APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Zinātnes padomes
2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 55-1
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizētas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk
– padome) ekspertu komisiju (turpmāk – ekspertu komisija) vēlēšanas (turpmāk – vēlēšanas),
atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 18. pantam un Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 320 „ Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu
komisiju izveides kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).
2. Atbilstoši MK noteikumu 12. punktam un padomes 2019. gada 25. jūlija lēmumam Nr.
55-2 ekspertu komisiju skaits un sastāvs, tai skaitā papildus vietas, ir šāds:
2.1. Dabaszinātņu ekspertu komisija – 10 locekļi;
2.2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija – 15 locekļi;
2.3. Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija – 9 locekļi;
2.4. Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisija – 9 locekļi;
2.5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija – 12 locekļi;
2.6. Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija – 8 locekļi.
3. Ekspertu komisiju locekļu sadalījumu pa zinātnes nozarēm atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 49 „Par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”
skatīt šī nolikuma 1. pielikumā “Ekspertu komisiju locekļu sadalījums pa zinātnes nozarēm”
(turpmāk – 1. pielikums).
II. Vēlēšanu komisija
4. Vēlēšanas organizē un uzrauga vēlēšanu komisija, kuras priekšsēdētājs un sastāvs
apstiprināts ar padomes 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 55-3. Vēlēšanu komisija pirmajā sēdē no
sava sastāva ievēl divus priekšsēdētāja vietniekus un sekretāru.
5. Vēlēšanu komisijas sastāvā ir septiņi locekļi, kuri nepiedalās vēlēšanās kā ekspertu
komisijas locekļu kandidāti (turpmāk – kandidāts). Vēlēšanu komisiju vada tās priekšsēdētājs.
Pirms darba uzsākšanas vēlēšanu komisijas locekļi paraksta šī nolikuma 2. pielikumu
“Apliecinājums par konfidencialitātes ievērošanu”. Padome ar katru vēlēšanu komisijas locekli
slēdz uzņēmuma līgumu par šā nolikuma 6. punktā minēto uzdevumu izpildi.
6. Vēlēšanu komisijas uzdevumi saskaņā ar MK noteikumiem ir:
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6.1. izvērtēt kandidātu pieteikumus, ņemot vērā Zinātniskās darbības likuma 18. panta
trešajā daļā noteikto un ievērojot papildus kvalifikācijas kritēriju MK noteikumu 9. punktā
noteiktajā apjomā;
6.2. ne vēlāk kā nedēļu pirms vēlēšanām sastādīt katras ekspertu komisijas locekļu
kandidātu sarakstu un publicēt tos Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā
(turpmāk – informācijas sistēma);
6.3. trīs darbdienu laikā pēc vēlēšanu termiņa beigām izvērtē vēlēšanu rezultātus un sastāda
balsu skaitīšanas protokolu, ko publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā.
6.4. Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos izskata sūdzības par vēlēšanu
procesa norisi;
6.5. ne vēlāk kā mēnesi pēc vēlēšanu termiņa beigām lemj par vēlēšanu rezultātu
apstiprināšanu vai nepieciešamību rīkot atkārtotas vēlēšanas;
6.6. ja padome pieņem lēmumu par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu, mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas rīko atkārtotas vēlēšanas atbilstoši MK noteikumos un šajā nolikumā
noteiktajam.
7. Vēlēšanu komisijas sēdes notiek vismaz vienu reizi mēnesī, sākot ar 2019. gada 25. jūliju.
Lai izvērtētu kandidātu pieteikumos norādīto informāciju, vēlēšanu komisija pēc nepieciešamības
rīko sēdes biežāk. Lai vienotos par vēlēšanu komisijas kompetencē esošiem jautājumiem, komisijas
priekšsēdētājs vai loceklis var rosināt to izskatīšanu rakstveida procedūrā, izmantojot elektronisko
pastu.
8. Vēlēšanu komisija vienojas par tās kompetencē esošiem jautājumiem, atklāti balsojot ar
vienkāršu balsu vairākumu.
III. Kandidāti
9. Par kandidātu var būt persona, kura kandidāta pieteikuma iesniegšanas (turpmāk –
kandidāta pieteikums) brīdī ieguvusi padomes eksperta tiesības un kura savā darbībā ievēro
zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus.
10. Kandidātam atbilstoši zinātnes nozarei, kurā tam piešķirtas padomes eksperta tiesības,
jāizpilda papildus kvalifikācijas kritērijs MK noteikumu 9. punktā noteiktajā apjomā.
11. Kandidāts informācijas sistēmā aizpilda kandidāta pieteikumu līdz 2019. gada 28.
augusta plkst. 24:00.
12. Kandidāts vēlēšanās kandidē tikai uz vienu ekspertu komisiju.
13. Ja kandidāts nav nodarbināts zinātniskajā institūcijā un nav reģistrēts lietotājs
informācijas sistēmā, tam Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) jāiesniedz
iesniegums par informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu (skatīt https://sciencelatvia.lv/#/pub/user_material/2957).
2

