
Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2021. gada 16. martā, 
saskaņots ar LZS 2021. gada 25. februārī 

un ar LZP 2021. gada 4. martā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības 

laikraksta “Zinātnes Vēstnesis”

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. “Zinātnes  Vēstnesis”  (turpmāk  –  laikraksts;  angļu  val.“Science  Bulletin”)  ir  Latvijas

Zinātņu  akadēmijas  (LZA),  Latvijas  Zinātnes  padomes  (LZP)  un  Latvijas  Zinātnieku
savienības (LZS) dibināts izdevums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un Zinātniskās darbības likumu. 

1.2.Laikraksta izdevējs ir LZA. Laikraksts savā darbībā ievēro LZA Hartu, LZA Statūtus,
LZA Senāta, LZA Prezidija un LZA Valdes lēmumus un šo Nolikumu. Laikrakstam nav
juridiskas personas statusa, un tas darbojas ar LZA struktūrvienības tiesībām.

1.3.Laikraksts  tiek  izdots  latviešu  valodā  ne  retāk  kā  reizi  mēnesī  elektroniskā  formā,
izņemot speciālizdevumus, par kuru izdošanu lemj LZA Prezidijs.

1.4.Laikraksta  sagatavošana  un  izdošana  tiek  finansēta  no  LZA  budžeta,  piesaistītiem
līdzekļiem vai citiem avotiem. 

1.5.LZA  Valde  pēc  Redakcijas  padomes  ieteikuma  var  noteikt  maksu  par  sludinājumu
publicēšanu.  Gūtos  ienākumus  par  sludinājumu  publicēšanu  patur  laikraksta
izdevējinstitūcija.

1.6.Laikraksta  un  tajā  publicēto  materiālu  popularizēšanu  mērķauditorijas  uzmanības
piesaistei un plašāka lasītāju loka sasniegšanai un laikraksta speciālizdevumu izplatīšanu
nodrošina LZA sabiedrisko attiecību speciālists, kurš savus pienākumus veic saskaņā ar
darba līgumu un amata aprakstu. 

1.7.Laikraksts ir bezmaksas izdevums un tas ir brīvi pieejams izdevējinstitūcijas mājas lapā
www.lza.lv .

1.8.Piekļuve elektroniskajiem laikraksta izdevumiem un drukāto speciālizdevumu eksemplāri
tiek nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai saskaņā ar tās noteikto kārtību.

2. Laikraksta mērķis un uzdevumi
2.1.Laikraksta  mērķis  ir  šajā  nolikumā  noteiktajā  kārtībā  nodrošināt  objektīvas  un

visaptverošas informācijas sniegšanu Latvijas zinātniekiem un sabiedrībai par aktuāliem
izglītības un zinātnes jautājumiem Latvijā, visā Eiropas Savienībā un pasaulē.

2.2.Laikraksta uzdevumi ir:   
2.2.1. sagatavot un publicēt zinātnisku diskusiju materiālus;
2.2.2. informēt par Latvijas zinātnieku un Latvijas zinātnes sasniegumiem;
2.2.3. publicēt  rakstus  par  zinātnes  politikas  jautājumiem  un  informēt  par  nozīmīgām  

izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos;
2.2.4. publicēt LZA Prezidija un Senāta lēmumus, paziņojumus un citu informāciju;
2.2.5. informēt  par  aktualitātēm  laikraksta  dibinātājinstitūcijās  -  LZP  un  LZS,  kā  arī
informēt par  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  u.c.  LZA  sadarbības  partneru
pasākumiem; 
2.2.6. informēt par LZA Starptautisko sakaru nodaļas īstenotajām aktivitātēm Latvijā un  

starptautiskajās  organizācijās, kas  sekmē  LZA  Hartā  un  LZA  Statūtos  noteikto  
mērķu un uzdevumu īstenošanu; 

2.2.7. sadarbībā  ar  LZA nodaļām popularizēt  zinātnes  sasniegumus  nodaļu  kompetencē  
esošajās  zinātņu  nozarēs.  Saskaņā ar  nodaļu  nolikumos  definētajiem mērķiem un  
uzdevumiem publicēt nodaļu sagatavoto informāciju:

http://www.lza.lv/


2.2.7.1.  par  nodaļā  pārstāvēto  zinātnieku  radošu  un  aktīvu  līdzdalību  
zinātnisko  un  izglītojošo  uzdevumu  īstenošanā  un  par  viņu  ikgadējiem  
sasniegumiem zinātnē;
2.2.7.2. par nodaļu kompetencē esošo zinātņu nozaru attīstību un radniecīgo  
zinātņu nozaru savstarpēju bagātināšanos;
2.2.7.3. par starpdisciplināru problēmu jautājumiem un to risinājumiem;
2.2.7.4. par zinātnisko sasniegumu praktiskās ieviešanas jautājumiem;
2.2.7.5. par nodaļas izstrādātajiem priekšlikumiem Latvijas valsts nozīmes u.c.
programmām, notikušajām sēdēm un tajās izskatītajiem jautājumiem, kā arī  
par  noklausītajiem  zinātniskajiem  referātiem  un  zinātnisko  pētījumu  
pārskatiem, kas  ir  aktuāli  Latvijas  zinātnei,  izglītībai,  kultūrai  un  
tautsaimniecībai; 
2.2.7.6. par konferencēm un citiem nodaļu organizētajiem pasākumiem.

