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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Zinātnes padome ir Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) koleģiāla institūcija, 

kas darbojas pastāvīgi un savas kompetences ietvaros risina un koordinē ar zinātnisko 

darbību saistītus jautājumus. 

1.2. Zinātnes padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, RSU 

Satversmi, šo nolikumu un citiem RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

2. Zinātnes padomes sastāvs 

2.1. Zinātnes padomes sastāvu ar rīkojumu apstiprina RSU rektors. Zinātnes padomes sastāvā 

ir zinātņu prorektors, Zinātnes departamenta direktors, RSU zinātniskais sekretārs, divi 

pārstāvji no Medicīnas fakultātes un pa vienam pārstāvim no RSU zinātniskajiem 

institūtiem un pārējām fakultātēm (izņemot Tālākizglītības fakultāti), kurus izvirza 

zinātnisko institūtu padomes un fakultāšu domes, kā arī Doktorantūras nodaļas dekāns. 

2.2. Par pārstāvi Zinātnes padomē var izvirzīt RSU darbinieku, kurš ir ievēlēts RSU vismaz 

docenta vai vadošā pētnieka amatā un kuram ir spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes 

eksperta statuss. 

2.3. Zinātnes padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs – RSU zinātņu prorektors. 

Padomes priekšsēdētājs nodrošina padomes funkciju īstenošanu. Padomes 

priekšsēdētājam ir vietnieks. 

2.4. Padomes sekretāra pienākumus veic RSU zinātniskais sekretārs. 

3. Zinātnes padomes funkcijas un uzdevumi 

3.1. Zinātnes padomes funkcijas ir pārraudzīt RSU zinātniskās stratēģijas izstrādi un 

īstenošanu un koordinēt zinātniskās darbības procesus. 

3.2. Padome veic šādus uzdevumus: 

3.2.1. izvērtē un saskaņo RSU zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas projektu un 

citu stratēģiska rakstura dokumentu projektus, kas saistīti ar zinātnisko darbību 

RSU; 

3.2.2. izvērtē un saskaņo pārskata par RSU zinātnisko darbību projektu, kā arī RSU 

ziņojumus par zinātniskās darbības rezultātiem; 



3.2.3. izvērtē un saskaņo iekšējo normatīvo aktu projektus, kas skar zinātnisko darbību 

RSU; 

3.2.4. izskata un saskaņo jautājumus, kas saistīti ar RSU zinātnisko konferenču un citu 

ar zinātnisko darbību saistīto pasākumu organizēšanu un norisi; 

3.2.5. izskata un lemj par RSU darbinieku zinātnisko monogrāfiju statusa piešķiršanu un 

izdošanu; 

3.2.6. saskaņo RSU iekšējo zinātnisko projektu konkursa nolikuma projektu; 

3.2.7. sniedz priekšlikumus par zinātnisko struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un 

likvidāciju; 

3.2.8. sniedz priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un 

racionālu izmantošanu; 

3.2.9. sniedz priekšlikumus par pasākumiem zinātniskās izcilības stiprināšanai un 

akadēmiskā personāla atjaunotnei; 

3.2.10. koordinē citus ar zinātnisko darbību saistītus jautājumus, kā arī veic citos RSU 

iekšējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.  

4. Zinātnes padomes darbība 

4.1. Padomes pirmo sēdi pēc tās sastāva apstiprināšanas sasauc zinātņu prorektors – padomes 

priekšsēdētājs. Pirmajā sēdē padome ievēlē priekšsēdētāja vietnieku.  

4.2. Padomes sēdes notiek vismaz reizi ceturksnī vai, ja nepieciešams, biežāk, un tās ir 

atklātas. Padome var lemt arī par slēgtas sēdes sasaukšanu. 

4.3. Padomes sēdes sasauc pēc jebkura padomes locekļa rakstiska ierosinājuma.  

4.4. Padomes locekļiem ir tiesības ierosināt izskatīšanai padomē jebkuru padomes 

kompetencē esošu jautājumu, iesniegt savus lēmumu projektus izskatāmajos jautājumos. 

4.5. Zinātnes padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no padomes locekļiem. 

Zinātnes padome pieņem lēmumu atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, ja vien 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja 

balss.  

4.6. Gadījumā, ja Zinātnes padomes priekšsēdētājs nevar piedalīties padomes darbā savas 

prombūtnes dēļ, priekšsēdētāja pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. 

4.7. Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var tikt pieaicināti attiecīgās zinātniskās 

darbības jomas eksperti, kā arī valsts institūciju pārstāvji un citas personas. 

5. Sevišķie noteikumi, sēdes organizējot tiešsaistē 

5.1. Zinātnes padomes sēdes saskaņā ar šo nolikumu var notikt attālināti, izmantojot 

tiešsaistes videokonferenci. Attālinātas sēdes norisi nodrošina padomes priekšsēdētājs 

vai viņa uzdevumā – RSU zinātniskais sekretārs. 

5.2. Šajā nolikumā noteiktajos gadījumos balsojums tiek nodrošināts RSU informatīvajās 

sistēmās.  

5.3. Tehnisko atbalstu lēmumu pieņemšanas nodrošināšanai tiešsaistē sniedz RSU 

Informācijas tehnoloģiju departaments. 



6. Citi noteikumi 

6.1. Rektors mēneša laikā no šī nolikuma apstiprināšanas Senātā izdod rīkojumu par jauno 

Zinātnes padomes sastāvu. 
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