
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 

Starpnozaru pētniecības centrs 

   

NOLIKUMS 

 

APSTIPRINĀTS 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības 

centrs (LU AB Starpnozaru pētniecības centrs) ir Bibliotēkas zinātniski 

pētnieciskās darbības struktūrvienība. 

1.2. LU AB Starpnozaru pētniecības centra pilns nosaukums: 

latviešu valodā – Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 

Starpnozaru pētniecības centrs,  

angļu valodā – Interdisciplinary Research Centre of Academic 

Library of the University of Latvia. 

1.3. LU AB Starpnozaru pētniecības centra  (turpmāk – Centrs) darbību 

nosaka Latvijas Universitātes 2017. gada 29. maija LU Senāta lēmums, 

Nr.122, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas nolikums, šis 

nolikums u.c.  Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes Akadēmiskās 

bibliotēkas darbībai un attīstībai saistoši  spēkā esošie normatīvie akti. 

1.4.  Centrs darbojas un attīstās saskaņā ar LU pētniecības mērķiem un 
prioritātēm, zinātniskās pētniecības darbības stratēģiju un starpnozaru 
attīstību Latvijā un pasaulē. 

1.5. Centrs pētniecisko mērķu īstenošanā sadarbojas ar citām atmiņas, 
zinātniskajām un pētniecības institūcijām Latvijā un ārpus tās. 
 

2. Centra mērķi un uzdevumi:  

2.1. Centra mērķis ir sekmēt LU starpnozaru zinātnisko pētniecību un veikt 
fundamentālus un lietišķus pētījumus humanitāro zinātņu un bibliotēku 
strapdisciplinārajā pētniecībā. 

2.2. Centra uzdevumi: 

2.2.1. Pētīt humanitāro zinātņu izcilības jomas, letoniku Latvijas un pasaules 
kontekstā; kultūras, grāmatniecības un bibliotēku, ideju vēstures un citu 
humanitāro zinātņu starpdisciplināros aspektus, starpkultūru dialogu.  

2.2.2. Attīstīt atmiņas institūcijām un humanitārajām zinātnēm piemērotu 
starpnozaru pētniecības metodoloģiju.  

2.2.3. Veicināt letonikas atpazīstamību un zināšanu pārnesi no klasiskiem, 
kultūrvēsturiskiem avotiem uz moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem.  

2.2.4. Radīt inovatīvus pētniecības rezultātus robežzinātnēs un starpnozarēs. 



2.2.5. Popularizēt pētījumu rezultātus vietējās un starptautiskās konferencēs, 
pētījumu rezultātus publicēt zinātniskos rakstos. 

2.2.6. Veicināt bibliotēkas un zinātnes integrāciju.  
2.2.7. Veicināt LU iekšējo nozaru sinerģiju un sadarboties ar citām LU 

struktūrvienībām, vietējām un starptautiskajām institūcijām un 
organizācijām kopīgu pētniecisko projektu īstenošanā.  

2.2.8. Veikt pedagoģisko darbību.  
2.2.9. Organizēt konferences, seminārus, diskusijas. 

 

3. Centra personāls 

3.1. Centra personālu veido administratīvi un vēlēti akadēmiskie amati 
3.1.1.  Centra vadītājs  - atbild par centra stratēģisko un administratīvo vadību. 

3.1.2. Vadošie pētnieki; pētnieki; zinātniskie asistenti –  veic pētniecisko 

darbību atbilstoši pētnieku amatu aprakstiem. 

3.1.3. Nepieciešamības gadījumā centrs var pieaicināti nozaru ekspertus u.c. 

personālu darba uzdevumu veikšanai.  

 

4. Centra struktūra 

4.1. Centra vadītājs ir administratīvs amats, kas tiek izraudzīts amata konkursa 

kārtībā pēc rektora rīkojuma.  

4.2. Centra zinātnisko personālu akadēmiskos amatos ievēl Zinātniskās 

padomes atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 

 

 

5. Centra pārvaldība 

5.1. Centrs darbojas Starpnozaru pētniecības centra vadītāja pārraudzībā 

5.2. Centra vadītājs strādā LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora 

pārraudzībā 

5.3. Centra pētnieciskās tēmas apstiprina Zinātniskās padomes atbilstoši LU 

noteiktajai kārtībai. 

 

6. Centra finansēšana 

6.1. Centra darbība un attīstība tiek finansēta no LU AB budžeta. 

6.2. Lai iegūtu papildus finansējumu, Centram ir tiesības piedalīties vietējos un 

starptautiskos projektos. 

6.3. Centra resursi un materiāltehniskais nodrošinājums ir Latvijas 

Universitātes īpašums. 

 

7. Darba samaksas kārtība un sociālā aizsardzība 

 

7.1. LU AB MB darbinieku darba samaksas lielumu, sociālo aizsardzību 

atbilstoši darba samaksas nolikumam, Darba koplīgumam, LU Senāta 

lēmumiem un citiem normatīviem aktiem. 

  


