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2014. GADA 29. OKTOBRĪ LLU ZIN ĀTNES PADOMES SĒDĒ 
IZSKAT ĪTIE JAUT ĀJUMI 

  
 

PAR UZŅEMŠANU DOKTORA STUDIJĀS. 
Nolēma 
1. Uzņemt pilna laika veterinārmedicīnas doktora studiju programmā Ditu Stalti . 

Par promocijas darba vadītāju apstiprināt Kl īniskā institūta asociēto profesoru, 
Dr.med.vet. Ilmāru Dūrīti. 

2. Uzņemt pilna laika veterinārmedicīnas doktora studiju programmā Irinu Uškovu . 
Par promocijas darba vadītāju apstiprināt Kl īniskā institūta docentu, Dr.med.vet. 
Agri Ilgažu. 

 
PAR LLU ZINĀTNES PADOMES NOLIKUMU. 

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

 
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES LAUKSAIMNIECĪBAS 

INŽENIERZINĀTNES APAKŠNOZARES PROMOCIJAS PADOMES SASTĀVU 
(ZP LĒM 14-25). 

Nolēma 
Atbalstīt LLU Tehniskās fakultātes Domes 2014.gada 17. septembra lēmumu un 
ieteikt rektorei apstiprināt promocijas padomi zinātņu nozares „Lauksaimniecība” 
apakšnozarē „Lauksaimniecības inženierzinātne” līdz tās locekļu LZP eksperta 
termiņa beigām (20.12.2015.) šādā sastāvā: 
- promocijas padomes priekšsēdētājs, LLU profesors, Dr.sc.ing. Juris Priekulis ; 
- promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks, LLU profesors, Dr.sc.ing. Gints 

Birzietis; 
- promocijas padomes sekretārs, LLU profesors, Dr.sc.ing. Imants Ziemelis; 
- promocijas padomes loceklis, LLU profesors, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs; 
- promocijas padomes loceklis, LLU asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš; 
- promocijas padomes loceklis, LLU aģentūras „Lauksaimniecības tehnikas 

zinātniskais institūts” vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Dainis Viesturs; 
- promocijas padomes loceklis, LLU vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Vilis Dubrovskis; 
- promocijas padomes loceklis, LLU vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Arm īns Laurs. 

 
PAR LLU VĒLĒTO VADOŠO PĒTNIEKU UN PĒTNIEKU ZINĀTNISKĀS 

DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES VĒRTĒŠANU (ZP LĒM 14-26). 
Nolēma 
Apstiprināt LLU vēlēto pētnieku un pētnieku zinātniskās darbības efektivitātes 
izvērtējuma kārtību: 
 
 
 
 
 



 Informatīvais biļetens Nr. 197________________________________Zinātnes padomes sēde 
 

2 
 

 
Vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskā darba  
zinātniskās darbības efektivitātes vērt ēšanas 

 kārt ība 

Krit ērijs  Piezīmes 
Apr ēķinu 
kārt ība 

1. Dalība projektos     
1.1 
  

Īstenoto starptautisko projektu skaits vērtēšanas 
periodā vai dalība tajos  

vadība n×20×2 
dalība n×20 

  
  

ES projekti - vietējā ekspertīze   vadība n×15×2 
dalība n×15 

1.2 Latvijā īstenoto projektu skaits (Valsts pētījumu 
programmas, LZP projekti) vai dalība tajos 

vērtēšanas periodā 

vadība n×10×2 
dalība 

n×10 
Citi projekti Latvijā  vadība n×10×2 

dalība n×10 
1.3 Īstenoto līgumdarbu ar uzņēmumiem skaits vadība n×10×2 

dalība n×10 

1.4 Finansējums   n0,4 
1.5 Piesaistītais privātā sektora finansējums    2 x n0,4 
1.6 Iesniegtie, bet neapstiprinātie projekti   n×5 

