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Galvenie jautājumi:

• Tipoloģija;

• Pārvaldība;

• Stratēģiskā specializācija u.c.



Augstskolu likuma grozījumi

Tipoloģija:
 veic starptautiski atzītu zinātnisko darbību 

vismaz trijās zinātņu nozaru grupās un īsteno 
studiju programmas vismaz trijos studiju 
virzienos,

 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 4 ballu novērtējumu 
stratēģiskās specializācijas jomās.



Augstskolu likuma grozījumi

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.



Augstskolu likuma grozījumi

Stratēģiskā specializācija:

Specializācijai atbilstošās
zinātnes jomas noteiktas,
pamatojoties uz augstskolu
pētniecības un studiju
rezultātiem, kā arī augstskolu
attīstības plāniem



Stratēģiskā specializācija

 visaugstākais rādītājs ir  zinātnē, 
šajā kritērijā iegūstot 737. vietu

 LBTU rādītāji uzlabojas, bet iegūta vieta 
pasliktinās, jo konkurence kļūst lielāka

 No > 20000 pasaules augstskolām reitingā 
iekļuvušas 1799 augstskolas no 104 
valstīm, kas ir par 199 universitāti vairāk, 
nekā aizvadītajā gadā

 tiek vērtēti 13 kritēriji piecos darbības 
virzienos: 

-studijas (studiju vide), 
-zinātne (apjoms, ienākumi,
- reputācija), 
- citējamība (zinātnes ietekme),
-starptautiskais profils (mācībspēki, 
studenti, pētījumi),
- ienākumi no nozares (zināšanu 
pārnese).



Augstskolu likuma grozījumi

Pārvaldība – galvenās lēmējinstitūcijas –
Satversmes sapulce, Padome, Senāts, Rektors

LBTU Padome:
11 locekļi;
 5 Senāta virzīti
 5 MK virzīti
 1 Valsts prezidenta virzīts
Darbu uzsākusi 2022.gada 20.maijā.
Padomes priekšsēdētāja - Laimdota 
Straujuma. Padomes priekšsēdētājas 
vietnieks - Ģirts Krūmiņš.
Izveidotas 3 komitejas:
 Stratēģiskā
 Akadēmiskā
 Finanšu.

Padomes funkcijas:
1) stratēģija;

2) budžets;

3) personāla atalgojuma un motivācijas 
politika, investīciju piesaiste;

4) ieceļ amatā un atceļ no amata rektoru 
u.c.



Aktualitātes pārvaldībā

 2021.gada 6. jūlijā, Ministru kabinets 
izskatīja un apstiprināja rīkojuma projektu 
«Par Malnavas koledžas reorganizāciju».

No 2022. gada 1. janvāra Malnavas koledža 
ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Malnavas koledža".



Aktualitātes pārvaldībā

 Doktorantūras 
skolas izveide: 

Jauna Satversme (apstiprināta 30.08.2022. LLU Padomes lēmums Nr. 6 un 
31.08.2022. Konventa lēmums Nr. 11-5).

Tiek izstrādāta jauna LLU stratēģija 2023.-2027.gadam



LLU konventa lēmums 2022. gada 18. maijā Nr. 11 - 3: 

atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes nosaukuma maiņu uz Latvijas Biozinātņu
un tehnoloģiju universitāte ar 2022. gada 1. septembri. 

Jaunā Satversme nosaka:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes nosaukuma maiņas pārejas periodā, bet 
ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, dokumentu noformēšanā tiek pieļauta Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes vai apvienotā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 
universitātes/Latvijas Lauksaimniecības universitātes nosaukuma lietošana.

Aktualitātes pārvaldībā
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Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

2022.gads
Daudzdisciplināra zinātnes universitāte
8 fakultātes, kas īsteno augstāko izglītību un pētniecību
15 studiju virzieni
3 zinātņu virzieni – biozinātnes, inženierzinātnes un sociālās zinātnes
2 patstāvīgi institūti – APP Dārzkopības institūts, APP Agroresursu un 

ekonomikas institūts
2 skolas – Bulduru dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža

LBTU jeb # LaBiTeU



Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
2022.gads

Emblēma Logotips

Cienām pagātni, 

un strādājam nākotnei!


