks, 
pētnieks, zinātniskais asistents, lektors un asistents. Pārskata gadā uz 
vakantajām akadēmisko amatu vietām izsludināti konkursi uz 19 profe-
sora amata vietām, 15  asociētā profesora amata vietām, 19  docenta 
amata vietām, 6 lektora amata vietām, 17 vadošā pētnieka amata vietām, 
piecām pētnieka un trīs zinātniskā asistenta amata vietām. 

Vispārējais personāls ir administratīvais pārvaldes personāls, mācību 
palīgpersonāls, zinātnes un saimnieciskais personāls, izņemot akadē-
misko personālu un studējošos. 

2019. gadā LLU pamatdarbā un blakusdarbā strādāja 1158 darbinieki, tai 
skaitā akadēmiskais personāls – 488 jeb 42% no LLU kopējā personāla 
(ar doktora grādu 242  darbinieki), un 670  vispārējā personāla darbi-
nieki jeb 58% no LLU kopējā personāla. Saimnieciskais personāls bija 
254 cilvēki jeb 22%, bet administratīvais personāls – 26 jeb 2,2% no LLU 
kopējā personāla.  

213 
darbinieki 

280 
darbinieki 

Akadēmiskais 
zinātniskais personāls 

Vadošie pētnieki: 174 (62%) 
Pētnieki: 87 (31%) 
Zinātniskie asistenti: 19 (7%)

Akadēmiskais 
vēlētais personāls 

Lektori: 39 (18%) 
Docenti: 60 (28%) 
Asociētie profesori: 56 (26%) 
Profesori: 58 (28%) 

Akadēmiskais 
personāls: 42% (488)
Vispārējais 
personāls: 58% (670)
Saimnieciskais personāls: 254
Administratīvais personāls: 26

Darbinieku skaits 2019. gadā

1158 
darbinieki

*Dati par darbiniekiem, kuri LLU strādā pamatdarbā un  
blakusdarbā 01.10.2019.

LLU jaunie mācībspēki 2019./2020. studiju gadā.



Sasniegumi un apbalvojumi 

Augstākie valsts un ministriju apbalvojumi 2019. gadā 

Atzinības krusta IV šķira:
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekānei, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
korespondētājloceklei, profesorei Dr. agr. Zintai Gailei. 

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību” 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesorei Dr. agr.  Līgai Paurai. 

Jelgavas pilsētas Goda raksts 
Sporta centra direktoram Mg. paed. Jānim Vītolam.

2019. gadā piešķirtās LLU atzinības

Goda doktora lenta un LLU emblēmas zelta zīme 1
Atzinības raksts un LLU emblēmas zelta zīme 6
Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme 5
Atzinības raksts un LLU emblēmas nozīmīte 3
Atzinības raksts 10
Pateicības raksts un LLU emblēmas nozīmīte 20
rektora Pateicības raksts un keramikas sienas dekors ar Jelgavas 
pils siluetu 

3

rektora Pateicības raksts 50

KOPĀ 98

Emeritus profesors 
LLU par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā ir piešķīrusi goda nosaukumu 
Emeritus profesors. Pavisam šajā statusā bija nodarbināti 22 darbinieki.

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē: 

Anastasija Vilciņa un Vulfs Kozlinskis; 

Lauksaimniecības fakultātē: 

Maija Ausmane, Andris Bērziņš un Dainis Lapiņš; 

Meža fakultātē: 

Imants Liepa, Leonards Līpiņš un Ziedonis Sarmulis; 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātē: 

Pēteris Kūka un Līga Skudra; 

Tehniskajā fakultātē: 

Ēriks Kronbergs, Juris Priekulis un Gunārs Vērdiņš; 

Vides un būvzinātņu fakultātē: 

Guntis Andersons, Viesturs Jansons, Velta Paršova, Andris Šteinerts, Silvija 
Štrausa, Ēriks Tilgalis un Māra Urtāne; 

Informācijas tehnoloģiju fakultātē: 

Rudīte Čevere un Aleksandrs Gailums.

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību” piešķirta Informācijas 
tehnoloģiju fakultātes profesorei  

Dr. agr. Līgai Paurai.

Par ilggadēju sadarbību ar universitāti, LLU Meža fakultāti un atbalstu 
meža nozares augstākajai izglītībai un zinātnei LLU Goda doktora 
statuss piešķirts akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” Padomes 

priekšsēdētājam Uldim Biķim. 



FINANSES UN ATTĪSTĪBA 2019. GADĀ

33,89 
milj. EUR 

Budžeta ieņēmumi 2019. gadā (milj. EUR)

Augstākajai izglītībai: 14,85 milj. EUR (43,82%)

Zinātniskai darbībai: 11,68 milj. EUR (34,46%) 

Pārējie ieņēmumi: 7,36 milj. EUR (21,72%)

LLU budžeta ieņēmumi bija 33,89 milj. EUR, salīdzinot ar 2018. gadu, tie ir palieli-
nājušies par 4,42%. LLU ieņēmumu struktūru veido – ieņēmumi augstākajai izglī-
tībai 14,85 milj. EUR jeb 43,82% no kopējiem ieņēmumiem (t.sk. 12,22 milj. EUR 
jeb 36,06% valsts budžeta dotācija un 2,38 milj. EUR jeb 7,02% studējošo mācību 
maksa), ieņēmumi zinātniskajai darbībai – 11,68  milj. EUR jeb 34,46% (t.sk. 
6,53 milj. EUR jeb 19,27% finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projek-
tiem un 1,72 milj. jeb 5,06% LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta 
subsīdijas) un pārējie ieņēmumi 7,36  milj. EUR jeb 21,72% (t.sk. ieņēmumi no 
telpu nomas 1,86 milj. EUR apmērā jeb 5,49%). 