2. Publikācijas     
2.1 Starptautiskos, recenzētos zinātniskos 

izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai 
Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs* 
(norādot Impact faktoru): 
-zinātniskie raksti žurnālos 
- konferenču rakstu krājumos 

   
 
 
 
n×60 
n×30 

2.2 Anonīmi recenzētas starptautiskās zinātniskās 
publikācijas 

  
n×10 

2.3 Zinātniskās monogrāfijas (autorlokšņu skaits, 
1 autorloksne – 40 000 rakstu zīmes) 

  
n×20 

2.4 Citas zinātniskās publikācijas   n×5 
2.5 Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)   n 
2.6 Zinātniski populārās un zinātniski metodisko 

publikāciju skaits (grāmatas, pārējās 
publikācijas) 

  

n×5 
3. Patenti, t.sk. augu šķirnes     

3.1 Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, 
licenču un zinātības (know-how) skaits 
vērtēšanas periodā 

  

n×50 
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3.2 Reģistrēto patentu skaits   n×20 
3.3 Pārdoto licenču un patentu skaits   n×20×1,5 

4. Studējošo zinātniskie darbi     
4.1 Aizstāvēto promocijas darbu skaits vērtēšanas 

periodā 
  

n×20 
4.2 Aizstāvēto maģistra darbu skaits vērtēšanas 

periodā 
  

n×10 
4.4 Doktorantu skaits   n×10 

5. Publicitāte     
5.1 Referātu skaits starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs 
  

n×5 
5.2 Referātu skaits pārējās konferencēs   n×3 
5.3 Dalība starptautiskā un valsts līmeņa izstādēs   n×10 
5.4 Semināru un konferenču organizēšana   n×10 
 6.  Cita, pēc autora domām būtiska informācija 

 
* Atskaites kritēriju izvērsumā norādītais Impact faktors tiks izskatīts LLU Zinātnes 
padomes sēdē. 

 
Vadošo pētnieku un pētnieku 

Zinātniskā da rba  efektivitātes vē r t ē j u ms  2 014 .  gad s 
Vārds  Uzvārds  Amats  
Fakultāte  Katedra/institūts  
E-pasts  

Pārskata tabula 
 Vērt ība 

1. Dalība projektos 

1.1. 
Īstenoto starptautisko projektu skaits vērtēšanas periodā un to ietvaros piesaistītais 
finansējums (eiro) 

 

1.2. Latvijā īstenoto projektu skaits vērtēšanas periodā   
1.3. Īstenoto līgumdarbu ar uzņēmumiem skaits vērtēšanas periodā   
1.4. Konkursa kārtībā iegūtais finansējums vērtēšanas periodā   
1.5. Piesaistītais privātā sektora finansējums vērtēšanas periodā   
1.6. Iesniegtie, bet neapstiprinātie projekti  

2. Publikācijas 

2.1. 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of Science 
vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs (norādot Impact faktoru atskaites 
kritēriju izvērsumā): 
-zinātniskie raksti žurnālos 
- konferenču rakstu krājumos 

 

2.2. Anonīmi recenzētās starptautiskās zinātniskās publikācijas, t.sk. proceedings  

2.3. 
Zinātniskās monogrāfijas (autorlokšņu skaits, 1 autorloksne – 40 000 rakstu 
zīmes) 

 

2.4. Citas zinātniskās publikācijas  

2.5. Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)  
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2.6. Zinātniski populārās un zinātniski metodisko publikāciju skaits (grāmatas, pārējās 
publikācijas) 

 

3. Patenti, t.sk.augu šķirnes 

3.1. Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības (know-how) skaits 
vērtēšanas periodā 

 

3.2. Reģistrēto un spēkā uzturēto patentu skaits  
3.3. Pārdoto licenču un patentu skaits  

4. Studentu zinātniskie darbi 
4.1. Aizstāvēto promocijas darbu skaits vērtēšanas periodā  
4.1. Aizstāvēto maģistra darbu skaits vērtēšanas periodā  
4.3. Aizstāvēto bakalaura darbu skaits   
4.4. Doktorantu skaits  
4.5. Studentu zinātnisko darbu skaits  

