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Gada kopsavilkums

• Aktīvs gads pasākumu un politikas 

zīmē;

• Esam izteiktāki viedokļa līderi kā 

jebkad biedrības pastāvēšanas 

vēsturē;

• Regulāri parādamies mediju telpā;

• Caurspīdīga vadība – atvērtās 

valdes sēdes katru mēnesi;

• 25 jauni biedri.

• Jauns valdes loceklis: Andris 

Freimanis



Pasākumi

Janvāris

•Jauno zinātnieku sanākšana, 

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 

centrā Torņakalnā 



Februāris

•Diskusijā par pētniecības 

iespējām Ķīnā    un sajūtām, 

kā ir būt pēcdoktorantam 

Āzijā;

•Zinātnieku ziemas brančs jeb 

"Pie galda ar zinātnieku“;

•Seminārs par PostDoc Latvia 

programmas jaunumiem.



Marts/Aprīlis

•LJZA biedru 2018. gada kopsapulce. 

26.marts;

•EURODOC konference, Tamperē, 

Somijā.18.-19.aprīlis

Latvijas zinātnes komunikācijas labās prakses 

prezentēšana citu valstu jaunajiem 

zinātniekiem.



Maijs
• Zinātnieku pavasara brančs

• Deep Science Hackathon 2018



Jūnijs/ jūlijs/ augusts
•LJZA laivu brauciens.            

21.-22.jūlijs

•Smithy of Ideas 2018, Lietuvā, 

24.-26.auguts



Septembris
•Zinātnes pusstops! - neformālas sarunas par 

zinātni! 

•Diskusijas-debates ar politiskajām partijām 

un partiju apvienībām: Kāda ir partiju vīzija 

par augstāko izglītību un zinātni?

•Jauno zinātnieku sanākšana:

Laura Bužinska par ERASMUS+ Čīlē



Oktobris
• Zinātnes pusstops! - neformālas 

sarunas par zinātni! 

• Jauno zinātnieku forums “Excellent 

Science: How?”

• LJZA dalība LIAA Eksporta un 

inovāciju balvas žūrijā



Novembris/ Decembris
•Zinātnes pusstops! - neformālas 

sarunas par zinātni! 12.novembrī, 

10.decembrī.

•Dalība Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gadadienai 

veltītajā pieņemšanā



LJZA TV ēterā 2018.gadā

• DelfiTV, 2018.gada 4.spetembris “Reformas, algas, valoda, skolotāju 

deficīts – eksperti min izaicinājumus izglītībā.”

• skaties.lv, 2018.gada 10.maijs “Mēs liekam sprunguļus paši savos 

riteņos. Jaunie zinātnieki aicina atvērt augstskolas ārvalstu 

mācībspēkiem.”



• Latvijas Radio 1 raidījums “Zināmāis 

nezināmajā”:

-2018.gada 21.novembris “Top tehnoloģija 

superēdiena – tropu mikroaļģes spirulīnas –

audzēšanai Latvijā”;

- 2018.gada 24.oktobris “Lauras Bužinskas 

stāsts par pētnieces pieredzi Čīlē”

- 2018.gada 17.oktobrī “Zinātnes attīstības 

iespējas nākamajos četros gados jauno 

zinātnieku skatījumā”

- 2018.gada 24.janvāris “Prioritārie zinātnes 

virzieni Latvijā nākamajos gados ”

- 2018.gada 16.janvāris “Matemātikas 

neparastā valoda nepazīst valstu robežas”

• Latvijas Radio 1 raidījums “Monopols”:

-2018.gada 15.novembris “Zinātniece Agnese 

Stunda-Zujeva audzē spirulīnas”

LJZA radio viļņos 2018.gadā



• Impact, 2018.gada 26.marts “Presenting early-career 

researchers”

• www.ir.lv, 2018.gada 15.maijs “Latvija: incestuālo 

augstskolu zeme”

• Dienas Bizness, 2018.gada 16.maijs “Delavēras Citadele 

un Rotšildu talants” 

• IR.lv, 2018.gada 24.-30.maijs “Nākotnes kaprači. Bez 

starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības nav 

iespējama attīstība.”

