
Atskats uz vasaras nometni 2012 
24. - 26. augustā 

Piektdienas vakara 

iepazīšanās tēma – kā mēs katrs ar 

savu pētniecību glābsim pasauli 

izvēršas ļoti interesanta, mūsu darbam 

tiešām ir jēga  – ar sensoriem spēt 

labāk noteikt piesārņojumu,  brāķēto 

mantu pārvērst labākā, izglābt 

apstādījumu kokus pilsētā, novērst 

nejēdzīgu likumu pieņemšanu, 

izgudrot materiālus ekoloģiskākiem 

pamperiem u.tml. 

 

Lekcijas 
Sestdienā uzklausām dažādus lektorus un viņu pieredzi. 

LJZA biedre Daina Lāce, kas mūs aktīvi pārstāv IZM, iepazīstina ar 

nepieciešamību veikt dažādu likumu labojumus, kā arī ar starptautisko ekspertu 

ieteikumu grāmatu par Latvijas zinātni, kas izdota jau pirms 20 gadiem – un, kā 

izrādās, liela daļa no aprakstītajiem 

ieteikumiem vēl aizvien ir aktuāla un 

interesentiem grāmata ir pieejama 

(prasīt Dainai). Īsumā tiekam 

iepazīstināti ar dažiem likuma 

pantiem, kas vēlāk noderēs darbos 

grupās.   

Emeritētā profesore Dr. 

Baiba Metuzāle-Kangere 

iepazīstināja mūs ar savu skatījumu uz to, kas ir svarīgs augsta līmeņa 

zinātniekam: vispirms prast analizēt literatūru, kas pirmkārt sākas ar 

novērtējumu – vai tā ir pētniecība, kas balstīta uz datiem, vai kāda pārdomas 

par tēmu, otrkārt, kas ir izmantotās atsauces – cik kvalitatīvi un uzticami 

darbi, treškārt, ka ļoti svarīgi ir apmeklēt starptautiskās konferences (arī 

valodniekiem u.tml.) u.c. 

Pārtraukumā neliela izkustēšanās ar devīzi: „Mēs esam stipri, mēs esam vareni...”  

 

LU profesors Dr. Andris Ambainis mūs ļoti pārliecinoši iepazīstināja ar 

jau iepriekšējās nometnēs mazliet izskanējušo domu – nevajag baidīties, ka 

jūsu idejas nozags! Parasti problēmas ir ar to, ka idejas netiek sadzirdētas, 

tāpēc svarīgāk ir tieši izmantot katru iespēju, lai savu ideju popularizētu un 

meklētu sadarbības partnerus... un arī ar jaunākajām tendencēm 

publicēšanās jomā – it īpaši fizikā šobrīd ir arxive.org, kur tiek publicēti 

zinātniskie raksti, kas vēl ir tikai iesniegšanas stadijā kādā žurnālā. Tādā veidā, 

ja raksts iznāks tikai 2012. gadā, tad caur šo vietni tas jau 2011. gadā ir 

pieejams citēšanai. Īpaši mūsdienās tas ir svarīgi, kad citējamību ļoti vērtē un ir nepieciešama ātra 

informācijas aprite.  



LLU asoc.profesors Dr. Egils Stalidzāns mūs iepazīstināja ar 

http://www.scimagojr.com/, kur katrs pats var ievērtēt pēc nozares un 

apakšnozares, cik Latvijas raksti ir citējamos žurnālos (1996.-2010. gada 

robežās). Dažas gluži populāras nozares ir teju pa nullēm! Jautājums – kas tās 

par vietām, kur mēs (mūsu zinātniskie vadītāji) publicējamies? Un nometnes 

diskusiju grupām ieteica, kā Latvijas zinātnes kvalitātes kritērijus izvēlēties 

pārējā pasaulē atzītus un pēc iespējas objektīvus kritērijus. 

 

Viens no senākajiem un aktīvākajiem LJZA biedriem Jānis Jaško mūs 

iepazīstināja ar savu kā projektu vērtētāja ilggadējo pieredzi un dažām 

lietām, kuras būtu jāņem vērā, rakstot Latvijas un Eiropas projektus. Pirmām 

kārtām - par atšķirīgajām vērtēšanas pieejām LV un ES. LV ir punktu sistēma 

par atslēgas frāzēm, bet ES projektos eksperti novērtē projektu kā tādu un 

pēc tam savstarpēji izduskutē, lai vienotos par kopējo vērtējumu. 

 

Pēc pusdienu mirkļa aizrautīgu 

sarunu gaisotnē, dienu turpinājām 

darbu mazākās diskusiju grupās. 

Vislielākā piekrišana bija projektu 

rakstīšanas grupai un likumprojektu 

apspriešanai.  

Pirms iepazīstināt pārējos ar 

grupu darba rezultātiem, neliela 

izkustēšanās un uzēšanas pauze.  

   
 

Darba grupās rezultāti. 
Darba grupa, kurai vajadzēja izstrādāt priekšlikumus jauno zinātnieku efektīvākai iesaistei zinātniskajā 

apritē deva sekojošus priekšlikumus: 

1. Ieviest kadru rotāciju jeb noteikt ierobežojumu, ka vienā un tajā pašā vēlētā amatā darbinieks 

nevar pavadīt ilgāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Viens termiņš šobrīd ir seši gadi. Tātad pēc 

termiņa - vai nu paaugstinājums amatā vai iespēja mainīt darbu, piemēram, uz citu institūtu (arī 

ārvalstu) vai komercvidi. Ieguvumi:  1) darbinieks ir spiests uzturēt savu konkurētspēju, augt un 

paplašināt redzesloku (vertikāli – paaugstinājums; horizontāli – darbavietas maiņa). 2) šādi 

veidotos ciešāka sadarbība ar citiem institūtiem/uzņēmumiem, ar kuriem notiktu kadru 

apmaiņa. 3) Institūts būtu spiests sagatavot kompetentus aizvietotājdarbiniekus, kas pēc būtības 

ir kvalitātes vadības pamats. 

http://www.scimagojr.com/


2. Noteikt vecuma ierobežojumu vēlētiem amatiem (t.sk. instit.direktoriem, profesoriem), kas 

atbilstu pensionēšanās vecumam. Darbiniekam ir iespēja palikt strādāt kādā neievēlētā amatā. 