5. Publicitāte 
5.1. Referātu skaits starptautiskajās zinātniskajās konferencēs  
5.1. Referātu skaits pārējās konferencēs  
5.3. Piedalīšanās starptautiskajās un valsts līmeņa izstādēs  
5.4. Starptautisko semināru un konferenču organizēšana  

6. Cita, pēc autora domām būtiska informācija 
Paraksts Iepazinos:  Katedras vadītājs/Institūta direktors  
Datums    Dekāns 

Atskaites kritēriju izvērsums 
 
1. Dalība projektos, norādot vadītājs vai izpildītājs 
1.1. Īstenoto starptautisko projektu saraksts vērtēšanas periodā un to ietvaros 
piesaistītais finansējums (eiro); 
1.1.1. t..sk. Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības Struktūrfondu lietišķo 
pētījumu atklātā projektu konkursa projektu saraksts; 
1.1.1. t.sk. Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli (networks of 
excellence), integrētie projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), 
COST, INTAS, NATO projektu skaits un finansējums. 
1.2. Latvijā īstenoto projektu saraksts vērtēšanas periodā un to ietvaros piesaistītais 
finansējums (eiro); 
1.2.1. t.sk. Valsts pētījumu programmu projektu saraksts, finansējums; 
1.2.1. t.sk. Latvija Zinātnes padomes finansēto projektu saraksts, finansējums. 
1.3. Īstenoto līgumdarbu ar uzņēmumiem saraksts vērtēšanas periodā un to ietvaros 
piesaistītais privātais finansējums (eiro); 
1.3.1. t.sk. Tirgus orientēto projektu saraksts un finansējums; 
1.3.1. t.sk. Ministriju pasūtīto pētījumu saraksts un finansējums; 
1.3.3. t.sk. Pašvaldību pasūtījumu saraksts un finansējums; 
1.4. Konkursa kārtībā iegūtais finansējums vērtēšanas periodā ; 
1.5. Piesaistītā privātā sektora finansējuma avoti un apmērs vērtēšanas periodā; 
1.6. Iesniegtie, bet neapstiprinātie projekti. 
2. Publikācijas 
2.1. Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai 
Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs, (obligāti norādot Impact faktoru ): 
- zinātniskie raksti žurnālos; 
- konferenču rakstu krājumos;  
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2.2. Publikāciju bibliogrāfija anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos 
izdevumos, t.sk. proceedings ; 

2.3. Izdoto zinātnisko monogrāfiju saraksts (autorloksnes) vērtēšanas periodā 
(1 autorloksne – 40 000 rakstu zīmes); 

2.4. Citas zinātniskās publikācijas; 
2.5. Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 
2.6. Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikāciju (grāmatas, pārējās 

publikācijas) nosaukumi; 
3. Patenti, t.sk.šķirnes 
3.1. Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības (know-how) 
saraksts vērtēšanas periodā; 
3.1. Reģistrēto un spēkā uzturēto patentu saraksts; 
3.3. Pārdoto licenču un patentu saraksts. 
4. Studentu zinātniskie darbi 
4.1. Aizstāvēto promocijas darbu saraksts vērtēšanas periodā; 
4.1. Aizstāvēto maģistra darbu saraksts vērtēšanas periodā; 
4.3. Aizstāvēto bakalaura darbu nosaukumi; 
4.4. Doktorantu saraksts; 
4.5. Studentu zinātnisko darbu skaits. 
5. Publicitāte 
5.1. Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
5.1. Referātu saraksts pārējās konferencēs; 
5.3. Piedalīšanās starptautiskajās un valsts līmeņa izstādēs. 
5.4. Organizētās starptautiskās konferences un zinātniskie semināri. 
6. Cita, pēc autora domām būtiska informācija 
Paraksts 
Datums  
Nodot Zinātnes un projektu attīstības centrā gan papīra formātā, gan elektroniski līdz 
01.12.2014. 