Personāla atalgojums un darba devēja 
VSAOI: 14,56 milj. EUR (44,13%) 

Infrastruktūras uzlabošana: 
13,42 milj. EUR (40,68%) 

Pārējie izdevumi: 
3,10 milj. EUR (9,40%) 

Stipendijas: 
1,27 milj. EUR (3,85%)

Budžeta finansējums Bulduru 
Dārzkopības vidusskolai:
0,64 milj. EUR (1,94%)

32,99 
milj. EUR 

Budžeta izdevumi 2019. gadā (milj. EUR)

LLU budžeta izdevumi 2019.  gadā bija 32,99  milj. EUR, tie ir palielinājušies 
par 7,87%, salīdzinot ar 2018.  gadu. Lielākais īpatsvars izdevumu struktūrā 
2019.  gadā bija izdevumiem atalgojumam un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, atlīdzībai tika izlietoti 14,56  milj. EUR 
jeb 44,13% no kopējiem izdevumiem. Infrastruktūras attīstībai 2019. gadā izlietoti 
13,42 milj. EUR jeb 40,68%. LLU 100% kapitālsabiedrībai SIA Bulduru Dārzkopības 
vidusskolai piešķirtais valsts budžeta finansējums 0,64 milj. EUR apmērā (1,94%) 
kā transferts tika ieskaitīts LLU, ko universitāte pārskaitīja Bulduru Dārzkopības 
vidusskolai. Pārējie izdevumi bija 3,10 milj. EUR (9,40%). Stipendiju izmaksām tika 
izlietoti 1,27 milj. EUR (3,85%). 



KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācija un mārketings 

Pie LLU iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas, tās popularizēšanas 
atbilstoši universitātes misijai un mērķiem strādā Komunikācijas un mārke-
tinga centrs (KMC). KMC nodrošina universitātes publicitāti, reklāmu, objektīvi 
atspoguļo aktuālos notikumus LLU, organizē mārketinga un reprezentatīvos 
pasākumus, oficiālās vizītes, kā arī nodrošina daudzveidīgu informatīvo un repre-
zentācijas materiālu sagatavošanu.  

Atbilstoši LLU zīmola vadlīnijām izveidoti dažādi publicitātes un informatīvie 
materiāli – LLU pamatstudiju un maģistra studiju buklets, Studiju gada kalendārs, 
2018. gada LLU publiskais pārskats, Jelgavas pils bukleti trīs svešvalodās, pirm-
kursnieku ceļvedis latviešu un ārvalstu studentiem un citi.  

2019. gadā tika īstenota reklāmas kampaņa un daudzveidīgi profesionālās orien-
tācijas 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 izveidoti vairāki video materiāli par LLU pasākumiem, kā arī Ekono-
mikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventu intervijas un uzņēmēju 
stāsti par sadarbību ar LLU. 

Iekšējās komunikācijas uzlabošanai tika veidots iknedēļas izdevums “Ziņu lapa”, 
kas tika izsūtīts visiem universitātes darbiniekiem uz viņu e-pastiem. 2019. gadā 
sagatavotas 36  “Ziņu lapas”, kurās darbiniekiem aktuālo informāciju snieguši 
LLU vadības pārstāvji, dekāni un struktūrvienību vadītāji. Iekšējās komunikācijas 
sekmēšanai tika izveidots iekštīkls – Mans LLU. 

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.   

2019.  gadā turpināta tradīcija, organizējot apbalvošanu “Students VAR!”, kurā 
tiek godināti studenti par izcilu sniegumu un LLU tēla popularizēšanu sabiedrībā. 
Savukārt sadarbības stiprināšanai ar uzņēmējiem organizēta gada balva “Uzņē-
mējs nākotnei”, kuras mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, 
kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētnie-
cībā un studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot 
Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. 

LLU mājaslapa 

2019.  gadā publicēta aktuālā informācija LLU mājaslapā www.llu.lv (kopējais 
apmeklētāju skaits gadā 1,09  milj.), kā arī visu astoņu fakultāšu mājaslapās. 
Pārskata gadā universitātes mājaslapā www.llu.lv publicēti 356 ziņu raksti (vidēji 
30  raksti mēnesī), kā arī nodrošināts aktualitāšu apskats mājaslapas angļu 
versijā. 

Rakstus par aktualitātēm izlasa vidēji 250  līdz 500  portāla lasītāji (atsevišķos 
gadījumos vidēji 800  – 1000  lasītāji). Veikts Latvijas nacionālo un reģionālo 
mediju monitorings par LLU publicitāti citos medijos.  

