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Atvasinātas publiskas personas
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Studentu padomes nolikums
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Studentu padome dibināta 14. janvārī 2022. gadā.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) Studentu padome (turpmāk – SP)
apvieno institūtā strādājošos studentus (bakalaura, maģistra un doktora līmeņa), doktora
grāda pretendentus un jaunos zinātniekus vienu gadu pēc doktora grāda iegūšanas, kuri ir
darba tiesiskajās attiecībās ar LVKĶI.
1.2. SP darbojas saskaņā ar LVKĶI statūtiem un iekšējo darba kārtību.
1.3. SP ir konsultatīva un informatīva padomdevēja institūcija LVKĶI.
1.4. SP lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem ir ieteikuma raksturs.
2. Mērķi un uzdevumi
2.1. SP mērķis ir ieinteresēt LVKĶI strādājošos studentus (topošos jaunos zinātniekus)
institūta zinātniskajā, akadēmiskajā un kultūras dzīvē, kā arī veidot kopēju balsi, kas tiktu
balstīta uz studentu interesēm.
2.2. SP uzdevumi:
2.2.1. apzināt LVKĶI strādājošo studentu/jauniešu kopīgās vajadzības un darba vides
problēmas, veicināt to risināšanu;
2.2.2. veicināt LVKĶI strādājošo studentu/jauniešu savstarpējo sadarbību un rīkot
domubiedru pasākumus pieredzes apmaiņai ar pārējiem institūta darbiniekiem un
ārpus tā;
2.2.3. nodrošināt informāciju par dažādu ar izglītību un darba kompetenci veicinošu
pasākumu iespējām;
2.2.4. iepazīstināt institūtā strādājošos studentus/jauniešus ar LVKĶI darbību, institūtā
esošajiem projektu veidiem, publikāciju rakstīšanas ieteikumiem un citiem ar
zinātnisko darbu saistītiem jautājumiem;
2.2.5. rīkot dažādas aktivitātes un konkursus SP jauniešu radošām izpausmēm;
2.2.6. īstenot kopīgus sadarbības projektus ar jaunatnes organizācijām Latvijā un
ārvalstīs;
2.2.7. veicināt SP mērķu, statūtu, darbības virzienu un lēmējinstitūciju lēmumu
īstenošanu;
2.2.8. LVKĶI mājaslapā izveidot un uzturēt sadaļu, kas būs paredzēta SP.
3. Struktūra un vadība
3.1. SP augstākā lēmējinstitūcija ir SP sapulce.
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3.2. SP sapulci veido brīvprātīgi iesaistījušies biedri – LVKĶI strādājošie studenti
(bakalaura, maģistra un doktora līmeņa), doktora grāda pretendenti un jaunie zinātnieki
vienu gadu pēc doktora grāda iegūšanas.
3.3. SP darbības sapulci priekšsēdētājs sasauc ne retāk kā reizi 3 mēnešos vai nepieciešamības
gadījumā biežāk.
3.4. SP amatpersonu vēlēšanu sapulci sasauc reizi gadā. Ja priekšsēdētājs nesasauc šādu
vēlēšanu sapulci, tad to veic priekšsēdētāja vietnieks.
3.5. SP amatpersonu ārkārtas vēlēšanu sapulci var sasaukt pēc vairāk nekā puses padomes
locekļu pieprasījuma, kas vienu mēnesi pirms konkrētās sēdes iesniegts sekretāram.
3.6. Pārskata un vēlēšanu sapulces kompetencē ir:
3.6.1. apstiprināt SP darbības programmu un darbības pārskatu;
3.6.2. ar balsu vairākumu no SP biedru vidus ievēlēt padomes priekšsēdētāju;
3.6.3. ievēlētais padomes priekšsēdētājs ieceļ vienu vietnieku un vienu sekretāru.
3.7. Pārskata, vēlēšanu, kārtējā, ārkārtas sapulcē lēmumus pieņem ar klātesošo SP biedru balsu
vairākumu. Vienam SP loceklim ir viena balss.
3.8. SP sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no padomē esošajiem SP
biedriem. Ja sapulcē nav kvoruma, tad sapulču starplaikos lēmumus pieņem priekšsēdētājs
kopā ar vietnieku.
3.9. SP sapulces ir atklātas un tiek protokolētas. Protokolu sastāda padomes sekretārs.
Protokols publiski pieejams visiem SP biedriem, kas tiek ievietots LVĶĶI mājaslapā,