 
PAR LLU STRUKTŪRVIENĪBU ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES 

VĒRTĒŠANU (ZP LĒM 14-27). 
Nolēma 
Apstiprināt LLU struktūrvienību zinātniskās darbības efektivitātes vērtēšanas kārtību 
(pielikumā): 

Pielikums: 
LLU Zinātnes padomes 

 2014.gada 29.oktobra sēdes lēmumam 14-27 
LLU strukt ūrvienību zinātniskās efektivitātes izvērt ēšanas kritēriji 

 2014. gadā 
 

Nr. Kritērijs Skaits Cits 

1. Personāls un tā struktūra 
1.1 Akadēmiskā personāla štata vietu skaits   
1.2 Zinātņu doktoru skaits    
1.3 Personāla bez zinātniskā grāda skaits   
1.4 Vēlēto vadošo pētnieku skaits   
1.5 Vēlēto pētnieku skaits   
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1.6 Jauno zinātnieku (līdz 10 gadiem pēc doktora 
grāda iegūšanas) skaits vērtēšanas periodā 

  

1.7 Doktorantu skaits   
1.8 Eiropas un citās starptautiskajās zinātniskajās 

organizācijās un komitejās pārstāvēto 
zinātnieku skaits vērtēšanas periodā 

  

1.9 LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekļu skaits   
1.10 Promocijas padomju locekļu, LZP ekspertu, 

profesoru padomju locekļu, zinātnisko žurnālu 
redkolēģijas locekļu, zinātnisko institūciju 
padomes locekļu skaits 

  

1.11 Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju 
padomju un komisiju locekļu skaits 

  

2. Projekti 
2.1 Īstenoto starptautisko projektu skaits vērtēšanas 

periodā un to ietvaros piesaistītais finansējums 
(eiro) tai skaitā 

 Finansējums 

2.1.1 Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības 
Struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu 
konkursa projektu skaits  

 Finansējums 

2.1.2. Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības 
tīkli (networks of excellence), integrētie projekti 
vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), 
COST, INTAS, NATO projektu skaits un 
finansējums 

 Finansējums 

2.2 Latvijā īstenoto projektu skaits vērtēšanas 
periodā un to ietvaros piesaistītais finansējums 
(eiro) 

 Finansējums 

2.2.1 t.sk. Valsts pētījumu programmu projektu 
skaits, finansējums 

 Finansējums 

2.2.2 t.sk. Latvija Zinātnes padomes finansēto 
projektu skaits, finansējums 

 Finansējums 

2.3 Īstenoto līgumdarbu ar uzņēmumiem skaits 
vērtēšanas periodā un piesaistītais 
finansējums(eiro) tai skaitā 

  
Finansējums 
 

2.3.1 Tirgus orientēto projektu skaits un finansējums  Finansējums 
2.3.2 Ministriju pasūtīto pētījumu skaits un 

finansējums 
 Finansējums 

2.3.2 Pašvaldību u.c. institūciju pasūtījumu skaits un 
finansējums 

 Finansējums 

2.4 Konkursa kārtībā iegūtais finansējums 
vērtēšanas periodā 

 Finansējums 

2.5 Piesaistītais privātais finansējums (eiro)   

2.6 Iesniegtie, bet neapstiprinātie projekti   

3. Publikācijas 

3.1 Starptautiskos, recenzētos zinātniskos 
izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai 
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Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 
(norādot Impact faktoru atskaites kritēriju 
izvērsumā): 
-zinātniskie raksti žurnālos 
- konferenču rakstu krājumos 

3.2 Anonīmi recenzētas starptautiskās zinātniskās 
publikācijas, t.sk. proceedings 

  

3.3 Zinātniskās monogrāfijas (autorlokšņu skaits, 
1 autorloksne – 40 000 rakstu zīmes) 

  