Sveikti 2019. gada konkursa “STUDENTS VAR!” izcilākie studenti, 
kuru aktivitātes veicinājušas LLU atpazīstamību masu medijos. Elvijs 

Brauns - Lauksaimniecības fakultātes maģistrants.

Ričards Bernhards - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 
students.

http://www.llu.lv


Sociālie mediji 

Sociālie mediji dod iespēju veidot komunikāciju ar daudz lielāku sabiedrības 
auditorijas daļu, veicinot universitātes atpazīstamību. Sociālie mediji sniedz 
iespēju sadzirdēt studentu, reflektantu, absolventu un darbinieku viedokļus, sazi-
nāties ar katru atsevišķi un risināt norādītās problēmas. 2019. gadā universitātes 
profiliem 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. 2019.  gada nogalē facebook.com 

bija 6114 sekotāju (par 28% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu), Instagram – 
2536  (par 28% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu), bet twitter.com sekotāju 
skaits palielinājies par 0,3% (3754 sekotāji). 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 atklāju-
miem un citiem Latvijas tautsaimniecībai svarīgiem jaunumiem.  

Muzejs 

Muzejs saglabā, pēta un popularizē Jelgavas pils vēsturi, sniedz informāciju 
par tās būvvēsturi un iekārtojumu Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures 
attiecīgajā laika periodā, kā arī pēta, saglabā un dokumentē LLU kā augstākās 
lauksaimniecības izglītības iestādes vēsturi un attīstību. Neskatoties uz Jelgavas 
pils muzeja remontdarbiem, kas norisinājās 2019.  gadā, apmeklētāju skaits 
muzejā sasniedza 12096.  Jelgavas pils muzejā viesojušies 4095  individuālie 
apmeklētāji, vadītas ekskursijas 231 grupai studentu un tūristu no Latvijas un 
ārvalstīm, kā arī sniegtas konsultācijas skolēniem, studentiem un muzeju darbi-
niekiem. Pārskata periodā muzeja fondi papildināti ar jauniem priekšmetiem 
un fotogrāfijām, kā arī informācija tiek atspoguļota Jelgavas pils mājaslapā 
www.jelgavaspils.lv. Pārskata periodā saņemti dāvinājumi no Pāvila Kreišmaņa 
un Miķeļa Rolles pēcnācējiem, kā arī bronzas plāksne, uz kuras trīs valodās 
rakstīts, ka latviešu zemnieki bez maksas piedalījās Jelgavas pils parka izveidē 
(20. gs. sākumā). 

Sākoties tūrisma sezonai, muzejs vasarā bija atvērts apmeklētājiem septiņas 
dienas nedēļā, kā arī LLU saviesīgos un karjeras atbalsta pasākumos ārpus tā 
regulārā darba laika. 

Kā ik gadu muzeja darbinieki piedalījās pasākumā “Muzeju nakts” (2019. gadā 
tēma – “Mūsu varoņi ikdienā”), pulcinot ap 4000 apmeklētāju, kā arī iesaistījās 
Jelgavas tūrisma informācijas centra organizētajos tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākumos, strādāja Ledus skulptūru svētkos, Smilšu skulptūru festivālā, kā 

arī Eiropas Kultūras mantojuma dienā vadīja tematiskās ekskursijas “Atjaunotā 
Jelgavas pils”. Pārskata periodā muzeja darbinieki piedalījās Latvija Piļu un 
muižu asociācijas organizētajos Dārza svētkos, sadarbībā ar Vides un būvzi-
nātņu fakultāti Jelgavas pilī izveidojot izstādi “Vēsturiskie parki Latvijā Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studentu 
darbos”. Kopumā 2019. gadā Jelgavas pilī bija apskatāmas sešas izstādes, divas 
no tām Ziemeļvalstu dienu laikā.  

2019. gadā Jelgavas pilī viesojās Francijas Burbonu karaliskās dinastijas institūta 
pārstāvji, un pasākuma laikā tika atklātas divas piemiņas plāksnes. 

2019.  gadā LLU muzejs piedāvāja apmeklētājiem vairākas pedagoģiskās un 
radošās programmas – Dorotejas vēstuļu darbnīcu, piparkūku dekorēšanas 
darbnīcu, karsto šokolādi hercoga rezidencē. Savukārt jaunlaulātie izmantoja 
Jelgavas pils piedāvājumu kāzu svinībām, organizējot laulību ceremoniju 
Sudraba zālē, dejot pirmo valsi vai fotografējoties pils pagalmā. 

Burbonu karaliskās dinastijas institūta vizīte LLU, kuras laikā LLU 
saņēma dāvinājumu - gleznojumu.

Muzeju nakts pasākumā Jelgavas pilī.

2019. gada Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferences uzvarētāji.

http://Facebook.com 
http://twitter.com 
http://www.jelgavaspils.lv


Jauno studentu piesaistes pasākumi 

Karjeras un profesionālās orientācijas pasākumu plānošanu, organizēšanu 
un citas ar to saistītās funkcijas veic LLU Mūžizglītības centrs sadarbībā ar 
Komunikācijas un mārketinga centru un Studiju centru. Mūžizglītības centra 
brīvprātīgie – LLU Lielisko līga – sadarbojas ar Latvijas skolām, skolotājiem 
un skolēniem, lai ieinteresētu un piesaistītu studijām LLU talantīgākos un 
motivētākos jauniešus.  