2.2.8. publicēt  sludinājumus  par  promocijas  darbu  aizstāvēšanu  un  paziņojumus  par  
zinātniskā grāda piešķiršanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1001. Par 
sludinājumu savlaicīgu iesniegšanu atbildīgs sludinājuma iesniedzējs.

3. Laikraksta redakcija un galvenais redaktors
3.1. Izdevuma  sagatavošanu  un  izdošanu  nodrošina  laikraksta  redakcija,  kuras  sastāvā  ir

redakcijas vadītājs - galvenais redaktors. 
3.2.Galvenais  redaktors ir LZA darbinieks,  kurš savus pienākumus veic saskaņā ar darba

līgumu, amata aprakstu un šo Nolikumu. Galvenais redaktors tiek pieņemts darbā LZA
noteiktajā kārtībā. 

3.3.Galvenais redaktors var piesaistīt  redakcijai darbiniekus sabiedriskā kārtā vai ierosināt
citu darbinieku pieņemšanu darbā, kā arī ierosināt laikraksta sagatavošanā un izdošanā
piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus laikrakstam paredzētā budžeta ietvaros.

3.4.Galvenais  redaktors  ir  atbildīgs,  lai  laikrakstā  tiktu  publicēti  saturiski  augstvērtīgi
sagatavoti materiāli.

3.5.Laikraksta galvenajam redaktoram ir tiesības:
3.5.1. patstāvīgi  izlemt  sava  amata  kompetencē  esošos  jautājumus  laikrakstam paredzētā

budžeta ietvaros t.sk. par konkrētā numura saturu un vizuālo risinājumu;
3.5.2. pieprasīt  un  noteiktajā  termiņā  saņemt  no  LZA  nodaļām,  struktūrvienībām  un  to

darbiniekiem nepieciešamo informāciju kārtējā numura sagatavošanai;
3.5.3. atteikt informācijas publicēšanu, ja publicējamais saturs:

3.5.3.1.  neatbilst izdevuma saturiskajai ievirzei vai mērķim;
3.5.3.2.  ir nekvalitatīvi sagatavots;
3.5.3.3.  neatbilst ētikas normām un principiem;
3.5.3.4.  satur nepatiesas ziņas. 

3.6.Publicētā materiāla iesniedzēji ir atbildīgi par informācijas saturu.
3.7.Laikraksta  “Zinātnes  Vēstnesis” redakcijas  adrese:  Akadēmijas  laukums 1,  Rīga,  LV-

1050. E-pasta adrese: zinatnes.vestnesis@lza.lv . 

4. Redakcijas padome
4.1.Laikraksta  redakcijas  darbu  vada  Redakcijas  padome,  kuras  priekšsēdētāju  un

priekšsēdētāja vietnieku ieceļ LZA Senāts no LZA īsteno locekļu vidus uz trim gadiem.
Redakcijas  padomes  locekļi  ir  LZA  prezidents,  LZA  Senāta  priekšsēdētājs,  LZA
ģenerālsekretārs, LZA nodaļu vadītāji, LZA sabiedrisko attiecību speciālists un laikraksta
dibinātājinstitūciju - LZP un LZS deleģēti pārstāvji. 

4.2.Redakcijas  padome,  pastāvīgai  vai  pagaidu  darbībai  laikraksta  Redakcijas  padomē,
papildus var pieaicināt citu institūciju zinātniekus un speciālistus.

4.3.Redakcijas padomes sēdes sasauc Redakcijas padomes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks. Redakcijas padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā 2 reizes gadā.

4.4.Redakcijas  padome  ir  lemttiesīga,  ja  sēdē  piedalās  vairāk  nekā  puse  no  padomes
locekļiem. Redakcijas padome pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu.

mailto:zinatnes.vestnesis@lza.lv


5. Citi noteikumi
5.1.Laikraksta Nolikums vai izmaiņas tajā stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar LZP un LZS

un apstiprināšanas LZA Senāta sēdē.
5.2.Laikraksta  darbību izbeidz saskaņā ar dibinātājinstitūciju - LZA, LZP un LZS kopēju

lēmumu. 