3.4 Citas zinātniskās publikācijas   
3.5.  Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)   
3.6 Zinātniski populārās un metodiskās publikācijas    

4. Patenti, t.sk. augu šķirnes 
4.1 Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, 

licenču un zinātības (know-how) skaits 
vērtēšanas periodā 

  

4.2 Reģistrēto un spēkā uzturēto patentu skaits   
4.3 Pārdoto licenču un patentu skaits   

5. Apbalvojumi 
5.1 Starptautisko prēmiju laureātu skaits vērtēšanas 

periodā 
  

5.2 Valsts līmeņa konkursos apbalvoto zinātnisko 
darbu skaits 

  

6. Aizstāvētie zinātniskie darbi 
6.1 Aizstāvēto promocijas darbu skaits vērtēšanas 

periodā 
  

6.2 Aizstāvēto maģistra darbu skaits vērtēšanas 
periodā 

  

7. Publicitāte 
7.1 Referātu skaits starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs 
  

7.2 Referātu skaits pārējās konferencēs   
7.3 Konferenču un semināru skaits, kuras organizē 

struktūrvienība 
  

7.4 Dalība starptautiskā un valsts līmeņa izstādēs   
8. Recenzētie zinātniskie darbi 

8.1. Promocijas darbu recenzijas   
8.2. Zinātnisko monogrāfiju recenzijas   
8.3. Recenzētie zinātniskie raksti   
 
Struktūrvienības vadītājs: 
Datums  
Nodot Zinātnes un projektu attīstības centrā gan papīra formātā, gan elektroniski līdz 
01.12.2014. 
Viena un tā pati aktivitāte nedrīkst parādīties vairākās pozīcijās. 
 

Atskaites krit ēriju izv ērsums 
1. Personāls un tā struktūra. 
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1.1. Akadēmiskā personāla štata vietu skaits. 
1.2. Zinātņu doktoru saraksts. 
1.3. Personāla saraksts bez zinātniskā grāda. 
1.4. Vēlēto vadošo pētnieku saraksts. 
1.5. Vēlēto pētnieku saraksts. 
1.6. Jauno zinātnieku (līdz 10 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas) saraksts 

vērtēšanas periodā. 
1.7. Doktorantu saraksts. 
1.8. Eiropas un citās starptautiskajās zinātniskajās organizācijās un komitejās 

pārstāvēto zinātnieku saraksts vērtēšanas periodā. 
1.9. LR ZA, LLMZA un ārvalstu ZA locekļu saraksts. 
1.10. Promocijas padomju locekļu, LZP ekspertu, profesoru padomju locekļu, 

zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekļu, zinātnisko institūciju padomju 
locekļu saraksts. 

1.11. Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju 
locekļu saraksts. 

2. Projekti. 
2.1 Īstenoto starptautisko projektu saraksts vērtēšanas periodā un to ietvaros 

piesaistītais finansējums (eiro). 
2.1.1 t.sk. Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības Struktūrfondu 

lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa projektu saraksts; 
2.1.2 Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli (networks of 

excellence), integrētie projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti 
(STREP), COST, INTAS, NATO projektu saraksts. 

2.2 Latvijā īstenoto projektu saraksts vērtēšanas periodā un to ietvaros piesaistītais 
finansējums (eiro). 

  tai skaitā: 
2.2.1. Valsts pētījumu programmu projektu saraksts, finansējums; 
2.2.2.  Latvija Zinātnes padomes finansēto projektu saraksts, finansējums. 

2.3   Īstenoto līgumdarbu ar uzņēmumiem saraksts vērtēšanas periodā un piesaistītais 
finansējums(eiro). tai skaitā  
2.3.1 Tirgus orientēto projektu saraksts un finansējums; 
2.3.2. Ministriju pasūtīto pētījumu saraksts un finansējums; 
2.3.3. Pašvaldību pasūtījumu saraksts un finansējums. 