2019. gadā LLU tika pārstāvēta lielākajās izglītības un starpnozaru izstādēs, 

19  Latvijas novadu un pilsētu karjeras pasākumos, ar prezentāciju par 
studiju iespējām LLU uzrunātas vairāk kā 112 izglītības iestādes. 

ES struktūrfondu projekta “Nacionālā un starptautiska mēroga pasākuma 
īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 4.1-10/24) ietvaros 
2019. gadā Zemgales reģionā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu noslē-
guma konferencei tikai iesniegti 202 skolēnu darbi, kurus vērtēja 38 LLU 
mācībspēki. 

Pamatojoties uz līgumu par papildu izglītojošo un izglītojošā rakstura 
publicitātes pasākumu nodrošināšanu Valsts un Eiropas Savienības “Skolu 
apgādes programmā ar augļiem, dārzeņiem un pienu” (līguma Nr. LAD 
02012019/V1), LLU pirmo reizi piedalījās ZZ Čempionātā, kas norisinājās 
2019. gada 23. – 25. maijā.  

Studentu interešu pārstāvība

LLU darbojās Studējošo pašpārvalde (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.

2019.  gadā SP darbojās studenti no visām universitātes fakultātēm, kuri 
vēlējās pilnvērtīgi izbaudīt studiju laiku, aktīvi piedaloties studentu lielā-

kajās kultūras, sporta un akadēmiskajās norisēs.

SP Domē uz vienu gadu 2019.  gadā tika ievēlēti 25  studenti, no kuriem 
astoņi ir fakultāšu pašpārvalžu vadītāji, kuri pārstāv fakultāšu intereses. 
Pašpārvaldes darbu vada SP vadītājs, tā vietnieks un valde astoņu cilvēku 
sastāvā – akadēmiskajā, sociālajā, iekšējā, sporta, starptautiskajā, kultūras, 
sponsoru un sabiedrisko attiecību virzienā. SP piedalās jauno studentu 
piesaistē, aktīvi darbojoties dažādos karjeras atbalsta pasākumos, kultūras 
un sporta norisēs universitātē.

2019. gadā LLU SP īstenoja mentoringa programmu pirmā kursa studen-
tiem “Meet & Greet”, sekmēja pirmkursnieku adaptāciju augstskolā, 
organizējot pasākumu “LLU & Chill”. Pārskata perioda nozīmīgākie SP 
organizētie pasākumi bija erudīcijas konkurss “Gudrās pūces”, “Gada balva 
2018”, “Drosmes un cilvēcības velobrauciens 2019”, makulatūras vākšanas 
konkurss “Par tīru LLU”, semestra noslēguma pasākums “Locco Fiesto” un 
studentu pašizaugsmes forums “Izrāviens 2019”. 

Darbinieku interešu pārstāvība  

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozares (LLPNA) LLU Arodbiedrībā 
pārskata periodā tika pievērsta uzmanība darba tiesību, darba aizsardzības, 
darba likumdošanas un sociālā dialoga jautājumiem. Tika pārskatīts Vieno-
šanās dokuments starp LLU vadību un Arodbiedrību par papildus atvaļinā-
juma piešķiršanu pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem, saglabājot jau 
esošās papildus atvaļinājuma dienas.  

Arodkomiteja tika pārstāvēta LLU komisijās, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (LBAS) un LLPNA Dzimumu līdztiesības padomē. 

Februāra mēnesī LBAS notika tikšanās ar sanatorijas Kriņica pārstāvjiem 
no Baltkrievijas, bet oktobrī notika pieredzes apmaiņas brauciens LLPNA 
delegācijas sastāvā uz Baltkrieviju – tikšanās ar Baltkrievijas agrārā sektora 
arodbiedrību, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākiem nozares uzņē-
mumiem un darba aizsardzību tajos. Kopumā gada laikā arodbiedrības 
pārstāvji piedalījušies dažādos LBAS rīkotajos pasākumos – diskusijās un 
semināros par darba tiesību, darba aizsardzības un sociāli ekonomiskiem 
jautājumiem Latvijā.  

Kā ik gadu tika organizēta veselības apdrošināšanas polišu iegāde LLU darbi-
niekiem, bet LLU LLPNA arodbiedrības biedriem tika dāvinātas Nelaimes 
gadījumu apdrošināšanas polises. Tika sniegta jaunākā informācija par 
izmaiņām likumos un normatīvajos aktos un arodbiedrību aktivitātēm. 
Sniegta palīdzība Gada deklarācijas aizpildīšanā nodokļu atgūšanai par 
attaisnotajiem izdevumiem. Gada nogalē notika arī tradicionāli organizētie 
pasākumi – pensionēto darbinieku Ziemassvētku ieskaņu pēcpusdiena un 
darbinieku bērnu eglīte ar Ziemassvētku vecīti. 