Studentu padomes sadaļā.
3.10.
SP sapulci ne retāk kā reizi 1 mēnesī sasauc priekšsēdētājs, vietnieks vai pēc 1/3
padomes locekļu pieprasījuma, kas 2 nedēļas pirms konkrētās sēdes iesniegts sekretāram.
3.11.
SP sapulces kompetencē ir:
3.11.1. izlemt svarīgākos jautājumus SP mērķu veiksmīgai īstenošanai un apstiprināt SP
uzdevumiem atbilstošu darbības programmu;
3.11.2. nepieciešamības gadījumā izveidot SP darba grupas;
3.11.3. izskatīt un apstiprināt padomes priekšsēdētāja sagatavotu padomes darbības
pārskatu;
3.11.4. risināt citus ar SP darbību saistītus jautājumus.
3.12.
SP locekļi par darbu padomē nesaņem atlīdzību.
3.13.
SP drīkst darboties jaunie zinātnieki vienu gadu pēc doktora grāda iegūšanas.
3.14.
Par SP priekšsēdētāju un tā vietnieku:
3.14.1. drīkst kandidēt jebkurš SP brīvprātīgais biedrs, kurš ieguvis maģistra grādu vai ir
doktora līmeņa students, piesakot savu kandidatūru priekšsēdētāja amatam;
3.14.2. vēlēšanu sapulcē kandidāti iepazīstina ar sevi un redzējumu par SP darbības
programmu (galvenās prioritātes un to īstenošanas uzdevumi);
3.14.3. vēlēšanu sapulcē priekšsēdētāju ar vienkāršu balsu vairākumu no deleģēto
pārstāvju vidus ievēl uz 1 gadu;
3.14.4. priekšsēdētājs var tikt atsaukts ar vismaz 2/3 balsu no SP biedru vidus.
3.15.
Ja kāds no SP biedriem tiek ievēlēts par LVKĶI Zinātniskās padomes locekli, viņš
nekavējoties izbeidz savu darbību SP.
3.16.
SP priekšsēdētāja kompetencē ir:
3.16.1. vadīt SP darbu, tās mērķu un uzdevumu īstenošanai;
3.16.2. sasaukt SP sapulces un virzīt apspriešanai lēmumu projektus;
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3.16.3. izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu, rosināt SP darba grupu
izveidi un risināt citus ar SP ikdienas darbību saistītus jautājumus;
3.16.4. informēt LVKĶI Zinātnisko padomi par SP pieņemtajiem lēmumiem, aktuālajām
problēmām; kā arī piedāvāt risinājumus institūta iekšējā klimata uzlabošanai.
3.17.
SP priekšsēdētāja vietnieka funkcijas veic SP priekšsēdētāja izvirzīts SP biedrs.
3.18.
SP priekšsēdētāja vietnieka kompetencē ir:
3.18.1. palīdzēt SP priekšsēdētājam pienākumu izpildē;
3.18.2. kopā ar priekšsēdētāju izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu,
rosināt darba grupu izveidi un risināt citus ar SP ikdienas darbību saistītus jautājumus;
3.18.3. priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīt SP priekšsēdētāja funkcijas.
3.19.
SP sekretāra funkcijas veic SP priekšsēdētāja norīkots SP biedrs.
3.20.
SP sekretāra kompetencē ir:
3.20.1. konsultēt SP locekļus, priekšsēdētāju, vietniekus, darba grupas;
3.20.2. sniegt organizatorisko un tehnisko atbalstu SP veiksmīgai darbībai.
4. Darbības nodrošināšana
4.1. LVKĶI nodrošina atbalstu SP darbībai (telpas, aprīkojums).
5. Studentu padomes vizuālā identitāte
5.1. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta SP zīmola vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi
uzturēt nemainīgu un saskanīgu padomes vizuālo identitāti un komunikācijas stilu.
5.2. Šo vadlīniju izmantošana ir atrunāta SP darbības ietvaros un ir pielietojama ārējai
komunikācijai ar sabiedrību jebkāda veida sabiedrisko attiecību, mārketinga un citu
organizācijas reprezentēšanas, pārstāvēšanas un atspoguļošanas ietvaros.
5.3. SP logo pievienots Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) Studentu padomes
nolikuma pielikumā nr.1.

3

Atvasinātas publiskas personas
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Studentu padome
Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija

PIELIKUMS NR. 1.

4

