
 

 

DOMES SĒDES 

L Ē M U M S 

Rīgā 

 

2021. gada 6. aprīlī        Nr.22-3/42 

Par grozījumiem LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

Latvijas Produktivitātes zinātniskā institūta nolikumā 

 

Noklausījusies Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (turpmāk - 

LU BVEF) Domes Attīstības un stratēģijas komisijas priekšsēdētāja prof. A. Cekula un Latvijas 

Produktivitātes zinātniskā institūta direktores prof. I. Šteinbukas ziņojumus par nepieciešamību 

precizēt institūta nolikumu, atklāti balsojot (Domes sastāvā – 25 domnieki, balsošanā piedalās 

22, „par”-22, “pret”-0, “atturas”-0),  

 

dome nolemj: 
 

1. Grozīt ar LU BVEF Domes 05.11.2019. lēmumu Nr.22-3/114 apstiprinātā LU BVEF 

Latvijas Produktivitātes zinātniskā institūta Nolikuma 8., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.9., 9.10., 

9.17., 19., 24.1., un 27. punktu šādā redakcijā: 

 

“8.    Institūta mērķis ir veikt neatkarīgu, objektīvu un starptautiskajās  akadēmiskajās aprindās 

atzītus konkurētspējas un produktivitātes pētījumus un atbilstoši Ministru Kabineta 

lēmumam (29.10.2019) pārstāvēt Latviju ES dalībvalstu Produktivitātes padomju tīklā, 

kā arī nodrošināt jauno zinātnieku kvalitatīvu sagatavošanu un studentu iesaistīšanu 

pētniecībā, realizējot efektīvu personāla, finanšu resursu un kvalitātes vadību. 

9.2. ilgtermiņa produktivitātes, efektivitātes un konkurētspējas attīstības virzošo un 

veicinošo faktoru analīze un attīstības tendenču prognozēšana; 

9.3.  zinātniski pamatota tautsaimniecības konkurētspējas analīze un rekomendāciju izstrāde 

tautsaimniecības un nozaru griezumā politikas veidotājiem sabiedrības labklājības 

nodrošināšanai; 

9.4. pētniecības darba virzienu un procesu pārvaldības, koordinācijas un pēctecības 

nodrošināšana; 

9.5. dalības pētniecisko nacionālā un starptautiskā mēroga kopprojektos  veicināšana un 

sasniegto zinātnisko rezultātu publikāciju nodrošināšana; 

9.9. Fakultātes akadēmiskā personāla, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 

studentu iesaiste aktuālajos pētījumos; 

9.10. profesionālās izaugsmes nodrošināšana; 

9.17. sadarbības nodrošināšana ar Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstu 

produktivitātes padomēm, Latvijas produktivitātes padomi, Ekonomikas ministriju,, 



 
 

izglītības un pētniecības iestādēm, nevalstiskajām un citām organizācijām Latvijā un 

ārvalstīs LU organizētajos zinātniskajos pasākumos, darba grupās un semināros, kas 

saistīti ar produktivitāti un konkurētspēju veicinošo politikas izstrādi; 

19.   Institūta zinātniskās darbības virziena atbildīgo personu no Institūta vēlētā akadēmiskā 

personāla, Fakultātes, kā arī citu augstskolu zinātnieku ar doktora grādu, kuriem ir 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas un uzņēmējdarbības  zinātnes 

nozarē, vidus ieceļ dekāns ar savu norādījumu, par šiem papildus akadēmiskiem 

pienākumiem paredzot atbilstošu atalgojumu. 

24.1. no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla vidus ievēl Padomi. Ievēlējamās Padomes 

skaitlisko sastāvu nosaka dekāns ar savu norādījumu; 

27.    Institūta zinātniskā Padome ir Institūta pārvaldes lēmējinstitūcija tās darba 

organizēšanai un koordinēšanai. Padomes sastāvā ietilpst: 

27.1. no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla vidus Kopsapulcē ievēlētie pārstāvji; 

27.2. šī nolikuma 19. punkta kārtībā ar dekāna norādījumu apstiprinātie Institūta 

zinātniskās darbības virzienu atbildīgie pārstāvji no Institūtā vēlētā akadēmiskā 

personāla vidus; 

27.3. Institūta direktora izvirzītie Fakultātes un citu augstskolu zinātnieku pārstāvji ar 

doktora grādu, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas 

un uzņēmējdarbības  zinātnes nozarē. “ 

 

2. Izslēgt no ar LU BVEF Domes 05.11.2019. lēmumu Nr.22-3/114 apstiprinātā LU BVEF Latvijas 

Produktivitātes zinātniskā institūta Nolikuma 40. un 41.punktu. 

 

Pamats: MK 29.10.2019 sēdes protokollēmums Nr.50 (26.§), ar LU Senāta 2016.10.31. 

lēmumu Nr.47 apstiprināta LU BVEF nolikuma 34.7. punkts, LU BVEF Latvijas 

Produktivitātes zinātniskā institūta direktores I. Šteinbukas priekšlikums.  

 

(BVEF Domes protokols Nr. 22-2/6) 

 

Domes priekšsēdētājs       Juris Krūmiņš 

 

Domes sekretāre       Anita Rudāja 

 

 

 

 

 

Sagatavoja A.Rudāja 

67034890 

 

___________________ 

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 