KULTŪRA UN SPORTS 
Amatierkolektīvu aktivitātes 

2019. gadā LLU darbojās seši universitātes amatierkolektīvi, ar kuriem strādāja 
kvalificēti kolektīvu vadītāji – diriģenti, koncertmeistari, horeogrāfi, repetitori 
un režisori. Kopumā 2019. gads visus LLU pašdarbības kolektīvus vienoja Jāņa 
Čakstes 160  gadu jubilejas pasākumos Jelgavā, kā arī prezidenta dzimtajās 
mājās Aučos. 

Kā katru gadu amatierkolektīvi piedalījās skatēs, kur profesionāla žūrija universi-
tātes kolektīvu sniegumu ir vērtējusi ar augstākās un pirmās pakāpes diplomiem.  

Kori “Ozols” un “Liepa” piedalījās Kurzemes Dziesmusvētku koncerta kopkorī, ar 
savām balsīm kuplināja Emila Melngaiļa 145 jubilejas koncertu un Jāzepa Vītola 
dziesmu dienas Gaujienā. Savukārt tautas deju ansamblis un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Kalve” piedalījās Gruzijā starptautiskā festivālā – konkursā Golden 
Argo un Viva Akademija, lauksaimniecības augstskolu festivālā. 

Jauniešu deju kolektīva “Skalbe” dejotāji rudenī sāka darbu kopā ar jauno vadītāju 
Ilonu Dabiņu – Bicku, un kolektīvs izveidoja jaunu sadarbību ar lielsaimniecībām 
Zemgalē, piedaloties Ribes dzirnavu 150  gadu svinību deju uzvedumā “Saule 
rudzu laukā”. 

Savukārt studentu teātris 2019. gadā ar izrādi “Kjogenstāsti” piedalījās un saņēma 
Lielo balvu “Āksta cepuri” Rīgas Tehniskās universitātes organizētajā studentu 

teātru festivālā, šī izrāde tika izrādīta arī Limbažos Starptautiskā amatieru teātru 
festivālā, Tartu (Igaunijā) Starptautiskajā Studentu teātru festivālā “A-festivāls” 
un Latvijas amatierteātru salidojumā, kur guva augstu novērtējumu un atzinību. 

Visi kolektīvi tradicionāli ir piedalījušies dažādos pasākumos, draudzības 
koncertu organizēšanā, festivālos, konkursos un skatēs, aicinājuši skatītājus uz 
jauniestudējumiem un viesizrādēm. 

Kolektīva nosaukums Dalībnieku  
skaits

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

Vīru koris “Ozols” 21 20

TDA  “Kalve” 45 36

Studentu teātris 18 24

Sieviešu koris “Liepa” 21 12

JDK “Skalbe” 30 26

VPDK “Kalve” 22 14

Kopā 157 132

Kultūras pasākumi 

Studentu kluba vadībā ar pašdarbības kolektīvu radošu līdzdalību un sadarbību ir 
norisinājušies universitātes gadskārtējie un tradicionālie pasākumi, kuri veido un 
apliecina LLU identitāti – 30. Studentu folkfestivāls kopā ar mūziķi Jāni Aišpuru, 
jauniešu deju kolektīva “Skalbe” draugu sadancis “Man liekas, ka lidot protu...”, 

Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā, pirmkursnieku AZEMITOLOGA svētki 
(moto — “Nekas par piemēru labāk nepārliecina”), studentu svētku koncerts 
novembrī, kā arī Jelgavas pils ikgadējā Ziemassvētku balle. 

Tautas deju ansamblis “Kalve” Jelgavas pilsētas svētkos.

LLU pirmkursnieki AZEMITOLOGA svētkos, kuru moto 2019. gadā 
skanēja: “Nekas par piemēru labāk nepārliecina”.

Ikgadējais improvizētās stafetes skrējiens pirmā kursa studentiem 
“Pa Jelgavu kāds students klīst…”.



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 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 pirmās divīzijas 
sieviešu futbola komanda “Jelgava/LLU”), basketbola klubu “Jelgava” (Latvijas basketbola līgas 
otrās divīzijas vīriešu komanda “BK Jelgava/LLU”) un volejbola klubu “Jelgava” (Baltijas līgas 
komanda “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. 2019. gadā LLU Sporta namā tika veikti apjomīgi remontdarbi pirmā un 
otrā stāva dušu, tualešu un ģērbtuvju telpās, kā arī uzstādīta automātiskā baseina ūdens ķīmiskā 
sastāva dozēšanas un temperatūras regulēšanas sistēma, kā arī iegādāts kvalitatīvs sporta inven-
tārs studiju procesa nodrošinājumam. 

Darbinieku sports 

LLU darbiniekiem tiek piedāvātas nodarbības basketbolā, ārstnieciskajā vingrošanā, peldēšanā, 
aerobikā, ūdens aerobikā, galda tenisā, atlētiskajā vingrošanā, badmintonā, kā arī ir iespēja izmē-
ģināt spēkus funkcionālajā vispārējā fiziskās sagatavotības treniņā un jogas nodarbībās. 

2019. 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 Lauksaimniecības fakultātes komanda. 

Studentu sports 

Septembrī tradicionāli norisinājās pirmkursnieku sacensības, 
kurās dalībnieki sacentās vairākos sporta veidos. Pirmkurs-
nieku sacensību ietvaros norisinājās arī ikgadējais improvizētās 
stafetes skrējiens “Pa Jelgavu kāds students klīst…”. Tradicio-
nāli notika arī “5 bumbu turnīrs”, kurā apvienojas sportiskākie 
domubiedri un draugi, neatkarīgi no pārstāvētās fakultātes, 
kā arī Patriotu nedēļā norisinājās ikgadējais stafešu skrējiens 
“Lāpa”. 

