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APSTIPRINĀTS 

RISEBA Senāta sēdē 

25.03.2020., Protokols Nr.20/1.1-7/3 

 

Zinātniski-pētnieciskās grupas darbības  

NOTEIKUMI 

 

1. Vispārējie nosacījumi 

1.1. Zinātniski-pētnieciskās grupas darbības noteikumu (NOTEIKUMU) mērķis ir attīstīt Biznesa, 

mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (turpmāk tekstā – RISEBA vai Augstskola) akadēmiskā 

personāla (turpmāk tekstā – mācībspēks) akadēmisko un zinātnisko potenciālu, veicināt zinātnisko 

pētījumu rezultātu publicēšanu akadēmiskos izdevumos, kā arī palielināt RISEBA mācībspēku 

citējamības indeksu. 

1.2. Šie NOTEIKUMI nosaka RISEBA mācībspēku dalību Zinātniski-pētniecisko grupu darbībā. 

 

2. Zinātniski-pētnieciskās grupas darbības mērķi 

Zinātniski-pētnieciskās grupas darbībai augstskolā RISEBA ir noteikti sekojošie mērķi: 

2.1. Veicināt zinātnes attīstību, izmantojot RISEBA pētnieku, akadēmiskā personāla, doktorantūras 

un maģistru studentu akadēmisko un zinātnisko potenciālu, kā arī aktivizēt kopējos zinātniski-

pētnieciskos darbus ar citām augstskolām, t.sk. starptautisko sadarbību zinātnes attīstības jautājumos.      

2.2. Palielināt zinātnisko rakstu skaitu, kas tiek publicēti augstas klases akadēmiskos žurnālos.  

2.3. Veicināt RISEBA zinātniski-pētnieciskā darba rezultātu izplatīšanu sabiedrībā, tādejādi 

paaugstinot zinātnes un pētniecības ietekmi uz Latvijas valsts pilsoņu labklājību, kā arī veicināt 

RISEBA pētnieku ietekmi starptautiskā līmenī.   

2.4. Nodrošināt RISEBA zinātniski-pētnieciskā darba rezultātu ieviešanu studiju procesā, tādejādi 

paaugstinot studiju kvalitāti un veicinot studentu ieinteresētību pētnieciskajā darbā.  

 

3.. Prasības Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājam  

3.1. Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājam jābūt Zinātņu Doktora grādam vai, radošo virzienu 

gadījumā - savā nozarē atzītam profesionālim, un kā minimums, jābūt Maģistra grādam.   

3.2. Rekomendējams, lai Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājam būtu Latvijas Zinātņu Padomes 

(LZP) eksperta statuss vai ir plāni iegūt to tuvākajā laikā. Mākslās, ja vadītājam ir tikai maģistra 

grāds, ir pieļaujams, ka grupas vadītājam nav LZP eksperta statuss. 

3.3. Rekomendējams, lai Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājam ir labas tīklošanas iespējas sava 

virziena ietvaros, ir potenciālo (vietējo un ārzemju augstskolu un pētnieku) partneru saraksts.     

3.4. Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājs divos gados ir autors (līdzautors) vismaz vienam 

rakstam, kas tiek indeksēts zinātniskās datubāzēs Web of Science, SCOPUS vai ir autors radošam 

darbam, kas tika prezentēts augstas klases mākslas simpozijos, izstādēs, konkursos un 

audiovizuālo darbu festivālos.  

3.5. Rekomendējams, lai Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājs trijos gados ir autors (līdzautors) 

vienam rakstam, kas tiek publicēts augstas klases akadēmiskā žurnālā.   
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3.6. Rekomendējams, ka zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājs ir Latvijas un/vai  starptautiskā 

līmeņa zinātnisko, profesionālo vai radošo asociāciju biedrs.  

3.7. Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājam aktīvi jāpiedalās augstskolas RISEBA  zinātniskās 

konferences  organizēšanā un vismaz reizi divos gados jāorganizē sekcija savā pētījumu virzienā.  

Vadītājam ir pienākums aktīvi strādāt konferences dalībnieku piesaistīšanā, kā arī veicināt 

studentu dalību RISEBA studentu zinātniskā konferencē.     

 

4. Prasības Zinātniski-pētnieciskās grupas darbības rezultātiem    

Zinātniski-pētnieciskās grupas vadītājs organizē un nodrošina savas grupas esošo dalībnieku darbu, 

cenšoties sasniegt sekojošo kritēriju izpildi.    

4.1. Katru studiju gadu grupā strādājošie pētnieki uzstājās vismaz vienā seminārā, ko organizē 

attiecīgā RISEBA katedrā, ar nozīmīgākiem zinātniski – pētnieciska darba rezultātiem.  

