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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) mācību un pētījumu 

saimniecība „Pēterlauki” (turpmāk tekstā – MPS „Pēterlauki”) ir LLU 

Lauksaimniecības fakultātes (turpmāk tekstā – LF) struktūrvienība, kas dibināta 1993. 

gadā, nodalot no AS „Platone” valsts kapitāla daļu un apvienojot to ar LF izmēģinājumu 

lauku. 2015. gadā, reorganizējot LF struktūru, MPS „Pēterlauki” ir pievienots 

Zirgkopības mācību centrs „Mušķi”. Saskaņā ar 2016.gada 26. oktobra MK 

noteikumiem Nr. 621 par valsts nekustamo īpašumu nodošanu LLU īpašumā, izglītības 

un zinātnes funkciju īstenošanas, studiju un pētniecības procesam nepieciešamās atbalsta 

infrastruktūras nodrošināšanai un attīstības veicināšanai, MPS „Pēterlauki” 

apsaimniekošanā ir nodoti LLU īpašumi Višķu pagastā, izveidojot LLU LF MPS 

"Pēterlauki" Višķu izmēģinājumu īstenošanas vietu. 

1.2. MPS „Pēterlauki” nosaukums citās valodās: 

Angļu valodā: Study and Research Farm „Pēterlauki” 

Vācu valodā: Lehr und Versuchsbetrieb „Peterlauki“ 

Krievu valodā: Учебно-опытное хозяйство „Петерлауки”  

1.3. MPS „Pēterlauki” savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, LLU 

Satversmi, koleģiālo institūciju lēmumus, LLU vadības rīkojumus un norādījumus, LF 

Domes lēmumus un šo Nolikumu. 

1.4. MPS „Pēterlauki” var būt savs zīmogs un emblēma, to izmantošanu nosaka MPS 

„Pēterlauki” direktors. 

1.5. MPS „Pēterlauki” adreses ir: 

1.5.1. Birojs: Pēterlauki, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021, 

1.5.2. Zirgkopības mācību centrs „Mušķi”: Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-

3018, 

1.5.3. Višķu izmēģinājumu īstenošanas vieta: “Kalna Višķi”, Višķu pagasts, 

Augšdaugavas novads, LV-5481. 

 

2. MPS „Pēterlauki” darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

2.1. MPS „Pēterlauki” darbības mērķis: dalība LF īstenoto studiju programmu un veiktā 

zinātniskā un konsultatīvā darba nodrošināšanā sadarbībā ar Augsnes un augu zinātņu 

institūtu, Dzīvnieku zinātņu institūtu, Veterinārmedicīnas fakultāti un citām LLU 

struktūrvienībām. 

2.2. MPS „Pēterlauki” galvenie uzdevumi: 

• kalpot par bāzi mācību un profesionālajām praksēm, kas ir neatņemama LLU studiju 

darba sastāvdaļa studentu praktisko iemaņu un pieredzes apguvē, bioloģisko objektu 

procesu izziņā un studiju darbā; 

• nodrošināt eksperimentālo bāzi akadēmiskā personāla, doktorantu, maģistrantu un 

studentu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un izmēģinājumu iekārtošanai;  

• tehnoloģisko procesu, kultūraugu šķirņu, agrotehnikas demonstrācija studentiem, 

lauksaimniecības speciālistiem, konsultatīvā dienesta darbiniekiem; 



• sadarboties ar Valsts augu aizsardzības dienestu, Lauku atbalsta dienestu un citām 

Latvijas Republikas un ārvalstu institūcijām; 

• kalpot par bāzi zinātniski–praktisko semināru organizēšanai un norisei; 

• lauksaimniecības produkcijas ražošana; 

• pakalpojumu sniegšana; 

• citu uzņēmējdarbības veidu veikšana, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un palīdz nostiprināt saimniecības materiāli tehnisko bāzi, veicina 

tās darbības mērķu sasniegšanu. 

 

3. MPS „Pēterlauki” finansēšanas avoti 

3.1. MPS „Pēterlauki” īsteno īpašuma valdījuma tiesības uz kustamo un nekustamo mantu, 

kuru LLU nodevusi tās pārvaldīšanai.  

3.2. MPS „Pēterlauki” finansēšanas avoti ir: 

• LLU budžeta daļa; 

• ieņēmumi, kas gūti no MPS „Pēterlauki” saimnieciskās darbības; 

• fondu, organizāciju un privātpersonu dāvinājumi un ziedojumi; 

• valsts subsīdijas un mērķa investīcijas; 

• atskaitījumi no zinātniskajiem projektiem; 

• iemaksas no LF un citu LLU struktūrvienību budžeta; 

• citi ieņēmumi. 

 

4. MPS „Pēterlauki” organizatoriskā struktūra un pārvalde 

4.1. MPS „Pēterlauki” darbu vada ar LLU Rektora rīkojumu nozīmēts Direktors, kurš savas 

funkcijas veic LF dekāna uzraudzībā.  

4.2. Direktors pārzina un vada visas saimniecības lietas, atbild par Nolikumā noteikto MPS 

„Pēterlauki” mērķu sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu, saimniecisko darbību, pārstāv 

saimniecību, pārvalda tās mantu un finanšu līdzekļus un ir tiesīgs slēgt vai pārtraukt 

līgumus, lai nodrošinātu MPS „Pēterlauki” darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

4.3. MPS „Pēterlauki” līdzekļu izmantošanu plāno un nosaka Direktors, grāmatvedības 

uzskaiti un finanšu operācijas veic LLU grāmatvedība. Materiāli atbildīgā persona par 

visu saimniecības rīcībā esošo inventāru un materiālajiem resursiem ir tās Direktors.  

4.4. MPS „Pēterlauki” saimnieciskās darbības rezultātā izveidoto ienākumu pārsniegumu pār 

izdevumiem ieskaita MPS „Pēterlauki” budžeta subkontā un tie pāriet uz nākamo gadu, 

nodrošinot lauka izmēģinājumu un ražošanas nepārtrauktību.  

4.5. MPS „Pēterlauki” Direktora saimniecisko darbību un tā rīcībā esošo līdzekļu 

izmantošanu uzrauga LF dekāns vai tā pilnvarota persona. MPS „Pēterlauki” darbības 

atbilstību Nolikumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vērtē pilnvaroti 

LLU dienesti.  

5. MPS „Pēterlauki” reorganizācija un likvidācija. 

MPS „Pēterlauki” reorganizē vai likvidē ar LLU Rektora rīkojumu, kas izdots 

pamatojoties uz LF Domes lēmumu.  

 

 

 

Nolikums apstiprināts Lauksaimniecības fakultātes Domē 2015. gada 24. martā, pārskatīts un 

precizēts 21.09.2021. 

 

 