LLU studē un aktīvi ar sportu nodarbojas vairāki Latvijā pazīs-
tami sportisti:

 Μ SELL 2019. gada spēļu čempioni – Meža fakultātes studenti, 
vieglatlēti Kristers Čams (2019. gada Latvijas Sporta federā-
ciju padomes stipendiāts) un Artūrs Niklāvs Medveds; 

 Μ Informācijas tehnoloģiju fakultātes students Endijs Titomers 
(orientēšanās sports);

 Μ LLU peldēšanas izlases komandas dalībnieks, 2019.  gada 
SELL spēļu laureāts, Vides un būvzinātņu fakultātes 
students, vairākkārtējs Latvijas čempions peldēšanā – 
Jevgēnijs Boicovs (2019.  gada Latvijas Sporta federāciju 
padomes stipendiāts);

 Μ Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģis-
trante, vieglatlēte Evija Šēfere (SELL spēlēs Kauņā ieguva 
bronzas medaļu vieglatlētikā);

 Μ Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studente Kristīne Dzierkale 
(Latvijas volejbola izlases un volejbola kluba “Jelgava/LLU” 
komandas dalībniece); 

 Μ Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studente Daniela Leitāne – 
atzīta 2019.  gadā par Eiropas kausa sprinta distances 
čempioni triatlonā un ir Latvijas Sporta federāciju padomes 
2019. gada stipendiāte.

 Augstus panākumus sportā LLU apliecināja:

 Μ volejbola kluba “Jelgava/LLU” sportisti, kuri kausa izcīņā 
ieguva sudraba medaļu;

 Μ basketbola komanda “Jelgava/LLU” Latvijas Basketbola 
līgas 2. divīzijas čempionātā izcīnīja bronzas godalgu;

 Μ hokeja komanda “Zemgale/LLU” LR čempionātā ieguva 
bronzas medaļu;

 Μ Latvijas augstskolu XXIX Universiādē kopvērtējumā vīrie-
šiem LLU izcīnīja trešo vietu. 

Jāšanas sports LLU.



REITINGI UN ILGTSPĒJA
LLU vieta starptautiskajos reitingos

Pirmo reizi Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā starp 
1000 labākajām pasaules universitātēm iekļuvusi LLU. Visaugstākie rādī-
tāji iegūti zinātnē un zināšanu pārnesē. Zinātnes rādītājos LLU ir ieguvusi 
714. vietu, bet zināšanu pārnesē – 913. vietu.

2019. gadā pirmo reizi sagatavota informācija Times Higher Education 
Ietekmes reitingam (Impact ranking). Šis reitings mēra universitāšu darbību 
pret 17 ANO definētajiem Ilgtspējas attīstības mērķiem. Mērķi iekļauj tādas 
sociālās un ekonomiskās problēmas kā  nabadzība,  bads,  veselība,  izglī-
tība, globālā sasilšana, dzimumu līdztiesība, ūdensapgāde, sanitārija, ener-
ģija,  urbanizācija,  dabas aizsardzība  un  sociālais taisnīgums. 2019.gadā 
apkopota informācija par LLU darbību četru Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanā:

	 	 	 	 
Ilgtspējīgas 
pilsētas un 
kopienas

Dzīvība uz  
zemes

Miers un 
taisnīgums

Sadarbība mērķu 
īstenošanai

Jau sesto gadu LLU sagatavo datus Eiropas Komisijas apkopotam 
reitingam U-Multirank. 2019. gadā reitingā piedalījās 1500 universitātes no 
90 pasaules valstīm. Šajā reitingā universitāšu klasifikācija notiek pēc 30 
kritērijiem piecās jomās:

 Μ reputācija pētniecības jomā;
 Μ mācīšanās un mācīšanas kvalitāte;
 Μ starptautiskā ievirze;
 Μ panākumi zināšanu pārnesē (piemēram, partnerība ar uzņēmumiem);

 Μ reģionālā iesaiste.

LLU augstāko “A” vērtējumu ieguvusi divos kritērijos: Starptautiskas sadar-
bības publikācijas un Reģionālas iesaistes publikācijas.

QS starptautiski plaši atzītajā Jauno Eiropas un Centrālāzijas valstu reitingā 
(Emerging Europe and Central Asia University Rankings) LLU ieņēmusi 
174. vietu. 

Reitings veidots, ņemot vērā vairākus indikatorus, no kuriem visbūtiskākie 
ir pasaules mēroga reputācija, universitātes reputācija darba devēju vidū, 
kā arī citējamība, mācībspēku un studentu skaita attiecība, kā arī ārvalstu 
studentu un mācībspēku īpatsvars.

LLU darbība ilgtspējas jomā

Pārskata periodā ir sagatavoti LLU nekustamā īpašuma attīstības plāna 
pasākumi 2019. – 2023. gadam ilgtspējas nodrošināšanai. Plānā iekļautie 
pasākumi ir balstīti uz nekustamā īpašuma izmantošanas un apsaimnie-
košanas lietderības analīzi. To ieviešana nodrošinās nekustamā īpašuma 
racionālu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību.