• Zinātnes Vēstnesis, 2018.gada 18.jūnijs “Lai ražīgi un 

ilgtermiņā nozīmīgi kongresa rezultāti”

• www.makroekonomika.lv, 2018.gada 11.jūlijs “Ieguldījumi 

izglītībā un zinātnē - atslēga izkļūšanai no zemu ienākumu 

slazda” [Šī Latvijas Bankas (Ulda Rutkastes) publikācija 

tapusi pēc LJZA Konsultatīvās padomes locekļa Andreja 

Siliņa iniciatīvas]

• Dienas Bizness, 2018.gada 6.septembris “Tuvojas jauni 

apvāršņi” 

LJZA drukātajos medijos 
2018.gadā

http://www.ir.lv/
http://www.makroekonomika.lv/


Cik skatāmi esam?
www.ljza.lv, Facebook, Twitter

• 2018. gada 2. oktobrī LJZA mājaslapa veiksmīgi tika pārcelta uz jaunu 

serveri:

-pieejama jaunāka programmatūra lapas darbības nodrošināšanai;

-jauna IP adrese.

• Kopš 2018. gada 7. decembra LJZA mājalapai reizi nedēļā tiek veikta 

automatizēta rezerves datu kopijas izveide:

-Datu zuduma gadījumā ir iespēja atjaunot mājaslapas saturu.

• Lielākā daļa mājaslapas tehniskās uzturēšanas darbi ir automatizēti.



Vieta Raksts Skatījumi Autors

1
Atklātā vēstule par prasībām akadēmiskā 

personāla valodu zināšanām
402 Ieva

2
Prioritārie zinātnes virzieni Latvijā nākamajos 

gados - kādi un kāpēc?
223 Guntars

3
Jauno zinātnieku sanākšana pulcē lielu 

interesentu pulku
158 Laura

4 LJZA valdē darbu ir uzsācis Andris Freimanis 64 Ieva

5

EURODOC nosūta atklātu vēstuli Eiropas 

parlamentam, lai apturētu potenciāli kaitējošu 

autortiesību reformu

53 Andris

Skatītākie raksti 
www.ljza.lv



Cik skatāmi esam?
www.ljza.lv

Vieta Nosūtītājs Skatījumi

1 Google 2542

2 Facebook 871

3 lza.lv 426

4 Twitter 312

5 WordPress 

Android App

50

Top nosūtītāji (referrers), 2018

Vieta Valsts Skatījumi

1 Latvija 9549

2 ASV 501

3 Lielbritānija 110

4 Vācija 97

5 Zviedrija 62

Top valstis, 2018



Cik skatāmi esam?
Mājaslapas vizuālais izskats

• Lapas vizuālā tēma ir tehniski novecojusi;

• Nav iespējams realizēt visas tehniskās vēlmes novecojušas tēmas dēļ.

Vai ir pienācis laiks atjaunot mājaslapas izskatu?



Cik skatāmi esam?

Twitter kontā mums ir 609

sekotāji

Facebook kontam 1190 likes

un 1255 sekotāji kopā

2018.gadā +325 sekotāji



2018.gadā 
sadarbojāmies ar:

•IZM

•VIAA

•LZA

•LSA

•LZP

•LIZDA

•Rektoru padomi

•Eurodoc

•Global young academy

•U.c.



Projektu darba grupa

• LJZA bija iekļauta Apvārsnis 2020 projekta EUROKEYS projekta 

pieteikumā. 2018.gadā – pieteikums noraidīts. 2019.gadā pieteiksimies 

vēlreiz!



Politikas darba grupa

• http://ljza.lv/zinatnes-un-izglitibas-politikas-darba-grupa/
(vadīja LJZA valdes loceklis Guntars Kitenbergs)

• Pieteikušies 28 dalībnieki (klātienē ~15)
[lielākais paldies K.Jaudzemam, A.Freimanim, J.Liepiņam, K.Zariņam, 
A.Siliņam, I.Siliņai, L.Bužinskai, K.Pleiko]

• 13 sēdes

• 4 vēstules, 2 viedokļi

• >10 klātienes tikšanās (IZM, VIAA, LZA, LZP, RSU, LU, OSI, LIZDA, LSA, …)

• Dalība darba grupās 
(LZP FLPP, IZM PhD (LSA PhD), LJZA 3 pīlāri)

• Pārstāvniecība (LZP)

• Pasākumi plašākai domu apmaiņai -> Zinātnes pusstops

http://ljza.lv/zinatnes-un-izglitibas-politikas-darba-grupa/


Politikas darba grupa

• Konstruktīvas sarunas un diskusijas ar IZM

• Diskusijas par:

Zinātnes finansējuma sistēmas izmaiņām:

- sākotnējas neformālas sarunas;

- šobrīd izaugušas līdz Darba grupai par 3 pīlāru modeļa 

ieviešanu

• Atsaucība PostDocLatvia uzlabošanā

• Interese par struktūrfondu citu struktūrfondu saprātīgu 

investēšanu

• Aicinājumi sniegt viedokli/deleģēt pārstāvjus darba grupās.