14. Vēlēšanu komisija ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms vēlēšanām izvērtē visus kandidātu
pieteikumus, tos apstiprinot vai noraidot tos kā neatbilstošus MK noteikumu 9. punktā noteiktajam.
Vēlēšanu komisija pēc kandidātu pieteikumu izvērtēšanas informācijas sistēmā publicē ekspertu
komisiju kandidātu sarakstu pa zinātnes nozarēm.
IV. Vēlēšanu norise
15. Tiesības vēlēt ir Latvijas Republikā nodarbinātam zinātniekam (turpmāk – vēlētājs). Lai
veiktu balsojumu, vēlētājam jābūt informācijas sistēmas lietotāja tiesībām.
16. Ja vēlētājs strādā organizācijā, kura nav zinātniskā institūcija, vēlētājs ministrijā
iesniedz iesniegumu par informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu (skatīt https://sciencelatvia.lv/#/pub/user_material/2957).
17. Vēlēšanas notiek divas darbdienas no 2019. gada 12. septembra plkst. 00:00 līdz 13.
septembra plkst. 24:00.
18. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājs:
18.1. pieslēdzas informācijas sistēmai;
18.2. norāda vienu zinātnes nozari un atbilstošo ekspertu komisiju, par kuras kandidātiem
balsos;
18.3. izvēlas vienu kandidātu un apstiprina balsojumu.
19. Vēlēšanu komisija padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā nodrošina vēlētājiem
pamācību informācijas sistēmas lietošanai un balsojuma veikšanai.
20. Sūdzības par vēlēšanu procesa norisi var iesniegt vēlēšanu komisijai triju darbdienu
laikā pēc šī nolikuma balsu skaitīšanas protokola publicēšanas.
V. Rezultātu apkopošana un lēmuma pieņemšana
21. Ekspertu komisijā kandidātu vietas zinātnes nozarēs tiek dalītas atbilstoši šī nolikuma
1. pielikumam, katrai zinātnes nozarei iedalot vienu garantēto vietu, kuru ieņem kandidāts, kurš
saņēmis lielāko vēlētāju balsu skaitu attiecīgajā zinātnes nozarē, rēķinot procentos no kopējā
attiecīgajā zinātnes nozarē nodoto balsu skaita. Izņēmums ir citas dabaszinātnes, citas
lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes, citas humanitārās un mākslas
zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes, citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru
sociālās zinātnes un militārā zinātne un gadījumus, kad uz vietu zinātnes nozarē nepretendē neviens
kandidāts.
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22. Papildus vietas 2. punktā noteiktā ekspertu komisijas sastāva ietvaros atbilstoši šī
nolikuma 1. pielikumam tiek dalītas dilstošā secībā nākamajiem kandidātiem katras ekspertu
komisijas ietvaros ar augstāko balsu skaitu.
23. Ja ir vairāki kandidāti ar vienādu saņemto balsu skaitu, par ievēlētu uzskata to
kandidātu, kuram papildus kvalifikācijas kritērijs ir skaitliski lielāks. To, kuram kandidātam
papildus kvalifikācijas kritērijs ir skaitliski lielāks, vēlēšanu komisija izvērtē, ņemot vērā kandidāta
pieteikumu.
24. Vēlēšanu komisija sastāda balsu skaitīšanas protokolu, kurā par katru ekspertu komisiju
norāda:
24.1. kandidāta vārdu un uzvārdu;
24.2. attiecīgo zinātnes nozari;
24.3. kandidāta pārstāvēto zinātnisko institūciju vai citu darbavietu;
24.4. kandidāta saņemto balsu skaitu;
24.5. balsu skaitīšanas protokolā kandidātus kārto dilstošā secībā pēc saņemtā balsu skaita.
25. Trīs darbdienu laikā pēc vēlēšanu termiņa beigām vēlēšanu komisija izvērtē vēlēšanu
rezultātus un sastāda balsu skaitīšanas protokolu, ko publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas
sistēmā.
26. Trīs darbdienu laikā no balsu skaitīšanas protokola publicēšanu var iesniegt vēlēšanu
komisijai sūdzības par vēlēšanu procesa norisi, rakstot uz elektroniskā pasta adresi:
velkom@lzp.gov.lv.
27. Ne vēlāk kā mēnesi pēc vēlēšanu termiņa beigām vēlēšanu komisija lemj par vēlēšanu
rezultātu apstiprināšanu vai nepieciešamību rīkot atkārtotas vēlēšanas, par to nekavējoties informē
padomi.
28. Padome pieņem lēmumu par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu ne vēlāk kā mēnesi pēc
vēlēšanu komisijas paziņojuma par nepieciešamību rīkot atkārtotas vēlēšanas saņemšanas.
29. Padome ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc ekspertu komisiju sastāva apstiprināšanas
publicē vēlēšanu rezultātus padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā.
30. Pirmo ekspertu komisijas sēdi vada vēlēšanu komisijas pārstāvis līdz ekspertu komisijas
priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanai.
31. Ekspertu komisija pirmajā sēdē ievēl tās pārstāvi padomē, balsojot. Ievēlēts ir tas
ekspertu komisijas loceklis, par kuru nobalsojis vairākums no sēdē klātesošajiem ekspertu
komisijas locekļiem.
J. Kloviņš

