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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk tekstā – LJA) Studentu zinātniskā biedrība (turpmāk tekstā 

– SZB) ir brīvprātīga LJA studējošo apvienība, kuru izveido, lai veicinātu studējošo jaunrades 

un pētniecisko darbu akadēmijā. 

1.2. SZB izveide un darbība noris atbilstoši šim nolikumam, ko apstiprina LJA Senāts. 

1.3. Savā darbībā SZB ievēro Latvijas Republikas likumus, LJA Satversmi un saistošos LJA 

iekšējos normatīvos dokumentus. 

1.4. SZB darbojas LJA ietvaros un nav juridiska persona. SZB darbību pārrauga LJA Zinātnes 

padome. 

1.5. Šis nolikums ir saistošs visam LJA personālam. 

1.6. SZB nosaukums: 

Angļu valodā – Students Scientific Union of Latvian Maritime Academy; 

Vācu valodā – Wissenschaftliches Studentenverein der Akademie für Seefahrt Lettlands; 

Krievu valodā – Студенческое научное общество Латвийской Морской академии. 

 

 

2. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

2.1. SZB darbības mērķis ir rosināt LJA studējošos interesi par jaunrades un pētniecisko darbu, kā 

arī veicināt tā īstenošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi. 
2.2. SZB galvenie uzdevumi ir: 

 veicināt SZB biedru profesionālo kompetenci; 

 rosināt studējošos pievērsties jaunrades un pētnieciskam darbam LJA; 

 veicināt SZB biedru līdzdalību LJA pētniecības un citos praktiskos projektos, kā arī ar 

pētniecību saistītos pasākumos; 

 veicināt SZB biedru apmācību projektu izstrādes, vadīšanas un pētniecības jomā; 

 sadarboties ar citu augstskolu studentu zinātniskajām biedrībām Latvijā un ārpus tās. 
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 Izdot, uzturēt studentu zinātniski- pētniecisko  e -žurnālu un pastāvīgi papildināt tā 

saturu 

 

 

3. SZB BIEDRI UN PĀRVALDĪBA 

 

3.1. SZB biedri var būt LJA studējošie un absolventi, kā arī LJA Jūrskolas izglītojamie. Lēmumu 

par uzņemšanu, pamatojoties uz iesniegumu, pieņem SZB valde. Biedru skaits nav ierobežots.  

3.2. SZB biedru pienākums ir rīkoties saskaņā ar SZB mērķi un uzdevumiem, piedalīties SZB 

kopsapulcēs un sniegt atbalstu tās darbībā, kā arī atturēties no rīcības, kas radītu SZB 

zaudējumus. SZB biedriem ir tiesības izmantot jaunrades un pētnieciskam darbam LJA rīcībā 

esošo intelektuālo un materiālo potenciālu. No SZB tās biedrus var izslēgt valde pēc pašu 

vēlēšanās vai arī gadījumos, ja netiek ievērots šis nolikums. 

3.3. SZB darbību pārvalda biedru kopsapulce, valde un priekšsēdētājs. 

3.4. Biedru kopsapulces izsludina LJA Zinātnes padome pēc nepieciešamības. Kopsapulce ir 

pilntiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/2 SZB biedru. Kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu 

balsu vairākumu. 

3.5. SZB valdi un priekšsēdētāju, atklāti balsojot, ievēl biedru kopsapulce uz vienu studiju gadu.  

3.6. SZB valdes sastāvā ir vismaz 5 locekļi.  

3.7. Valdes pienākumi un tiesības: 

 plānot SZB darbību; 

 informēt LJA studējošos par notiekošajām konferencēm, semināriem un iespējām 

izglītoties un veikt jaunrades un pētniecisko darbu Latvijā un ārpus tās; 

 sagatavot un iesniegt LJA Zinātnes padomē SZB darbības gada pārskatu; 

 veidot un uzturēt vēsturisku aprakstu par studējošo jaunrades un pētniecisko darbu LJA; 

 uzturēt LJA mājas lapas SZB sadaļu; 

 sadarboties ar LJA struktūrvienībām; 

 lemt par SZB biedru uzņemšanu un izslēgšanu. 

3.8. SZB valdes sēdes notiek vismaz reizi divos mēnešos, izņemot brīvlaiku. Valdes sēdes ir 

atklātas. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse valdes locekļu. Valde pieņem 

lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. 

3.9. SZB priekšsēdētāja pienākumi un tiesības: 

 organizēt un vadīt SZB darbību un būt atbildīgam par to; 

 organizēt un vadīt SZB valdes sēdes un biedru kopsapulces; 

 vērsties pie LJA institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem un priekšlikumiem SZB 

darbības attīstībai; 

 sadarboties ar LJA Zinātņu prorektoru, un LJA Zinātnes padomi; 

 pārstāvēt LJA savas kompetences ietvaros; 

 deleģēt pienākumus valdes locekļiem. 

3.10. SZB valdes sēdes un kopsapulces tiek protokolētas. SZB lietvedību nodrošina valdes sekretārs 

LJA Kvalitātes vadības sistēmā paredzētajā kārtībā 

 

 

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

4.1. SZB var reorganizēt vai likvidēt LJA Senāts pēc LJA Zinātnes padomes priekšlikuma LJA 

Satversmē paredzētajā kārtībā. 

4.2. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 
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 G.Lauža 

LJA Senāta sekretāre  A.Arnicāne  

 


