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1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (turpmāk tekstā – Zinātniskā 

padome) Zinātniskā padome ir LU CFI zinātnieku koleģiālā vadības un 

lēmējinstitūcija, kas regulē LU CFI darbību.  

1.2. Zinātniskās padomes nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Zinātniskās darbības 

likumā un LU CFI Nolikumā noteiktajām prasībām.  

1.3. LU CFI Zinātniskās padomes nolikumu apstiprina LU CFI Zinātnieku 

pilnsapulce.  

2. Zinātniskās padomes sastāvs  

2.1. Zinātnisko padomi veido 13 vēlēti LU CFI pārstāvji, un divi bez vēlēšanām 

inkorporēti augstskolu pārstāvji – pa vienam no Latvijas Universitātes un Rīgas 

Tehniskās universitātes.   

2.2. LU CFI zinātnisko padomi 13 locekļu sastāvā ievēl Zinātnieku pilnsapulce uz 5 

gadiem no LU CFI zinātnieku vidus, kuriem ir zinātņu doktora vai habilitēta doktora 

grāds. 

2.3. Zinātniskās padomes ievēlēšanu kārtību nosaka Nolikums par LU CFI 

Zinātniskās padomes vēlēšanām.  

2.4. LU CFI Zinātniskā padome no Zinātniskās padomes locekļu vidus ievēl 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Direktors nevar būt 

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. 

2.5. LU CFI Zinātniskā padome no Zinātniskās padomes vidus ievēl Budžeta komisiju 

5 locekļu sastāvā. Budžeta komisija darbojas saskaņā ar Budžeta komisijas nolikumu. 

 2.6. Zinātniskās padomes dokumentāciju noformē un uzglabā Zinātniskās padomes 

sekretārs, kuru izvirza Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, saskaņojot to ar 

Zinātniskās padomes locekļiem. Zinātniskās padomes sekretārs var nebūt Zinātniskās 

padomes loceklis.  

2.7. Pēc ievēlēšanas Zinātniskās padomes locekļiem jāiegūst valsts amatpersonas 

statuss. 

http://www.jpd.gov.lv/docs/d01/p/d01p010.htm#7


3. Zinātniskās padomes kompetence 

Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:  

3.1. zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana, darba plānu un atskaišu 

apstiprināšana;  

3.2. Budžeta komisijas izstrādātā LU CFI gada budžeta apstiprināšana; 

3.3. pēc Sadarbības padomes vērtējuma saņemšanas LU CFI vidējā termiņa darbības 

un ilgtermiņa attīstības stratēģiju un ikgadējo darbības plāna apstiprināšana;  

3.4. direktora ieteiktās LU CFI struktūras un tās izmaiņu apstiprināšana;  

3.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos LU CFI iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšana, tai skaitā par direktora vēlēšanām;  

3.6. direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;  

3.7. zinātnisko asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku ievēlēšana;  

3.8. jautājuma ierosināšana par zinātniskā asistenta, pētnieka un vadoša pētnieka 

atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;  

3.9. LU CFI pārstāvju izvirzīšana LU CFI Sadarbības padomē, LU promociju 

padomēs, konsultatīvajās padomēs, un komisiju izveidošana Zinātniskās padomes 

kompetencē esošu jautājumu izpētīšanai un priekšlikumu sniegšanai; 

3.10. iestāžu un kapitālsabiedrību izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana un 

lemšana par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās;  

3.11. citu ar LU CFI zinātnisko darbību saistīto jautājumu risināšana.  

4. Zinātniskās padomes sēdes 

4.1. Zinātniskās padomes sēdes ir atklātas, tās vada Zinātniskās padomes 

priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

4.2. Zinātniskās padomes sēdes protokolē Zinātniskās padomes sekretārs. Zinātniskās 

padomes protokolus paraksta Zinātniskā padomes priekšsēdētājs (vai vietnieks) un 

sekretārs. Sēžu protokoli glabājas pie Zinātniskās padomes sekretāra.  

4.3. Zinātniskās padomes sēdes notiek ne retāk kā četras reizes gadā. Ārkārtas 

Zinātniskās padomes sēdes sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz 

trešdaļas padomes locekļu ierosinājuma.  

4.4. Zinātniskā padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu. 

 4.5. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. 

 4.6. Aizklāta balsošana notiek direktora vēlēšanās, vēlēšanās akadēmiskajos amatos, 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanās un citos normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos vai ja to pieprasa vismaz trešdaļa padomes locekļu. 

4.7. Ja Zinātniskās padomes locekļu balsis atklātā balsojumā sadalās līdzīgi, izšķirošā 

ir Zinātniskā padomes priekšsēdētāja balss. 



4.8. Ja Zinātniskās padomes locekļu balsis aizklātā balsojumā sadalās līdzīgi, tiek 

rīkota atkārtota balsošana. 

4.9. Informācija par Zinātniskās padomes sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama pēc 

pieprasījuma. 


