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2014. GADA 26. NOVEMBRĪ  
LLU ZIN ĀTNES PADOMES SĒDĒ 

IZSKAT ĪTIE JAUT ĀJUMI 
 

PAR UZŅEMŠANU DOKTORA STUDIJ ĀS. 
Nolēma 
1. Uzņemt pilna laika lauksaimniecības doktora studiju programmā Andu Lini ņu. 

Par promocijas darba vadītāju apstiprināt Agrobiotehnoloģiskā institūta vadošo 
pētnieku, Dr.habil.agr. Antonu Ružu. 

2. Uzņemt pilna laika lauksaimniecības doktora studiju programmā Ilzi Skudru . Par 
promocijas darba vadītāju apstiprināt Agrobiotehnoloģiskā institūta vadošo 
pētnieku, Dr.habil.agr. Antonu Ružu. 

3. Uzņemt pilna laika lauksaimniecības doktora studiju programmā Alisi Šenbergu. 
Par promocijas darba vadītāju apstiprināt Augsnes un augu zinātņu 
institūta  profesori, Dr.biol. Inu Alsiņu, LU vadošo pētnieku, Dr.biol., Nilu 
Rostoku. 

 
PAR LLU ZIN ĀTNES PADOMES NOLIKUMU. 

Nolēma 
Atbalstīt un virzīt apstiprināšanai Senāta lēmuma projektu „Par LLU Zinātnes 
padomes nolikumu”. 

 
PAR LLU ZIN ĀTNISKAJIEM SASNIEGUMIEM 2014.GAD Ā. 

Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 

 
DAŽĀDI 

 
PAR VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU UZS ĀKŠANU 

Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

 
PAR LLU  TEHNOLOĢIJU UN ZIN ĀŠANU PĀRNESES NODAĻAS  

NOLIKUMU (ZP LĒM 14-28) 
Ziņo: Elita Jermolajeva, Zinātnes padomes priekšsēde. 
LLU Zin ātnes padome nolemj (ZP lēm 14-28) : 
1. apstiprināt LLU Tehnoloģiju un zināšanu  pārneses nodaļas nolikumu (pielikumā); 
2. atcelt Zinātnes padomes 2008.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 8-7. 
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Pielikums: 
LLU Zinātnes padomes 

2014.gada 26.novembra sēdes lēmumam Nr. 14-28 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES 
TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES NODAĻAS NOLIKUMS 

  
1. Vispār īgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) 
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas (turpmāk saīsinājumā – TEPEK) 
darbības principus, kā arī tā pienākumus, tiesības un atbildību.  

1.2. TEPEK nosaukums svešvalodās: 
� angļu valodā  - Technology and Knowledge Transfer Office; 
� vācu valodā  -Zentrum für Wissens und Technologietransfer; 
� krievu valodā  - Отдел передачи теxнологий и знаний. 

1.3. TEPEK ir izveidots ar LLU Senāta lēmumu, tas nav juridiska persona, bet ir LLU 
struktūrvienība. 

1.4. TEPEK savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas un LLU normatīvajiem 
aktiem un šo Nolikumu. 

1.5. TEPEK līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LLU budžetā, un tā manta ir LLU 
īpašums. 

1.6. TEPEK ir tieši pakļauts Zinātnes un projektu attīstības centra vadītājam. 
1.7. TEPEK ir veidlapa un emblēmu, var būt zīmogs ar nosaukumu.  
1.8. TEPEK juridiskā adrese ir: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001. 

  
2. Struktūrvienības darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. TEPEK mērķis ir atbalstīt, veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes, 
ieskaitot ar privāto sektoru, sniedzot informāciju par LLU pētnieciskajām 
aktivitātēm un pieredzi Latvijā un ārvalstīs. 

2.2. TEPEK uzdevumi: 
2.2.1. atbalstīt un veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes LLU; 
2.2.2. organizēt LLU zinātnisko pētījumu un izstrādņu tiesisko aizsardzību; 
2.2.3. organizēt komersantu un zinātnieku sadarbības seminārus un kontaktbiržas; 
2.2.4. organizēt informatīvus pasākumus tehnoloģiju un zināšanu pārneses 
darbības popularizēšanai; 
2.2.5. sagatavot komercializācijas piedāvājumus par pētniecības darbu 
rezultātiem; 
2.2.6. piedalīties starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās 
un citos pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju. 

