Apstiprināts Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”
Zinātniskās padomes 2007.gada 22.janvāra
sēdē (protokols Nr3)
(ar papildinājumu Zinātniskās padomes 2007. gada 30. marta
sēdē (protokols Nr. 10);
Zinātniskās padomes 2010. gada 01. decembra
sēdē (protokols Nr. 6);
Zinātniskās padomes 2015. gada 29. maija
sēdē (protokols Nr. 3)).

Atvasinātas publiskas personas „Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ”Silava””
nolikums

I. Vispārīgie jautājumi
1. „Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”” (turpmāk – institūts) ir atvasināta
publiska persona, kas savas autonomās kompetences ietvaros darbojas akadēmisko mērķu
sasniegšanai mežzinātnes jomā.
2. Institūta darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un
izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un
konkurētspēju.

II. Institūta funkcijas, uzdevumi un tiesības
3. Institūtam ir šādas funkcijas:
3.1. veikt zinātnisko darbību, kas vērsta uz jaunu zināšanu ieguvi par meža ilgtspējīgu
daudzmērķu apsaimniekošanu, kā arī meža produktu racionālu un inovatīvu izmantošanu;
3.2. veikt meža statistisko inventarizāciju;
3.3. sniegt atzinumus par meža reproduktīvā materiāla un tā ieguves avotu atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
3.4. atbilstoši kompetencei uzturēt Latvijas augu ģenētisko resursu datu bāzi, Latvijas
augu gēnu banku un veikt lauksaimniecības augu ģenētisko resursu molekulāro
pasportizāciju;
3.5. atbilstoši kompetencei nodrošināt zinātnisko ekspertīzi un sniegt priekšlikumus
meža politikas īstenošanai, Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienībā, kā arī
starptautiskajās institūcijās un procesos;

3.6. piedalīties
programmās;

valsts un

starptautiskos

pētījumu

projektos un

pētniecības

3.7. veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību meža nozarē.
4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūts:
4.1. veic zinātniskos pētījumus šādos mežzinātnes pamatvirzienos:
4.1.1. meža resursi;
4.1.2. mežkopība un meža ekoloģija;
4.1.3. meža ģenētika un selekcija;
4.1.4. meža atjaunošana un ieaudzēšana;
4.1.5. meža darbu pētniecība;
4.1.6. meža fitopatoloģija un mikoloģija;
4.1.7. meža entomoloģija;
4.1.8. meža izejvielu izmantošana;
4.1.9. medniecība;
4.1.10. meža ekonomika, politika un informācija;
4.2. veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku pielietošanu;
4.3. izstrādā un īsteno programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai
un pilnveidošanai;
4.4. organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas;
4.5. izdod informatīvos materiālus;
4.6. veido un uztur meža nozares bibliotēku;
4.7. veido un uztur mežzinātnes vēstures materiālu fonda krātuvi;
4.8. veido un uztur datubāzes par ilglaicīgo pētījumu eksperimentālo bāzi;
4.9. darbojas saskaņā ar institūta darbības mērķi un darbības stratēģiju.
5. Institūtam papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām ir šādas tiesības:
5.1. pieprasīt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos no privātpersonām, institūta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
5.2. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finanšu palīdzību, piedalīties projektu
konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus;
5.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
privātpersonām, kā arī starptautiskajām organizācijām;
5.4. iekasēt maksu par institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem normatīvos
aktos noteiktajā kārtībā;
5.5. veikt saimniecisko darbību.

III. Institūta pārvalde
6. Institūta lēmējorgāns ir institūta zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā
padome. Zinātnisko padomi 9 cilvēku sastāvā uz 3 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu
ievēl institūta zinātnieku pilnsapulce (turpmāk – pilnsapulce). Zinātniskā padome
apstiprina institūta budžetu, struktūru un direktora amata aprakstu.
7. Institūta direktors pilda Zinātniskās darbības likumā noteiktos pienākumus un
funkcijas. Direktoru uz 5 gadiem ievēlē Zinātniskā padome. Institūta direktoram var būt
vietnieki.
8. Pilnsapulcē darbojas institūta zinātnieki. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās
divas trešdaļas no kopējā institūta zinātnieku skaita. Pilnsapulci sasauc pēc institūta
direktora, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas vai arī, ja to pieprasa vismaz 10
procenti institūta vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu.
9. Institūta Zinātniskās padomes kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un
institūta Zinātniskās padomes nolikums.

IV. Institūta Konsultatīvā padome
10. Institūta mērķu īstenošanai valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī meža
nozares, izglītības, zinātnes iestāžu un sabiedrības interešu saskaņošanai meža nozares
attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, institūts izveido institūta Konsultatīvo padomi.
11. Institūta Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar institūta Zinātniskās padomes
apstiprinātu nolikumu.

V. Institūta finanšu līdzekļi un manta
12. Institūta finanšu līdzekļus veido:
12.1. valsts budžeta bāzes finansējums;
12.2. valsts budžeta dotācijas valsts deleģēto funkciju veikšanai;
12.3. konkursa kārtībā iegūtie finanšu līdzekļi;
12.4. ieņēmumi par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi;
12.5. ziedojumi, dāvinājumi;
12.6. ārvalstu finanšu palīdzība.
13. Institūta darbinieku atalgojumu nosaka saskaņā ar Zinātniskās padomes
apstiprinātu institūta darba samaksas politiku.
14. Institūts saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkojas ar tā valdījumā esošo valsts
kustamo un nekustamo mantu, kā arī mantu, kuru institūts iegādājies savas darbības
nodrošināšanai.

VI. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana
15. Institūts darbojas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu un Valsts pārvaldes
iekārtas likumu.
16. Institūta darbinieku faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos
gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu institūta
direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
17. Institūta direktora faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos
gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā iestādē
vai pārsūdzēt tiesā.

VII. Kārtība personu ievēlēšanai akadēmiskos amatos
18. Personas akadēmiskajos amatos Institūtā ievēl uz 6 gadiem Nolikuma 4.1. punktā
noteiktajos mežzinātnes pamatvirzienos. Personām, kuras akadēmiskajos amatos ievēlētas
līdz 2007. gada 30. martam, pilnvaru termiņš akadēmiskajā amatā ir 3 gadi no ievēlēšanas
brīža.
19. Akadēmiskajā amatā ievēlēta persona veic darba pienākumus saskaņā ar
Zinātniskās padomes apstiprinātu amata aprakstu.
20. Personas akadēmiskajos amatos Institūtā ievēl saskaņā ar Zinātniskās padomes
apstiprinātu akadēmisko amatu vēlēšanu nolikumu.