2.4. Konkursa kārtībā iegūtais finansējums vērtēšanas periodā. 
2.5. Piesaistītā privātā sektora finansējuma avoti un apmērs. 
2.6. Iesniegto, bet neapstiprināto projektu saraksts. 
3. Publikācijas. 
3.1. Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai 
Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs (obligāti norādot Impact faktoru ): 
-zinātniskie raksti žurnālos; 
- konferenču rakstu krājumos. 
3.2. Publikāciju bibliogrāfija anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos 

izdevumos, t.sk. proceedings. 
3.3. Izdoto zinātnisko monogrāfiju saraksts (autorloksnes) vērtēšanas periodā 

(1 autorloksne – 40 000 rakstu zīmes). 
3.4. Citas zinātniskās publikācijas. 
3.5. Starptautisko konferenču materiāli (Abstract). 
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3.6. Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikāciju (grāmatas, pārējās 
publikācijas) nosaukumi. 

4. Patenti, t.sk.augu šķirnes 
4.1 Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības (know-

how) saraksts vērtēšanas periodā. 
4.2 Reģistrēto un spēkā uzturēto patentu saraksts. 
4.3 Pārdoto licenču un patentu saraksts. 
5. Apbalvojumi. 
5.1 Starptautisko prēmiju laureātu saraksts vērtēšanas periodā. 
5.2 Valsts līmeņa konkursos apbalvoto zinātnisko darbu saraksts. 
6. Aizstāvētie zinātniskie darbi. 
6.1 Aizstāvēto promocijas darbu saraksts vērtēšanas periodā. 
6.2 Aizstāvēto maģistra darbu saraksts vērtēšanas periodā. 
7. Publicitāte 
7.1 Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 
7.2 Referātu saraksts pārējās konferencēs. 
7.3 Konferenču un semināru saraksts, kurus organizē struktūrvienība. 
7.4 Eksponātu saraksts starptautiskā un valsts līmeņa izstādēs. 
8. Recenzētie zinātniskie darbi. 
8.1 Promocijas darbu recenzijas. 
8.2 Zinātnisko monogrāfiju recenzijas. 
8.3 Recenzēto zinātnisko rakstu skaits. 
Struktūrvienības vadītājs: 
Datums 
Nodot Zinātnes un projektu attīstības centrā gan papīra formātā, gan elektroniski līdz 
01.12.2014. 
Viena un tā pati aktivitāte nedrīkst parādīties vairākās pozīcijās. 

 
DAŽĀDI 

PAR LLU  EKSPERTU DATU BĀZES VEIDOŠANU. 
Ziņo: Elita Jermolajeva, Zinātnes padomes priekšsēde. 

6.1.2. PAR LLU  KONFERENCĒM. PAR LLU  ZINĀTNISKAJIEM IZDEVUMIEM . 
Nolēma 
1. Informāciju pieņemt zināšanai. 
2. Fakultātēm precizēt informāciju. 
3. Bibliotēkai sagatavot informatīvu materiālu par datu bāzēm: nosaukumi, 

klasifikācija u.tml.. 
 

6.1.3. PAR LLU  IZDEVĒJDARBĪBU. 
Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

6.2. PAR „LLU  RAKSTU”  REDKOLĒĢIJU. 
Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 
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6.3. PAR LLU  ZINĀTNISKO INSTITŪCIJU REORGANIZĀCIJU. 
Nolēma 
Atbalstīt un virzīt apstiprināšanai Senāta lēmuma projektu „Par LLU Zinātnisko 
institūciju reorganizāciju”. 
 

6.4. PAR LZA  KONKURSU „10 GADA ZINĀTNISKIE SASNIEGUMI LATVIJĀ”. 
Nolēma 
Informāciju pieņemt zināšanai. 
 
 
Zinātnes padomes priekšsēde Elita Jermolajeva 
 
 
Zinātnes padomes sekretāre Ausma Markevica 


