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Pielikums Senāta 14.12.2016. 

lēmumam Nr. 9 - 60 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

BIOTEHNOLOĢIJU ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (turpmāk - Laboratorija) ir pētniecības 

darba pamatvienība LLU Zinātņu prorektora pārraudzībā, kas veic testēšanas pasūtījumus, 

sniedz slēdzienus, uztur un saglabā Latvijas Valsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 

resursu gēnu banku, kā arī veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. 

Laboratorijas nosaukums citās valodās: 

angļu valodā – Latvia University of Agriculture, Research Laboratory of 

Biotechnology 

vācu valodā - Labor für Biotechnologie der Agraruniversität Lettland 

krievu valodā - Латвийский сельскохозяйственный университет, Научная 

Лаборатория Биотехнологий 

Laboratorijas saīsinātais nosaukums – LLU BZL. 

 

1.2. Laboratorijas struktūru veido un tajā ietilpst: 

1.2.1. Agronomisko analīžu nodaļa, 

1.2.2. Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa. 

1.3. Laboratorija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, 

LLU Satversmi, koleģiālo institūciju lēmumus, LLU vadības rīkojumus un 

norādījumus, šo Nolikumu. 

1.4. Laboratorijas darba kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir aprakstīta Laboratorijas 

rokasgrāmatā, procedūrās un instrukcijās. 

1.5. Laboratorijas līdzekļi ietilpst kā patstāvīga daļa LLU budžetā. Laboratorijas manta ir 

LLU īpašums. 

1.6. Laboratorijai ir savs zīmogs, veidlapa un emblēma. 

1.7. Laboratorijas adrese ir: Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004. 
 

2. Laboratorijas darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. Laboratorijas mērķi ir: 

2.1.1. atbilstoši laboratorijas profilam un izvēlētajai akreditācijas sfērai, nodrošināt 

laboratorijas darbu saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām; 

2.1.2. galveno uzmanību veltīt nepārtrauktai laboratorijas sniegto pakalpojumu 

uzlabošanai un pilnveidošanai; 

2.1.3. veikt zinātnisko darbību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, meža, 

vides un bioloģijas nozarēs, lai veicinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, 

dzīvnieku labturību un drošas, nekaitīgas pārtikas apriti, kā arī bioloģisko resursu 

saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. 

2.2. Laboratorijas uzdevumi: 

2.2.1. testēšanu veikt atbilstoši nacionālās un ISO sistēmas standartiem; 

2.2.2. veikt testēšanas pasūtījumus, kas orientēti uz pasūtītāja prasību precīzu izpildi; 

2.2.3. pēc pieprasījuma fiziskām un juridiskām personām sniegt slēdzienus un 

ieteikumus savas kompetences jomās; 

2.2.4. izstrādāt programmu akreditācijas sfēru paplašināšanai, izmantojot zinātniski 

pētnieciskā darbā uzkrāto potenciālu; 

2.2.5. nodrošināt LLU pētniecisko darbu īstenošanu; 

2.2.6. patstāvīgi īstenot zinātniski pētnieciskos projektus; 

2.2.7. uzturēt un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 
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2.2.8. uzturēt un saglabāt Latvijas Valsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu 

gēnu banku; 

2.2.9. nodrošināt materiāli tehnisko bāzi (iekārtas, dokumentācija, palīgmateriāli u. c.), 

kas atbilst standartu prasībām un zinātniski tehniskajam līmenim; 

2.2.10. ievērot zinātnisko ētiku darbā ar pētāmajiem un/vai testējamiem paraugiem; 

2.2.11. nodrošināt pasūtījuma rezultātu konfidencialitāti atbilstoši noslēgtajiem 

Līgumiem. 

2.2.12. nodrošināt laboratorijas darbinieku kvalifikācijas celšanu.  
 

3. Pārvalde 

3.1. Laboratorijas darbiniekus pieņem darbā atbilstoši LLU normatīvajiem dokumentiem 

un apstiprinātajam štatu sarakstam.  

3.2. Laboratorijas vadītājs (turpmāk – Vadītājs) ir ar doktora zinātnisko grādu un tieši 

pakļauts LLU Zinātņu prorektoram. 

3.3. Vadītāju amatā ieceļ un atbrīvo no tā LLU Rektors pēc Zinātņu prorektora ieteikuma. 

3.4. Vadītājs ir oficiāls pārstāvis visos ar laboratorijas darbību saistītos jautājumos. 

3.5. Vadītājs ir tiesīgs izlemt ar laboratoriju saistītos zinātniskās un saimnieciskās darbības 

jautājumus, kas saskaņā ar LLU Satversmi nav nodoti Senāta pārziņā. 

3.6. Zinātniskās darbības jautājumos Vadītājs balstās uz Latvijas Republikas Zinātniskās 

darbības likumu un LLU normatīvajiem aktiem. 

3.7. Testēšanas pakalpojumus un zinātnisko darbību īsteno Laboratorijā esošajās divās 

nodaļās. Testēšanas pakalpojumu nodrošināšanu nodaļās pārrauga Laboratorijas 

tehniskie vadītāji.  

3.8. Laboratorijas darbinieku tiesības un pienākumus nosaka amatu apraksti. 

3.9. Laboratorijā ir tiesības strādāt arī LLU reģistrēto līgumu un grantu tēmu izpildītājiem, 

maģistrantiem un doktorantiem, iepriekš rakstiski saskaņojot savas darbības ar 

Vadītāju. 
 

4. Laboratorijas finansēšanas avoti un līdzekļu izlietošana 

4.1. Laboratorijas finansēšanas avoti ir: 

4.1.1. LLU budžeta daļa; 

4.1.2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem; 

4.1.3. zinātnisko projektu un programmu finansējums; 

4.1.4. līdzekļi, kas piešķirti sakarā ar piedalīšanos zinātniskajās, studiju programmās 

un projektos; 

4.1.5. citi Latvijas Republikas likumdošanā un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas 

avoti. 

4.2. Laboratorija ir tiesīga noteikt apmaksu par LLU un ārpus tās veiktajiem testēšanas 

pakalpojumiem. Pakalpojumu cenrādi apstiprina ar Rektora rīkojumu pēc LLU 

Finanšu plānošanas centra ieteikuma. 

4.3. Ieņēmumu izlietojumu savas kompetences robežās veic Vadītājs atbilstoši LLU 

noteiktajai kārtībai. 
 

5. Darba samaksas kārtība 

5.1. Laboratorijas darbinieku darba samaksu nosaka atbilstoši MK noteikumos minētajai 

mēnešalgu grupai. Pamatojoties uz Zinātņu prorektora un Vadītāja ieteikumu, 

Laboratorijas finansējuma tāmes ietvaros iespējamas piemaksas. 

5.2. Darbiniekiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LLU Darba 

koplīgumā noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu kompensāciju un garantiju sistēma. 
 

6. Reorganizācija un likvidācijas kārtība 

6.1. Laboratorijas nolikumu un tā izmaiņas apstiprina LLU Senāts. 

6.2. Laboratoriju reorganizē vai tās darbību izbeidz LLU Senāts pēc Zinātnes padomes 

ieteikuma.  