2019. gada pasākumi paredz turpināt LLU pārvaldībā esošo ēku tehniskā 
stāvokļa uzlabošanu, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšanu ar 
mērķi padarīt zemākas ēku uzturēšanas izmaksas un nodrošināt studiju 
programmu prasībām un vajadzībām atbilstošu mūsdienīgu studiju 
procesu. 

Paveiktais infrastruktūras sakārtošanā ilgtspējas jomā

 Μ Turpinājās ERAF projekta “Pils energoefektivitātes paaugstināšana un 
fasādes atjaunošana” būvdarbi galvenajā mācību korpusā (Lielā ielā 
2, Jelgavā). Vienlaikus ar pakāpenisku pils iekštelpu remontu veikta 
ventilācijas sistēmas izbūve, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās ugunsgrēka izziņo-
šanas sistēmas realizācija un daļēja elektroapgādes sistēmas pārbūve.

 Μ 2019. gadā darbību uzsāka LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts 
“Agrihorts”.  Viens no institūta galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt, 
adaptēt un demonstrēt ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas 
tehnoloģijas, metodes un produktus. Institūta darbības nodrošināšanai 

veikta Ražošanas un apmācības centra ēkas (Paula Lejiņa ielā 2, Jelgavā) 
pārbūve un modernas izmēģinājumu siltumnīcas būvniecība. 

 Μ Atsācies darbs Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskajā 
laboratorijā, kur veikta zinātniskās laboratorijas telpu izbūve, jo esošās 
Ražošanas un apmācības centra telpas nespēja nodrošināt kvalitatīvu 
pētniecības vidi. 

 Μ 2019. gadā izveidots LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, 
kas plānots kā universitātes centrālā laboratorija, kuru pētījumu veikšanai 
izmantos LLU biozinātņu un inženierzinātņu pētnieki, kā arī sadarbības 
partneri. Vienotas laboratorijas izveide ne tikai koncentrēs vienuviet plaši 
izmantojamo pētniecisko aprīkojumu un radīs priekšnoteikumus efek-



tīvākam zinātnieku darbam un savstarpējai sadarbībai, bet arī veicinās 
aprīkojuma efektīvu izmantošanu, tādejādi samazinot uzturēšanas un 
citas izmaksas, kas nākotnē nodrošinās LLU finanšu līdzekļu ekonomiju.

 Μ Uzsākti Veterinārmedicīnas fakultātes Eksperimenta dzīvnieku centra 
izveides būvdarbi. Eksperimenta dzīvnieku centrs paredzēts kā bāzes 
vieta preklīniskiem un klīniskiem pētījumiem veterinārmedicīnā un prek-
līniskiem pētījumiem medicīnā un farmācijā. Projekts paredz zinātniskās 
laboratorijas paplašināšanu, izveidojot operāciju telpu kopu, dzīvnieku 
novietnes un citas telpas, kā arī jaunu tehnoloģisko iekārtu izbūvi. Vides 
pieejamības uzlabošanai visas durvis projektētas bez sliekšņiem un 
evakuācijas nodrošināšanai saglabātas vairākas izejas.

 Μ Uzsākti Tehniskās fakultātes mācību korpusa neatjaunotās daļas ener-
goefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi un būvkonstrukciju pārbūve. 

 Μ Sagatavots būvlaukums Meža fakultātes Starpnozaru zinātniskās labora-
torijas ēkas būvniecībai Dobeles ielā 41, Jelgavā. Starpnozaru zinātniskā 
laboratorija radīs iespēju studējošajiem izmantot jaunāko metodisko un 
tehnisko nodrošinājumu, bet meža nozarei izmantot pētnieciskos rezul-
tātus, kas veicinās zinātnes un ražošanas integrāciju.

 Μ Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 6. dienesta 
viesnīcā.

 Μ Veikta energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu izstrāde LLU 
Meža fakultātes mācību korpusa un Veterinārmedicīnas fakultātes A 
korpusa ēkām.

 Μ 2019. gadā ir izremontētas bibliotēkas telpas, kas nodrošina ērtākus 
darba apstākļus lietotājiem un darbiniekiem. Lasītāju vajadzībām ir 
iekārtota klusā lasītava. Visās bibliotēkas telpās ir nomainīti logi, ierīkota 
ventilācija.

Plāna ietvaros, īstenojot šos un citus projektus, LLU pakāpeniski moder-
nizēs visus mācību korpusus un tajos esošās auditorijas, laboratorijas 
un citas telpas, ieviešot un pilnveidojot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumus, tai skaitā attīstot e-studijas un citus nākotnes 
tendencēm atbilstošus risinājumus, kas uzlabos ēku uzturēšanas 
ekonomiskos rādītājus, radīs veselīgāku vidi studijām un pētniecībai un 
saudzēs dabas resursus. 