Priekšsēdētājs
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1. pielikums
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumam
Ekspertu komisiju skaits un sastāvs
Ekspertu komisiju skaits
Ekspertu komisijas nosaukums
1. Dabaszinātņu ekspertu komisija
2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu
komisija
3. Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu
komisija
4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās
zinātnes
5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija
6. Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu
komisija

Ekspertu komisijas
locekļu skaits
10
15
9
9
12
8

Ekspertu komisiju locekļu sadalījums pa nozarēm
Ekspertu komisija/zinātnes nozare
Ekspertu komisijas locekļu skaits
10 locekļi
1. Dabaszinātņu ekspertu komisija
(6 garantētās vietas un 4 papildus vietas)
1.1. Matemātika
1
1.2. Datorzinātne un informātika
1
1.3. Fizika un astronomija
1
1.4. Ķīmija
1
1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un
1
vides zinātnes
1.6. Bioloģija
1
1.7. Citas dabaszinātnes
15 locekļi
2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju
(11 garantētās vietas un 4 papildus vietas)
ekspertu komisija
2.1. Būvniecības un transporta
1
inženierzinātnes
2.2. Elektrotehnika, elektronika,
1
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
2.3. Mašīnbūve un mehānika
1
2.4. Ķīmijas inženierzinātne
1
2.5. Materiālzinātne
1
2.6. Medicīniskā inženierija
1
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2.7. Vides inženierija un enerģētika
2.8. Vides biotehnoloģija
2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija
2.10. Nanotehnoloģija
2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas,
tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
3. Medicīnas un veselības zinātņu
ekspertu komisija
3.1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā
farmācija
3.2. Klīniskā medicīna
3.3. Veselības un sporta zinātnes
3.4. Medicīniskā biotehnoloģija
3.5. Citas medicīnas un veselības zinātnes,
tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze
4. Lauksaimniecības, meža un veterināro
zinātņu ekspertu komisija
4.1. Lauksaimniecības un zivsaimniecības
zinātnes, mežzinātne
4.2. Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
4.3. Veterinārmedicīnas zinātne
4.4. Lauksaimniecības biotehnoloģija
4.5. Citas lauksaimniecības, meža un
veterināro zinātņu nozaru zinātnes

1
1
1
1
1
9 locekļi
(5 garantētās vietas un 4 papildus vietas)
1
1
1
1
1
9 locekļi
(4 garantētās vietas un 5 papildus vietas)
1
1
1
1
12 locekļi
(8 garantētās vietas un 4 papildus vietas)
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija
5.1. Psiholoģija
5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
5.3. Izglītības zinātnes
5.4. Socioloģija un sociālais darbs
5.5. Tiesību zinātne
5.6. Politikas zinātne
5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
5.8. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
5.9. Citas sociālās zinātnes, tai skaitā
starpnozaru sociālās zinātnes un militārā
zinātne
6. Humanitāro un mākslas zinātņu
ekspertu komisija
6.1. Vēsture un arheoloģija
6.2. Valodniecība un literatūrzinātne

8 locekļi
(4 garantētās vietas un 4 papildus vietas)
1
1
6

6.3. Filozofija, ētika un reliģija
6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
6.5. Citas humanitārās un mākslas zinātnes,
tai skaitā radošās industrijas zinātnes

1
1
-
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2. pielikums
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumam
Apliecinājums par konfidencialitātes ievērošanu
Piekrītot piedalīties ar Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – padome) 2019. gada 25. jūlija
lēmumu Nr. 55-3 apstiprinātās ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas darbā,
(vārds, uzvārds) piekrīt ievērot sekojošas konfidencialitātes prasības:
1. Jebkura informācija, ko padome sniedz vēlēšanu komisijas loceklim, ir izmantojama tikai
vēlēšanu komisijas darbam. Vēlēšanu komisijas loceklis saņemto informāciju par ekspertu
komisiju vēlēšanu kandidātiem (turpmāk – kandidāts) nevar nodot trešajām personām;
2. Vēlēšanu komisijas loceklis nodrošina, ka visa dokumentācija un informācija, kas attiecas uz
kandidātu pieteikumu izvērtēšanu, gan papīrā, gan elektroniski, tiek glabāta droši un iznīcināta pēc
izvērtēšanas procesa beigām.

Apliecinu, ka apņemos ievērot iepriekš minētās konfidencialitātes prasības.
Datums
Paraksts
Vārds, Uzvārds
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