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Nolikums par zinātniski pētniecisko darbību  

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums par zinātniski pētniecisko darbību Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledžā (turpmāk – koledža) izstrādāts, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Zinātniskās 

darbības likumu, Zinātnieka ētikas kodeksu, LR Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un 

inovācijas pamatnostādnēm, LU Rīgas 1. medicīnas koledžas  nolikumu,  LU Rīgas 1. 

medicīnas koledžas stratēģiju, u.c. saistošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Par zinātnisko darbību koledžā saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek uzskatīta 

radoša darbība, kas ietver pētniecību un inovācijas. 

1.3. Zinātniski pētnieciskā darbība ir koledžas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kuru  

koledžā veic akadēmiskais personāls un studējošie. 

 

2. Zinātniskās darbības mērķis, uzdevumi un pamatprincipi 

 

2.1.   Koledžas zinātniskās darbības mērķis ir attīstīt uz zināšanām balstītu veselības aprūpes 

attīstības potenciālu, īstenojot ar studiju virzienu saistītu lietišķo pētniecību. 

2.2. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas zinātniskās darbības uzdevumi: 

2.2.1. nodrošināt pētniecību, realizējot pētījumu virzienus, kas atbilst sabiedrības 

veselības un sociālās aprūpes aktualitātēm un koledžas stratēģijai; 

2.2.2. attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti; 

2.2.3. sekmēt starptautisko atpazīstamību; 

2.2.4. veicināt un atbalstīt koledžas mācībspēku pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes; 

2.2.5. veicināt sadarbību ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un asociācijām, 

starptautiskajiem partneriem nozarē aktuālo pētījumu veikšanai; 

2.2.6. regulāri (reizi 1-2 gados) organizēt starptautiskās zinātniskās konferences; 

2.2.7. regulāri (reizi 1-2 gados) izdot koledžas zinātniskos rakstus, konferenču tēžu 

krājumus; 

2.2.8. nodrošināt publicitāti par koledžas mācībspēku un studentu pētnieciskām un 

zinātniskām aktivitātēm.  

2.3. Koledžas  zinātniskās darbības pamatprincipi: 

2.3.1. pētnieciskā darba ētika; 

2.3.2. pedagoģiskā un pētnieciskā darba nedalāmība;  
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2.3.3. sadarbība, starpdisciplinaritāte, integritāte; 

2.3.4. zināšanu pārnese;  

2.3.5. integrācija ar darba devējiem. 

 

3. Zinātniski pētnieciskās darbības organizācija 

 

3.1. Koledža veic pētniecisko darbību koledžas finansējuma ietvaros atbilstoši zinātniskās 

pētniecības darbam iedalītajiem līdzekļiem. 

3.2. Zinātniskā pētniecība ir neatņemama koledžas kā augstākās izglītības institūcijas 

neatņemama darba sastāvdaļa, un tajā saskaņā ar augstskolu likuma 26. pantu piedalās 

viss koledžas akadēmiskais personāls atbilstoši docenta, lektora, asistenta amata 

pienākumiem. 

3.3. Koledžas struktūrvienība pētniecības darba veikšanai ir katedra. Katedras uzdevums ir 

īstenot studiju programmas, veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas 

struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām. 

Katedrā tiek izvirzīti prioritārie pētniecības virzieni, kurus izskata koledžas Zinātniskā 

padome. 

3.4. Koledžas Zinātniskās padomes uzdevumi: 

3.4.1. analizēt koledžas katedru zinātniskās darbības rezultātus un izstrādāt 

priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei; 

3.4.2. apstiprināt katedru pētījumu plānus, analizēt to izpildi; 

3.4.3. veicināt koledžas sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības jomā; 

3.4.4. sadarbībā ar koledžas direktori un koledžas padomi izskatīt koledžas 

zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus; 

3.4.5. apstiprināt koledžas izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un 

analizēt tā izpildi; 

3.4.6. apstiprināt koledžas konferenču plānu, analizēt tā izpildi; 

3.4.7. izskatīt un akceptēt iesniegšanai koledžas direktorei un koledžas padomei 

zinātniskā darba pārskatu. 

3.5. Zinātnisko padomi vada koledžas Administratīvās nodaļas zinātniskā darba speciālists. 

Zinātniskās padomes sastāvā ir katedru vadītāji, akadēmiskā personāla pārstāvji. 

Zinātniskās padomes satāvu reizi divos gados ar rīkojumu apstiprina koledžas direktore. 

3.6. Zinātniskā padome koledžas finanšu iespēju robežās, pirms tam apstiprinot koledžas 

padomē, var izsludināt  koledžas iekšējo zinātniski pētnieciskos projektu/grantu  

konkursus. Konkursa mērķis: sekmēt zinātniski pētniecisko darbību koledžā saskaņā ar 

koledžas attīstības stratēģiju, veicinot akadēmiskā personāla zinātnisko darbību atbilstoši 

izvirzītajam virzienam zinātniskās pētniecības darbībā un sekmējot studējošo 

iesaistīšanos aktuālajos zinātniskās pētniecības projektos koledžā. 

Konkursa noteikumi ir noteikti Iekšējo zinātniskās pētniecības projektu konkursa 

nolikumā ( ). 

3.7. Studējošo zinātniski pētnieciskā darba saturu un apjomu nosaka studiju programmas 

saturs. Studējošo zinātniski pētnieciskais darbs sastāv no:  

3.7.1. studiju pētnieciskā darba (pētniecības darbs atsevišķu studiju kursu ietvaros; 

kursa projekti, kvalifikācijas darbi utt.); 

3.7.2. dalības zinātniski pētnieciskajos projektos, inovāciju un iekšējos grantos, 

pasūtījumu pētījumos utt.; 
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3.7.3. dalības zinātniski pētnieciskajās konferencēs, publikāciju sagatavošanas. 

3.8. Studējošo pētnieciskā darba organizāciju un norisi studiju programmas ietvaros nosaka 

Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādi un noformēšanu   (   ) un Kvalifikācijas darba 

izstrādāšanas metodiskie norādījumi (  ). 

  

4. Zinātniskās darbības ētika un intelektuālā īpašuma normatīvais regulējums 

4.1. Zinātniski pētnieciskajā darbībā iesaistītais personāls savā darbā ievēro Zinātnieka ētikas 

kodeksu, koledžas Ētikas kodeksu (  ), Noteikumus par akadēmisko godīgumu koledžā, 

Studējošo iekšējās kārtības noteikumus ( ), Nolikumu par studiju un pārbaudījumu 

kārtību ( ). 

 

5. Zinātniski pētnieciskās darbības publicitāte 

5.1. Koledža nodrošina regulāru informāciju sabiedrībai par savas zinātniski pētnieciskās 

darbības rezultātiem: 

5.1.1. organizētajām konferencēm; 

5.1.2. dalību konferencēs; 

5.1.3. izdotajiem zinātnisko rakstu krājumiem; 

5.1.4. dalību ar zinātni un pētniecību saistītos pasākumos; 

5.1.5. kvalifikācijas darbu un pētījumu datu bāzi; 

5.1.6. informācijas par zinātniski pētniecisko darbību publiskošanu koledžas mājas 

lapā.  

 


