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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 

 

S T ARPT AUT I S K ĀS  ZI NĀT NI S K ĀS  

K O NS UL T AT ĪVĀS  PADO ME S  

 

NO L I K UMS  

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1 Transporta un sakaru institūta (turpmāk tekstā - TSI) Starptautiskā zinātniskā 

konsultatīvā padome (turpmāk tekstā - Padome) ir konsultatīva institūcija, kas 

sniedz ieteikumus TSI zinātnes, izglītības un inovāciju jomās. 

1.2 Padome piedalās TSI pētniecības stratēģijas izveidošanā un realizācijā, lai 

paaugstinātu tās konkurētspēju pasaules vadošo pētniecības un izglītības 

iestāžu vidū. 

1.3 Padomes darbības mērķis ir uzlabot TSI pētniecības aktivitāšu efektivitāti. 

Galvenais Padomes darba uzdevums ir palīdzēt risināt jautājumus, kas saistīti 

ar TSI stratēģiskās attīstības mērķu un uzdevumu izpildi. 

 

2. Padomes sastāvs un tās veidošanās principi 
2.1 Padome sastāv no vadošiem starptautiskiem ekspertiem un pētniekiem. 

Padomes locekļu kandidātu sarakstu veido TSI Zinātņu un attīstības 

prorektors, ņemot vērā TSI Zinātnes un doktorantūras padomes ieteikumus.  

2.2 Padome sastāv no 3-5 locekļiem, ieskaitot Padomes priekšsēdētāju. Padomes 

locekļus apstiprina ar TSI rektora rīkojumu. 

2.3 Padomes locekļi pilda savus pienākumus kā neatkarīgi eksperti savu 

individuālo iespēju robežās. Padomes locekļiem, izmantojot savas zināšanas 

un prasmes, jāsniedz pozitīvs ieguldījums TSI darbībā.  

2.4 Padomes locekļus izvēlas no pasaulē pazīstamu zinātnieku vidus, kuri strādā 

vadošajos starptautiskajos pētniecības un izglītības centros un universitātēs, 

balstoties uz viņu pieredzi zinātnes nozarēs, kas saistītas ar TSI pētniecības 

programmas īstenošanu. Padomes locekļus izvēlas, pamatojoties uz viņu 

kvalifikāciju un pieredzi, ņemot vērā viņu publikācijas, zinātnisko, 

akadēmisko un profesionālo darbību, kā arī starptautisko pieredzi savā 

pētniecības jomā. Priekšroka tiks dota personām, kuras ir zinošas par 

attiecīgām globālajām tendencēm zinātnes un inovāciju jomā. 

2.5 Padomes locekļus ieceļ uz termiņu līdz pieciem gadiem. Padomes locekli var 

iecelt arī uz otru pilnvaru termiņu. 

 

3. Padomes kompetence, mērķi un uzdevumi 
Padomes kompetence, mērķi un uzdevumi ir sekojoši: 

3.1 Konsultācijas par TSI stratēģiskās attīstības virzieniem, prioritātēm un 

trūkumiem TSI pētniecības programmā. 

3.2 Pētnieciskās darbības izvērtēšana, konsultācijas par pētniecības globālajiem un 

stratēģiskajiem virzieniem. 

3.3 Ieteikumu sniegšana TSI par vēlamiem attīstības virzieniem un veicamiem 

pasākumiem, pamatojoties uz katra dalībnieka personīgajām zināšanām un 

pieredzi. 
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3.4 Konsultācijas par prioritārajām darbībām, kurās iesaistīties, un ar kuru 

starpniecību TSI efektīvāk varētu palielināt savu ietekmi. 

3.5 Darbība kā TSI vēstniekiem starptautiskā līmenī. 

3.6 Ieteikumi par pieejamajām finansējuma iespējām, ko TSI varētu izmantot, un 

konsultācijas par to, kā praktiski realizēt šīs potenciālās iespējas. 

3.7 Konsultācijas un ieteikumi Padomes priekšsēdētājam attiecībā uz viņa/viņas 

darbību, kā arī TSI Zinātnes un doktorantūras padomes un Zinātņu un 

attīstības prorektora konsultēšana zinātnes, izglītības un inovāciju jomās 

jautājumos, kas saistīti ar TSI stratēģiskās attīstības mērķiem un uzdevumiem. 

3.8 Sadarbības veidošanas atbalstīšana starp TSI un pasaules vadošajiem izglītības 

un pētniecības centriem.  

 

4. Padomes darba organizācija 
4.1 Padome organizē savu darbību saskaņā ar darba plāniem, ko apstiprinājis 

Padomes priekšsēdētājs. 

4.2 Padome rīko savas sanāksmes pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.  

4.3 Padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, un tiek 

noformēti ar atbilstošu protokolu. Padomes lēmumiem ir konsultatīvs raksturs. 

4.4 Visiem Padomes locekļiem ir jāpiedalās katrā sanāksmē. Ja Padomes loceklis 

nevar personīgi ierasties uz sēdi, tad viņš/viņa rakstiski paziņo Padomes 

priekšsēdētājam savu lēmumu par darba kārtības jautājumiem. 

4.5 Gadījumos, kad apstākļi neļauj rīkot sanāksmi, Padome var pieņemt lēmumu 

izmantot elektronisko balsošanu. Elektronisko balsošanas  procedūru var veikt 

tikai pēc  priekšsēdētāja iniciatīvas un ar pārējo Padomes locekļu piekrišanu. 

Padomes locekļi desmit darba dienu laikā  apstiprina vai noraida piedāvāto 

lēmumu. Tiks uzskatīts, ka Padomes locekļi, kuri nebūs nobalsojuši desmit 

darba dienu laikā, atturas jautājumā par piedāvāto lēmumu. 

 

5. Konfidencialitāte un darba valoda 
5.1 Padomes locekļiem, kā arī jebkuriem citiem Padomes sēdes dalībniekiem, ir 

jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz sanāksmes gaitu un tās lēmumiem.  

5.2 Padomes sanāksmju darba valoda ir angļu valoda. 

5.3 Gadījumos, kad dokumenti tiek tulkoti jebkādā citā valodā, kas nav angļu 

valoda, dokumenta versija angļu valodā  tiek uzskatīta par galīgu un saistošu. 
 

 

 

 