2.3. Kompetences jomu dalījumu starp TEPEK un pārējām struktūrvienībām nosaka 
LLU normatīvie akti. 

 
3. Struktūrvienības pārvalde, tiesības un pienākumi 

3.1. TEPEK ir LLU Zinātnes un projektu attīstības centra struktūrvienība. 
3.2. TEPEK vadītāja kandidatūru ierosina Zinātnes un projektu attīstības centra 

vadītājs, saskaņo zinātņu prorektors, bet pieņem darbā un atbrīvo no amata 
rektors. 

3.3. TEPEK vadītājs veic šādus pienākumus: 
3.3.1. vada nodaļu un ir personīgi atbildīgs par nodaļas uzdevumu izpildi; 
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3.3.2. sniedz priekšlikumus par TEPEK personālsastāva pieņemšanu darbā un 
atbrīvošanu no darba, darbinieku atalgojumu un citiem darba attiecību 
jautājumiem;  
3.3.3. sadala pienākumus TEPEK darbiniekiem, izstrādā darbinieku amata 
aprakstus un uzrauga to izpildi;  
3.3.4. veicina TEPEK darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu; 
3.3.5. nodrošina TEPEK materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu; 
3.3.6. rīkojas ar TEPEK rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem noteiktā budžeta 
ietvaros;  
3.3.7. pārstāv TEPEK citās organizācijās ārpus LLU jautājumos, kas saitīti ar 
nodaļas uzdevumu un funkciju veikšanu. 

3.4. TEPEK ir tiesības: 
3.4.1. pieprasīt un saņemt no LLU vadības un struktūrvienībām informāciju, kas 
nepieciešama TEPEK noteikto uzdevumu veikšanai, tai skaitā pieprasīt un saņemt 
informāciju par LLU struktūrvienību sadarbības partneriem un to 
kontaktinformāciju; 
3.4.2. saņemt atbilstošu ikgadēju finansējumu no LLU budžeta TEPEK stratēģijas 
īstenošanas nodrošināšanai un uzdevumu veikšanai; 
3.4.3. sagatavot priekšlikumus par TEPEK struktūru, noteikt darbinieku skaitu, 
amatus un atalgojumu saskaņā ar LLU noteikto kārtību; 
3.4.4. izmantot ārējos pakalpojumus stratēģijas īstenošanas nodrošināšanai. 

3.5. TEPEK ir pienākums savā darbībā ievērot arī koleģiālo institūciju lēmumus, 
rektora rīkojumus un zinātņu prorektora norādījumus. 

 

4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārt ība 

4.1. TEPEK finansējuma avoti: 
4.1.1. LLU budžeta finansējums;  
4.1.2. ienākumi, atbilstoši LLU Satversmei, tai skaitā juridisko vai privāto 
personu ziedojumi;  
4.1.3. finansējums dažādu projektu un programmu īstenošanai; 
4.1.4. citi LR normatīvajos aktos un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas 
avoti. 

4.2. TEPEK finansējumu izlieto saskaņā ar TEPEK vadītāja sastādītu un LLU iekšējā 
kārtībā apstiprinātu tāmi šajā nolikumā paredzēto uzdevumu īstenošanai. 
Projektos un programmās paredzēto finansējumu izlieto atbilstoši plānotajam. 

 
5. Darba samaksas kārt ība un sociālā aizsardzība 

5.1. TEPEK darbinieku darba samaksu LR likumdošanā noteikto ierobežojumu 
ietvaros nosaka LLU administrācija. 

5.2. TEPEK personāla sociālo aizsardzību nosaka LLU Senātā apstiprinātie darba 
samaksas principi un LLU Darba koplīgums. 

 
6. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārt ība 

6.1. TEPEK Nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU zinātņu 
prorektors. 

6.2. TEPEK reorganizē vai tā darbību izbeidz LLU Senāts atbilstoši LR normatīvajos 
aktos noteiktām prasībām. 
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PAR GROZĪJUMIEM LLU  STRUKTŪRĀ 
Nolēma 
Atbalstīt un virzīt apstiprināšanai Senāta lēmuma projektu „Par grozījumiem LLU 
struktūrā”.  

 
LLU  MEŽA UN ŪDENS RESURSU  

ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS DARBA IZV ĒRTĒŠANA 
Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 

 
PAR LLU  ZINĀTNISKO INSTIT ŪTU REORGANIZ ĀCIJU  

Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 
 
 
 
Zinātnes padomes priekšsēde Elita Jermolajeva 
 
 
Zinātnes padomes sekretāre Ausma Markevica 


