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APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Kultūras akadēmijas
Senāta sēdes Nr. 48
lēmumu Nr. 5
2006. gada 3. februārī
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 7
lēmumu Nr. 9
2012. gada 8. oktobrī.

Latvijas Kultūras akadēmijas
Zinātniskās pētniecības centra
Nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – LKA) Zinātniskās pētniecības
centrs (turpmāk – Centrs) ir LKA struktūrvienība, kura ir izveidota saskaņā ar
Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, LKA Satversmi un citiem
normatīvajiem aktiem, un kuras mērķis ir veikt pētījumus humanitārajās un sociālajās
zinātnēs un mākslās, kā arī piedalīties LKA studiju programmu īstenošanā.
1.2.
Centrs darbojas saskaņā ar šo Nolikumu, LKA Senāta lēmumiem, LKA
Satversmi, Latvijas Republikas likumiem un tiesību normatīvajiem aktiem.
1.3.
Centram ir savs zīmogs ar Centra pilnu nosaukumu, veidlapa, no LKA
simbolikas atvasināta simbolika.
1.4.
Centra nosaukums citās valodās:
Centre for Scientific Research of Latvian Academy of Culture (angļu),
Le Centre de recherches scientifiques de l’Acadèmie de la Culture de la Lettonie
(franču),
Zentrum der wissenschaftlichen Forschung der Lettische Kulturakademie (vācu).
2. Centra kompetence
2.1.
Veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus.
2.2.
Veidot un vadīt zinātniskas programmas un projektus.
2.3.
Veidot darba grupas zinātnisko programmu un projektu izstrādei.
2.4.
Publicēt zinātniskus pētījumus.
2.5.
Organizēt kongresus, konferences, seminārus, publiskus lasījumus,
simpozijus u.tml.
2.6.
Sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un sniegt zinātniskās
pētniecības pakalpojumus.
3. Centra uzdevumi
3.1.
Nodrošināt LKA mērķiem un darbības stratēģijai atbilstīgas zinātniskās
pētniecības īstenošanu.
3.2.
Veicināt zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu.
3.3.
Vadīt un realizēt LKA, valsts un starptautiskus, teorētiskus un empīriskus
pētījumu projektus un programmas.
3.4.
Saskaņā ar LKA studiju programmu, veicināt maģistra un doktora darbu
izstrādi zinātniskās pētniecības jomās.
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3.5.
Sniegt pakalpojumus pētniecības projektu īstenošanā LKA, kā arī
juridiskām un privātām personām.
3.6.
Nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.
3.7.
Nodrošināt informācijas pieejamību par Centra zinātniskās darbības
rezultātiem.
3.8.
Nodrošināt Centra zinātnisko rakstu krājumu izdošanu.
3.9.
Publicēt gada pārskatu par zinātnisko darbību saskaņā ar 16.05.2006.
Ministru Kabineta noteikumos Nr.397 Noteikumi par zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrētā zinātniskā institūta gada publisko pārskatu noteiktām prasībām.
3.10.
Sniegt konsultācijas docētājiem un studējošajiem zinātniskās pētniecības
jautājumos.
3.11.
Sadarboties ar LKA struktūrvienībām, Latvijas un ārvalstu zinātniskās
pētniecības institūcijām.
3.12.
Sagatavot un iesniegt zinātnisko pētījumu projektus un programmas valsts
budžeta, kā arī citu Latvijas un ārzemju institūciju finansētajiem konkursiem.
3.13.
Centrs īsteno šī nolikuma 3. punktā noteiktos uzdevumus atbilstoši Centra
cilvēkresursu un finanšu resursu iespējām.
4. Centra struktūra un pārvalde
4.1.
Centra koleģiālā lēmējinstitūcija ir Centra Zinātniskā padome, kuras
nolikumu apstiprina LKA Senāts.
4.2.
Centra darbu vada vadītājs. Lēmumu par Centra vadītāja apstiprināšanu
amatā pēc Centra Zinātniskās padomes ierosinājuma un LKA rektora priekšlikuma
pieņem LKA Senāts. Darba līgumu ar vadītāju slēdz LKA rektors.
4.3.
Vadītājs savas kompetences ietvaros:
4.3.1.
vada un organizē Centra darbu un nodrošina tā darbības
nepārtrauktību;
4.3.2.
nosaka Centra darbinieku kompetenci un atbildību;
4.3.3.
atbild par Centra funkciju veikšanu;
4.3.4.
sagatavo dokumentāciju par izmaiņām Centra struktūrā un darbībā un
informē par tām atbilstošas valsts institūcijas;
4.3.5.
saskaņā ar Centra Zinātniskās padomes priekšlikumiem un lēmumiem
noformē Centra darbības un attīstības stratēģiju un iesniedz to LKA Senātam
apstiprināšanai;
4.3.6.
atbild par zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējuma pieprasījuma
sagatavošanu;
4.3.7.
sagatavo un iesniedz priekšlikumus LKA Senātam par Centra
struktūru un akadēmisko amatu sarakstu;
4.3.8.
sniedz LKA Senātam pārskatu par Centra darbību un priekšlikumus
Centra darbības uzlabošanai;
4.3.9.
pieņem lēmumus par Centra darbības jautājumiem, kas ir saistoši
Centra darbiniekiem.
4.4.
Centra vadītājam var būt vietnieki. Pēc Centra Zinātniskās padomes
ierosinājuma par vietnieka izvēli darba līgumu ar Centra vadītāja vietnieku slēdz LKA
rektors.
4.5.
Centra darbiniekus akadēmiskos amatos konkursa kārtībā ievēlē LKA
Senāts uz sešiem gadiem.
4.6.
Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu.
Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Zinātniskā
asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.
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4.7.
Akadēmiskajos amatos ievēlētas personas slēdz darba līgumu ar LKA
rektoru.
5. Centra materiālie un finanšu resursi
5.1.
Centra mantu veido pamatlīdzekļi, apgrozamie līdzekļi un cita manta, ko
Centram nodevusi LKA vai ko tas ir ieguvis savas darbības rezultātā, vai uz cita
tiesiska pamata. Centra manta ir LKA īpašums.
5.2.
Centra darbība tiek finansēta no valsts dotācijām, LKA budžeta, kā arī no
pašu ieņēmumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no zinātniskajiem projektiem un
programmām, līgumdarbiem un ieņēmumiem par Centra sniegtajiem pakalpojumiem,
no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu
finansiālās palīdzības līdzekļiem un citiem līdzekļiem Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un LKA noteiktajā kārtībā, ja to izlietošanas mērķis atbilst LKA
mērķiem, darbības stratēģijai un Centra darbības uzdevumiem.
6. Centra reorganizācija un likvidācija
6.1.
Lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju pieņem LKA Senāts pēc
LKA rektora un/vai Centra Zinātniskās padomes ierosinājuma.
6.2.
Centra reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka LKA Senāts, ņemot
vērā LKA Satversmi, Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu un citus
Latvijas Republikas normatīvos aktus.