3. Alga valsts iestādē amatos ar doktora grādu (vad. pētnieks, asoc.prof., prof. u.c. ) ir saskaņota ar 

minimālu algu, piemēram, vad.pētniekam – 4 min. algas. 

4. Noteikt, ka projektos obligāti jābūt vismaz 40% (par % var diskutēt) jauno zinātnieku, doktorantu 

un studentu (t.i. parasti visas personas līdz 40 g.v.) 

5. Atvieglot jaunu nozaru/pētniecisko grupu tapšanu 

a. Ieviešot projektu kategoriju tieši 

jaunajiem doktoriem 

b. Samazinot Zinātniskās 

institūcijas dibināšanas prasību 

no 5 doktoriem uz 3. 

6. Lai studentiem vieglāk saprast spēles 

noteikumus, valsts varētu definēt, cik 

valsts apmaksātas doktora darba vietas 

ir pieejamas, lai tad pārējie zina, ka 

jāorientējas uz privāto biznesu struktūru.  

 

Diskusija par bāzes finansējuma sadali un ekselences grantu piešķiršanas kritērijiem: 

Tā kā ir skaidrs, ka valsts finansējums visiem nepietiek un tik drīz arī nebūs pietiekamā līmenī, kā arī kaut 

kāds līmenis ir jāuztur, nevis jāfinansē jebkas ar nosaukumu ‘zinātniskā institūcija’, tātad ir skaidrs, ka 

jābūt ir konkursam uz finansējumu: 

 Konkursā var piedalīties ikviena Zinātniskā institūcija 

 Jāņem vērā dažādu nozaru specifika (dainu pētniecībā patenti nederēs) 

 Vērtētāji ir neatkarīgi (tātad ārvalstu) eksperti un/vai objektīvs reitings. 

 Objektīvs reitings veidojas no publiski pieejamiem UN objektīviem datiem. (Publiski 

pieejamu informāciju grūtāk sagrozīt un interpretēt gan tās iesniedzējiem, gan 

vērtētājiem!)  Zinātnes datubāze – noteikt par to atbildīgo institūciju (piem., SZA un 

piešķirt regulāru uzturēšanas finansējumu), Z.db. iestrādnes ir Zinātniskās darbības 

likuma 28.pantā. 

 Kritēriji pēc iespējas saskaņoti ar pasaules un Eiropas Savienības projektu praksi, lai 

zinātniekam vietējā un starptautiskā mērogā nebūtu jāraujas divos atsevišķos kritēriju 

virzienos. 

 Zinātnieka efektivitāte -sakārtot un ieviest vienotu PLE aprēķinu sistēmu 

 

  



Pētījuma (disertācijas) plānošanas grupas secinājumi: 

 
Pirms sākt pētījumu: 

 Promocijas darba mērķim jābūt kopīgam darba vadītājam un doktorantam. 

 Darba mērķim nevajadzētu būt pārāk ambiciozam, jo darbs var diezgan izplūst, kas rada 

nepabeigtības un paviršības sajūtu. 

 Pirms sākt izstrādāt darbu jāpārdomā tā struktūra. 

Pētījuma laikā: 

 Ideālā promocijas darba nav un to nevajag censties visiem spēkiem iegūt. 

 Doktorantiem, rakstot darbu jāņem vērā darba nosaukums. 

 Rakstot darbu, uzmanīties no promocijas darba zinātniskās nozares maiņas. 

 Svarīgi ņemt vērā, ka darbu rezultātus jāpublicē zinātniskajos žurnālos, par publicēšanu ir 

jādomā stipri laicīgi. 

 Promocijas darba uzrakstīšanai ar labi definēto mērķi un uzdevumiem parasti pietiek 3-4 gadi, 

savukārt, ja uzdevumi un mērķis mainās, tas var aizņemt no 5 līdz 15 gadiem. 

  



Diskusijas par prezentācijprasmi secinājumi: 

 
 

 

Projektu rakstīšanas grupas rezultāti:  

rakstam paši, palīdzam citiem, kā arī pie iespējas piedalāmies projektu vērtēšanā.  

 

Un tad klāt jau vakara daļa ar ugunskura kurināšanu, sautējuma gatavošanu, desiņu cepšanu, 

pirtī iešanu, protams, visam pa vidu sarunas par dažnedažādākajām tēmām – disertācijām, dzīvi, iršiem 

būdiņā, joki un komplimenti par gardo sautējumu un lielisko ugunskuru  

 

    
m  



  

      

 

 



Svētdienas rīts – disertāciju aizstāvēšanas paraugdemonstrējumi, kas nedaudz ievilkās, jo izrādās, ka 

pētām tik interesantas tēmas, ka ‘komisijai’ bija ļoti daudz jautājumu.  

   

   

   
Noslēguma pusdienas kādā jaukā netālā krodziņā īsti senlatviskā garā. Pēc pusdienām arī jaukais laiks ir 

beidzies – sāk līt lietus. 

 

Šoreiz tas arī viss! 
Tiekamies nākamajos pasākumos un cerēsim, ka 

arī nākamgad kāds uzrīkos nometni  
 