Politikas darba grupa

• Dalība LZP FLPP attīstībā 

(Paldies Kristapam J. & Andrim)

[Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti]

• Reizi gadā, starptautisks vērtējums, 

• Veiksmīgi notikuši 1. un 2. konkursi

- LJZA: budžeta plāns, doktorantu & studējošo kritērijs

- Pārskats par 1. kārtu:

https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=600&I

temid=121

- Pārskats par 2. kārtu:

https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=626&I

temid=121

- T.sk. ieteikumi rakstītājiem un analīze, ka jaunie arī labi startē!

• Tuvojas 3. konkurss (vasarā, uzsākšana no 2020. jan.)

(nolikuma izmaiņas – paneļu vērtēšana, u.c.)

https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=121
https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=121


Politikas darba grupa

• Dalība PostDocLatvia attīstībā

(Paldies J.Liepiņam!)

[Valsts izglītības attīstības aģentūras pieskatītais SAM 1.1.1.2.]

• Tuvojas 3. konkurss (līdz vasarai), uzlaboti nosacījumi:

- Ņemti vērā praktiski visi LJZA ieteikumi:

[līdz 10 gadi pēc PhD, var vadīt studentus, rakstīt projektus...]

http://ljza.lv/postdoclatvia-3-konkurss-jau-aprila-beigas-plasaks-un-

pievilcigaks/

• Plānots 4. konkurss (2020. sākums)

(plānoti arī institūciju granti ar konkursu pēc projekta apstiprināšanas)

• Sarunas par uzraudzības vienkāršošanu

(VIAA piekrīt “atmest” vairākas atskaišu tabulas, mazināt birokrātiju!)

http://ljza.lv/postdoclatvia-3-konkurss-jau-aprila-beigas-plasaks-un-pievilcigaks/


Politikas darba grupa

• Sinerģiska sadarbība ar LSA 

aktuālos jautājumos 

• Daļa satura “Politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni”

http://www.lsa.lv/politisko-partiju-parstavji-debates-atbalsta-valsts-dotetas-

augstakas-izglitibas-ieviesanu/

• Daļa satura/dalībnieku 

“Nākotnes studiju forums 2019”

http://www.lsa.lv/projekti/nakotnes-studiju-forums/

• Kopīga darba grupa 

par doktorantūras/promocijas izmaiņām

• Viedokļi par ar zinātni saistītiem jautājumiem.

http://www.lsa.lv/politisko-partiju-parstavji-debates-atbalsta-valsts-dotetas-augstakas-izglitibas-ieviesanu/
http://www.lsa.lv/projekti/nakotnes-studiju-forums/


Komunikācijas darba grupa



Finanšu pārskats



Finanšu pārskats



Revidenta ziņojums: iepazīšanās

Balsojums par gada pārskata 

apstiprināšanu

Revidenta vēlēšanas 2019.gadam



Balsojums

Noteiktajā termiņā (līdz 13.marta 17:00) esam saņēmuši 

sekojošus pieteikumus (pieteikšanās secībā):

1. Kristaps Jaudzems

2. Laura Bužinska

3. Ieva Siliņa

4. Andris Freimanis

5. Kārlis Pleiko

• Nepieciešams ievēlēt 5 valdes locekļus, kas vadīs apvienību

nākamos 3 gadus (līdz 2022.gada martam)

• Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana



Balsojums

Balsojam aizpildot biļetenu un pēc aizpildīšanas to iemetot

urnā.

Pieteikušies kandidāti:

1. Kristaps Jaudzems

2. Laura Bužinska

3. Ieva Siliņa

4. Andris Freimanis

5. Kārlis Pleiko



Izaicinājumi 2019

•Trīs pīlāru zinātnes bāzes 
finansēšanas modeļa 
ieviešana

•Zinātnes finansējuma 

pieauguma panākšana



Paldies par uzmanību!


