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Zinātnes universitāte

veic starptautiski atzītu

zinātnisko darbību vismaz

trijās zinātņu nozaru

grupās un īsteno studiju

programmas vismaz trijos

studiju virzienos.

Zinātnes universitātes darbība tiek vērtēta saskaņā

ar starptautiski noteiktiem standartiem, paredzot,

ka:

▪ universitāte nodrošina vismaz 1000 indeksētu

zinātnisko publikāciju "Web of Science" un

"Scopus" datu bāzēs piecu gadu laikā

vai

▪ zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā

novērtējumā iegūst vismaz četru ballu

novērtējumu stratēģiskās specializācijas jomās.
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2013. – 2018. g. salīdzinājumā ar 2007. – 2012. laika periodu:
▪ kopējais publikāciju skaits pieauga 2 reizes
▪ publikāciju skaits žurnālos pieauga 4 reizes
▪ publikāciju skaits Q1-Q2 žurnālos pieauga 6,6 reizes

LLU zinātnisko rakstu skaits (Scopus)



Stratēģiskā specializācija

▪ biozinātnes, 

▪ Inženierzinātnes,

▪ sociālās zinātnes.

• Zinātnes universitātēm, lai nodrošinātu

starpdisciplinaritāti un daudznozaru pētniecības

attīstību, ir nosakāmas vismaz trīs zinātnes

jomas, kurās tās specializējas.

• Augstskolas dibinātājs līdz 2022. gada 30. aprīlim

nosaka sākotnēju augstskolas stratēģisko

specializāciju.
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LLU stratēģiskās specializācijas jomas:
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LLU stratēģiskā specializācija

▪ biozinātnes, 

▪ Inženierzinātnes,

▪ sociālās zinātnes.

• Stratēģiskā specializācija — augstskolas dibinātāja

noteiktas zinātnes jomas, kurās augstskola

akadēmiskajā un zinātniskajā darbā specializējas,

piemēram:

• dabaszinātnes,

• inženierzinātnes un tehnoloģijas,

• medicīna un veselības zinātne,

• lauksaimniecības, meža un veterinārā zinātne,

• sociālā zinātne,

• humanitārās zinātnes un mākslas.

• Stratēģiskā specializācija kalpo par pamatu

augstskolas stratēģiskās attīstības plānošanai,

nosakot primāri attīstāmās zinātnes nozares un

studiju virzienus.https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

LLU stratēģiskās specializācijas jomas:
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The Times Higher 
Education World 

University Rankings 2021

include more than 1,500
universities across 93
countries and regions,
making them the largest
and most diverse university
rankings to date.

OVERALL
601–800University of Latvia
1001+ Latvia University of Life Sciences and Technologies
1001+ Riga Technical University

LIFE SCIENCES

801+ Latvia University of Life Sciences and Technologies

ENGINEERING AND TEHNOLOGY

801+ Latvia University of Life Sciences and Technologies

SOCIAL SCIENCES

601+ Latvia University of Life Sciences and Technologies

LLU novērtējums pasaules universitāšu reitingos



LLU attīstības stratēģija 2022. – 2027. gadam

Biozinātnes

▪ Viena veselība un sugu mijiedarbība
(One health and species interaction)

▪ Bioloģiskā daudzveidība (Biodiversity)

▪ Augsne, zeme un ūdens kā pamatresursi (Soil, land,
and water as basic resources)

▪ Bioekonomika gudrai (viedai) zaļai izaugsmei
(Bioeconomy for smart green growth)



Zinātnes universitātes padome

Ar 13.10.2021 LLU Senāta 

lēmumu Nr. 11-3

balsojums par 

LLU padomes locekļiem 

notiks

2021. gada 24. novembra 

LLU Senāta sēdē.

Zinātnes universitātes padomi veido 11 locekļi, no

kuriem:

▪ piecus — augstskolas satversmē noteiktajā kārtībā

izraudzītus — izvirza senāts,

▪ vienu — ar augstskolas darbību nesaistītu izcilu

akadēmiskās vides pārstāvi — izvirza Valsts

prezidents,

▪ piecus sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru

kabineta noteikto kārtību, iesaistot atlases procesā

sabiedrību, izraugās ministrija, kuras pārraudzībā ir

augstskola, un izvirza Ministru kabinets.
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Zinātnes universitātes padomes kompetence

▪ apstiprina augstskolas satversmi un tās grozījumus un

virza tos apstiprināšanai satversmes sapulcē, ja augstskolā

ir izveidota satversmes sapulce,

▪ apstiprina augstskolas attīstības stratēģiju un pārrauga

tās ieviešanas progresu,

▪ apstiprina augstskolas budžetu un finanšu plānu, kā arī

gada pārskatus,

▪ pārrauga augstskolas un valsts sadarbības un finansēšanas

līguma darbību,

▪ pēc rektora priekšlikuma lemj par augstskolas struktūru,

augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un

likvidāciju.
https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums
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Zinātnes universitātes ekosistēma

LLU attīstības stratēģija 

2022. – 2027. gadam

Zinātnes universitāte veido ekosistēmu, kura

balstīta zinātniskās darbības izcilībā .....

stratēģiskās specializācijas jomās, veidojot

biedrību, nodibinājumu, komercsabiedrību,

zinātnisko institūciju, izglītības iestāžu un citu

subjektu vienotu ietvaru kā universitātes vadībā

un pārraudzībā mērķtiecīgi strādājošu institūciju

kopu.
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LLU sadarbības partneri

▪ Zinātniskie institūti:

▪ LLU APP «Dārzkopības institūts»

▪ LLU APP «Agroresursu un ekonomikas institūts»

▪ Latvijas valsts mežzinātnes institūts «Silava»

▪ Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides

zinātniskais institūts «BIOR»

▪ Sadarbības memoranda partneri: Liepājas Universitāte,

Daugavpils Universitāte.