4.2. Atkarībā no grupā strādājošo pētnieku skaita, grupas vadītāja pienākums ir maksimāli iesaistīt 

viņus zinātniski-pētniecisko rezultātu diskusijā un publicēšanā:  

 rekomendējams, ka uz katriem trim - četriem grupas pētniekiem divu gadu laikā tiek 

nopublicēti vismaz divi (2) zinātniskie raksti žurnālā, kas indeksēts zinātniskajās datubāzes 

Web of Science / SCOPUS  vai ir publicēti žurnālā, kas ir iekļauts žurnālu saraksta ABS 

List of Journals vai ABCD List of Journals; vai tiek saņemta Eiropas vai Latvijas valsts 

institūciju atsauksme par sasniegumiem zinātniski-pētnieciskā darbā un pētījuma praktisko 

nozīmi;   

 rekomendējams, ka uz katriem trim - četriem grupas pētniekiem divu gadu laikā tiek 

nopublicēts vismaz četri (4) zinātniskie raksti konferences krājumos, kas tiek indeksēts 

zinātniskajās datubāzes Web of Science / SCOPUS;  

4.3. Radošo virzienu pētnieki izveido vismaz vienu mākslinieciskās jaunrades darbu divu gadu 

laikā. 

4.4. Radošo virzienu pētnieki vismaz reizi divos gados piedalās kādā mākslas simpozijā, izstādē, 

skatē, konkursā vai audiovizuālo darbu festivālā.  

4.5. Rekomendējams, ka grupā ir iesaistīti maģistra studiju programmu studenti un doktoru 

studijas studenti.  

4.6. Augstskolā ir noslēgti Sadarbības Līgumi Zinātniski-pētnieciskās grupas pētījuma virzienā vai 

Nodomu protokoli, vai citi abpusēji saistošie dokumenti par Sadarbību ar grupā iekļautiem 

partneriem no citām augstskolām un/vai iestādēm.     

4.7. Grupā divu gadu laikā tiek publicēti vismaz divi zinātniskie raksti kopā ar līdzautoriem – 

RISEBA studentiem.  

4.8. Grupā divu gadu laikā tiek publicēti vismaz divi zinātniskie raksti kopā ar līdzautoriem - 

ārzemju pētniekiem.  

4.9. Grupā tiek nodrošināta zinātnisko sasniegumu publicitāte. Sadarbībā ar RISEBA 

Komunikācijas nodaļu, katru gadu par grupas rezultātiem tiek veiktas vismaz divas uzstāšanas 

masu mēdijos Latvijā un/vai ārzemēs.  

4.10. Grupā tiek nodrošināta iekļauto pētnieku augsta dalība starptautiskos zinātniskos projektos 

ar Latvijas un ārzemju partneriem. Sadarbībā ar Projektu daļu tiek sagatavots un iesniegts 

vērtēšanai attiecīgā ārējā institūcijā Pieteikums zinātniski-pētnieciskam Projektam ārēja 

finansējuma piesaistei pētniecības darbu veikšanai; vai sadarbībā ar Projektu daļu tiek atrasts 

zinātniskais projekts, kurā RISEBA pētnieki var piedalīties kā partneri.   
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4.11. Grupas vadītājam reizi divos gados katrā plānošanas perioda sākumā – kalendārā gada 

1.ceturksnī jāiesniedz Zinātniski-pētnieciskās grupas divu gadu plāns RISEBA Zinātniskai 

Padomei, kura nosaka sēdi plāna apspriedei un apstiprināšanai. 

4.12. Grupas vadītājam reizi gadā decembrī jāiesniedz RISEBA Zinātniskai Padomei atskaiti par 

plāna izpildes rezultātiem.  

4.13. Atkarībā no zinātniskā virziena rakstura, grupas vadītājs var iekļaut savā plānā citus darbus, 

kas netika minēti p. 4, attiecīgi ieplānojot tos un izskatot RISEBA Zinātniskās Padomes sēdē.       

 

5. Finanšu atbalsts Zinātniski-pētnieciskās grupas darbībai  

5.1. Grupas vadītājam augstskola RISEBA nodrošina ikmēneša samaksu 100 eiro apmērā bruto 

par grupas vadīšanu.  

5.2. Grupas vadītājs var pretendēt uz sava budžeta palielināšanu braucieniem uz zinātniskām 

konferencēm. 

5.3. Grupas vadītājs var pretendēt uz dalības apmaksu asociācijās.   

5.4. Atkarībā no zinātniskā virziena rakstura, grupas vadītājs var pretendēt uz cita veida atbalstu, 

kas netika minēts p. Y, attiecīgi ieplānojot to un izskatot RISEBA Zinātniskās Padomes sēdē.       

 

 