Citi veiktie darbi ilgstpējas jomā

 Μ Veicot būvniecības iepirkumus, tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma 
prasības. Iepirkuma dokumentācijā tiek paredzēts, ka ar pretendentu 
tiks noslēgts līgums par būvdarbu procesā radušos atkritumu savāk-
šanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, 
nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Aplie-
cinājumā pretendentam jānorāda, ka atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma 
prasībām visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes 
vadības ierīces tiks šķirotas un nosūtītas reģenerēšanai saskaņā ar 
Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un 
elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu 
atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”. 

 Μ Visās dienesta viesnīcās ir izveidotas specializētas telpas, kas pare-
dzētas velosipēdu novietošanai. Savukārt pie Jelgavas pils 2019. gadā 
papildus uzstādīti 60 velosipēdu turētāji.

 Μ Pie dienesta viesnīcām izvietoti specializēti konteineri atkritumu 
šķirošanai (stikls, papīrs un plastmasa), kā arī izvietotas tvertnes izlie-
toto akumulatoru savākšanai. Tāpat arī noslēgti līgumi par nolietotās 
tehnikas nodošanu utilizācijai. Savukārt mācību korpusos izvietoti 
specializēti makulatūras uzkrāšanas punkti, un makulatūra tiek nodota 

otrreizējai pārstrādei.

 Μ Uzsākta elektronisko dokumentu vadības sistēmas Namejs ieviešana. 
Sistēmā uzsākta elektroniska iekšējo dokumentu aprite. Tas turpmā-
kajos gados nodrošinās izmantotā papīra patēriņa samazināšanu un 
ļaus ar dokumentiem strādāt attālināti.

 Μ LLU aktīvi turpinās darbs pie e-studiju procesa pieejamības un 
uzlabošanas. Aktīvo mācībspēku skaits e-studijās ir palielinājies no 
300 mācībspēkiem 2016. gadā līdz 403 mācībspēkiem 2019. gadā. 
2019.  gadā e-studiju formā LLU varēja apgūt akadēmisko bakalaura 
studiju programmu “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.

 Μ Tika izstrādātas trīs jaunas pamatstudiju programmas, kas saistītas 
ar ilgtspējas jautājumiem – “Sustainable Agriculture”, “Sustainable 
Forestry”, “Biosystems Machinery and Technologies”. Savukārt kopā 
ar Accenture Latvia, TestDevLab u. c. partneriem no industrijas Infor-
mācijas tehnoloģiju fakultāte īstenojusi jaunu kursu ilgtspējas jomā – 
Skaitļošanas ilgtspēja.

 Μ Vides un būvzinātņu fakultātē izdots mācību līdzeklis “Degradēto 
teritoriju remediācija” un monogrāfija “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un 
mežsaimniecību Latvijā”.



PĀRVALDE UN STRUKTŪRA 
LLU ir centralizēta augstākā līmeņa pārvaldes struktūra, kas tiek īstenota 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 vado-
šajām zinātnes un tehnoloģiju universitātēm Baltijas jūras reģionā. 

Savukārt universitātes misija ietver četrus augstākā līmeņa mērķus: 

 Μ 1. sasniegt izcilību pētniecības specializācijas jomās, 

 Μ 2.  veicināt fundamentālo un lietišķo pētniecību, pētniecības rezultātu pielieto-
šanu tautsaimniecībā, 

 Μ 3. sniegt augstas kvalitātes studiju un mūžizglītības pakalpojumus, 

 Μ 4. nodrošināt efektīvu universitātes pārvaldību.  

10. sasaukuma Konventa pirmajā sēdē, kas norisinājās 2019. gada 20. februārī, 
ievēlēja 10. sasaukuma Senātu un jauno Akadēmisko šķīrējtiesu, kā arī apstip-
rināja grozījumus Konventa, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumos. 
Savukārt 2019. gada 7. maijā LLU rektora amatā uz otro pilnvaru termiņu ievēlēja 
Irinu Pilveri. 

Ar 2019.  gada 13.  marta Senāta lēmumu Nr.10-1  tika ievēlēti Senāta priekš-
sēdis, Senāta priekšsēža vietnieks, sekretārs, un darbu uzsāka 10. sasaukuma 
Senāts. Savukārt ar 2019.  gada 28.  augusta Senāta lēmumu Nr.10-29  amatos 
tika apstiprināti studiju un zinātņu prorektori, LLU kanclers un direktors. Papildu 
tam tika apstiprināta LLU privātuma politika (2019. gada 11. decembris, lēmuma 
Nr. 10-63). 

LLU Senāta vadība

Priekšsēdis 
Ritvars Sudārs, Dr. sc. ing., prof.

Priekšsēža vietniece 
Līga Paura, Dr. agr., prof. 

Sekretāre 
Tatjana Tabunova

LLU Konventa vadība

Priekšsēdis 
Gints Birzietis, Dr. sc. ing., prof.

Priekšsēža vietnieks 
Linards Sisenis, Dr. silv., asoc. prof. 

Sekretāre 
Gunita Bimšteine, Dr. agr., asoc. prof. 

LLU izpildvara 

Rektore 
Irina Pilvere, Dr. oec., prof.

Studiju prorektors 
Aigars Laizāns, Dr. sc. ing., prof. 

Zinātņu prorektore 
Irina Arhipova, Dr. sc. ing., prof. 

Kanclers 
Ziedonis Helvigs

Direktors 
Andrejs Garančs
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