▪ Bioekonomikas pētniecības stratēģiskās apvienības

organizācijas.

▪ Latvijas un ārvalstu augstskolas, t.sk. Čehijas Dzīvības

zinātņu universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

un citas.

LLU – zinātnes universitātes
ekosistēma



Jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai

• Doktora studiju programmu (DSP) īstenošana
augstskolām jāorganizē centralizēti – doktorantūras
skolās:

▪ DSP licencēšanas un akreditācijas process jānodala
no citu studiju programmu izvērtēšanas.

▪ Jaunu DSP licencēšana jāveic doktorantūras skolu
ietvarā, savukārt jaunu DSP akreditācija –
doktorantūras skolas akreditācijas ietvaros.

• Sākot ar 2026. gadu, veicot jaunas DSP licencēšanu un
akreditāciju, jāņem vērā Zinātnisko institūciju darbības
starptautiskais novērtējums par augstskolu un tās DSP
īstenošanas sadarbības partneri – zinātniskās institūcijas.

LLU doktora studiju 
programmu (DSP)

attīstības plāns 
2020. – 2026. gadam

Konceptuālais ziņojums «Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā»
https://likumi.lv/ta/id/315685-par-konceptualo-zinojumu-par-jauna-doktoranturas-modela-ieviesanu-latvija
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LLU DSP attīstības plāna mērķis un uzdevumi

Mērķis – izmantojot esošās 

doktora studiju īstenošanas 

tradīcijas,

izveidot jaunu doktora studiju 

programmu attīstības modeli 

LLU stratēģiskās specializācijas 

jomās.

Uzdevumi:

▪ izstrādāt doktorantūras skolas konceptu, integrējot un tālāk
attīstot esošo LLU doktora studiju programmu klāstu;

▪ izstrādāt doktorantūras skolas izveides procedūru;

▪ raksturot doktorantūras skolas funkcijas un izveides pasākumus;

▪ izstrādāt doktorantūras skolas darbības nodrošināšanai
nepieciešamo normatīvo ietvaru;

▪ turpināt un pilnveidot līdzšinējo sadarbību ar zinātniskajām
institūcijām, lai stiprinātu pētniecību doktorantūras skolas
ietvaros;

▪ izstrādāt sadarbības modeli doktorantūras skolu sadarbībai un
sinerģijai LLU, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes
sadarbības memoranda par konsorcija izveidi ietvaros.



Zinātnes nozare, saskaņā ar MK Nr. 49 LLU akreditēta doktora studiju programma Studiju virziens

4. Lauksaimniecības, meža 
un veterinārās zinātnes

4.1. Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
zivsaimniecība, veterinārmedicīna 
un pārtikas higiēna

Mežzinātne

4.2. Dzīvnieku un piena lopkopības 
zinātne

Lauksaimniecība

4.3. Veterinārmedicīnas zinātne Veterinārmedicīna

2. Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas

2.11. Pārtikas un dzērienu tehnoloģijās Pārtikas zinātne
Ražošana un pārstrāde

2.5. Materiālzinātnē Koksnes materiāli un tehnoloģija

2.7. Vides inženierija un enerģētika

Lauksaimniecības inženierzinātne
Mehānika un metālapstrāde, 
siltumenerģētika, siltumtehnika un 
mašīnzinības

Vides inženierzinātne (slēgta 14.10.2020)

Vides inženierija (licencēta 25.02.2020)
Vides aizsardzība

Hidroinženierzinātne (slēgta 14.10.2020)

Arhitektūra un būvniecība
2.1. Būvniecības un transporta 
inženierzinātnes

Būvzinātne

6. Humanitārās un mākslas 
zinātnes 

6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un 
arhitektūra

Ainavu arhitektūra

2. Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas

2.2. Elektrotehnika, elektronika, 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģija, 
datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadības un 
datorzinātne

5. Sociālās zinātnes
5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomika

5.3. Izglītības zinātnes Pedagoģija (plānots slēgt 2023. gadā) Izglītība, pedagoģija un sports



LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli

▪ Mērķis ir palielināt doktora zinātniskā grāda
ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā
un zinātniskajā darbā LLU stratēģiskās
specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju
kvalitāti un konkrurentspēju Latvijas un Eiropas
zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus
doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot
finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā
grāda pretendentiem.

▪ 1.kārtā – atbalstu saņem 15 doktoranti
(9 nodarbināti LLU, bet pārējie pie sadarbības
partneriem: 3 - DI, 2 - AREI, 1- Silava).

▪ 2.kārtā – atbalstu saņem 11 doktoranti
(8 nodarbināti LLU, bet pārējie pie sadarbības
partneriem: 1 - DI, 2 – Silava).

ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/001

Īstenošanas laiks: 
01.04.2021.-30.11.2023.

Finansējums:
1 032 439,00 eiro



Paldies par uzmanību!


