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Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes iekļaušanu
Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā - LLU) Pārtikas
tehnoloģijas fakultāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde, kas piešķir inženiera
kvalifikāciju pārtikas (tai skaitā zivju pārstrādes) un dzērienu tehnoloģijā. Studenti apgūst
zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pārtikas rūpniecības iekārtām un procesiem,
apgūst pārtikas produktu ražošanas pamatus, uzņēmuma ekonomiku, spēj rast
inženiertehniskos risinājumus zivju pārstrādes produktu ražošanā, inovācijās un
mārketingā.
LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju
universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves
kvalitātes paaugstināšanai. Kā, norādīts LLU attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam,
zinātnes un tehnoloģiju statuss nozīmē, ka LLU ir nozīmīgi nodrošināt fundamentālu
zināšanu radīšanu, īstenot lietišķos pētījumus, radīt tehnoloģijas un inovācijas
tautsaimniecības nozaru vajadzībām un veicināt to pārnesi uzņēmumos.
Universitātes Stratēģijā noteikts, ka LLU pētniecības specializācija ir saistīta ar
uzkrātajām zināšanām, kompetenci biotisko, abiotisko dabas resursu apsaimniekošanas un
izmantošanas jomās. Dabas resursu ilgtspējīgā izmantošana sabiedrības dzīves kvalitātes
paaugstināšanai ir aktuāls jautājums saistībā ar Latvijas, Baltijas jūras reģiona, ES un
globālās attīstības izaicinājumiem, starp kuriem nozīmīgākie ir: pieaugošs pieprasījums pēc
dabas resursiem sabiedrības ekonomisko vajadzību apmierināšanai, pieprasījums pēc
tehnoloģijām dabas resursu efektīvai pārvaldībai, ekonomiski izdevīgai izmantošanai un
konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu radīšanai, nepieciešamība nodrošināt un
paaugstināt sabiedrības dzīves kvalitāti tagadnē un nākotnē, kas ietver plašu jautājumu
klāstu:

 reģionu, kopienu ekonomiskā un sociālā attīstība, ilgtspējīga dabas resursu
izmantošana un pieejamība;
 apkārtējās vides kvalitāte, drošu un veselīgu produktu pieejamība un pakalpojumu
nodrošinājums;
 nepieciešamība palielināt Baltijas jūras reģiona konkurētspēju globālā mērogā, kur
viens no būtiskiem aspektiem ir vides, tajā skaitā dabas resursu, ilgtspējas
nodrošināšana reģionā.
LLU jau ir iesaistījusies praktiskā darbībā jaunu produktu radīšanā zivju apstrādes sektorā
un akvakultūrā. Ņemot vērā, ka LLU kā universitāte gatavo speciālistus, kuri veidos
zivsaimniecības nozares nākotnes pamatu, ka arī augstākminēto LLU zinātnisko darbību
un to jautājumu ciešo saistību ar Latvijas zivsaimniecības sektoru un tās stratēģiju, lūdzu
izskatīt jautājumu LLU iekļaušanai Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē, veicot
izmaiņās attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.
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