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Zinātne Latvijā un citur

Ieguldījumi P&A (Eurostat):

Igaunija: valsts fin. no 0.66% (2017) -> 1% IKP (2022)

Latvija: ievērojamākais resurss - cilvēki! 

Latvijas Banka: Tautsaimniecības izaugsme ir ļoti 
saistīta ar ieguldījumiem P&A [1]

2017. gads Lietuva Latvija Igaunija Vidēji EU

% IKP 0.88 0.51 1.29 2.07

[1] Ieguldījumi izglītībā un zinātnē - atslēga izkļūšanai no zemu ienākumu slazda: https://www.makroekonomika.lv/ieguldijumi-
izglitiba-un-zinatne-atslega-izklusanai-no-zemu-ienakumu-slazda

https://www.makroekonomika.lv/ieguldijumi-izglitiba-un-zinatne-atslega-izklusanai-no-zemu-ienakumu-slazda


Problēmas?

• Neprognozējams finansējums traucē ilgtermiņa 
attīstību un konkurētspējīgu cilvēku piesaisti

• Latvijas zinātnieku potenciāls netiek pilnībā 
realizēts, jo ir mazs uzsvars uz kvalitatīviem 
rezultātiem

• Zinātnes un tautsaimniecības sasaiste ir vāja, 
tāpēc nenotiek zināšanu pārnese un nerodas 
inovācijas 



Kas ir LJZA?

Dibināta 2005. gadā

Pārstāvam doktorantus un jaunos zinātniekus 

Šobrīd ~250 biedri, kopā bijuši ~450 biedri 

Iesaiste zinātnes politikā:

+ LZP FLPP: pāreja uz ikgadēju konkursu, studējošo iesaiste

+ PostDocLatvia: starpt. ekspertīze, konkurences veicināšana 

+ u.c.

Vairāk informācijas: http://ljza.lv/, sociālajos tīklos vai 
“Zinātnes pusstops” (mēneša otrā pirmdiena, pl.18, lokāls “Veldze”)

http://ljza.lv/


Iespējas

Izglītoti cilvēki

LSA, RP un LJZA rīkotās debates 12.09.2018.
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LV un citi zinātnieki no ārzemēm

Politiska izpratne

Moderna infrastruktūra & izcilības jomas

LU DMPC pētījums - Latvijas zinātnieku diaspora
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Bāzes finansējums: 3 pīlāru modelis



45%
• Stabils un prognozējams finansējums

• Noteikts skaits zinātnisko grupu vadītāju

(Institūcijai par katru piešķir 45’000 EUR) 

• Grupu vadītāju pozīcijām starptautisks konkurss

(līgums ar skaidriem nosacījumiem uz 6 gadiem)

• Starptautiskais institūciju izvērtējums: pārvērtē 

pozīciju skaitu (reizi 6 gados)

I pīlārs - pamats



Grupas vadītājs - vilcējspēks!

http://klavinslab.org/people.html

+ citi finansējuma avoti

http://klavinslab.org/people.html


45%

Kvalitātes rādītāji:

• Ataudze (sagatavotie PhD) - 10%

• Starptautisks publisks 
finansējums - 30%

• Uzņēmumu finansējums - 30%

• Atdeve (publikācijas) - 30%

Vidējo pēdējo 3 gadu vērtības

II pīlārs - sniegums

10%

30%

30%

30%



II pīlārs: kritēriji (1)

45%

Starptautisks publisks finansējums (30%)

• Motivē atgūt Apvāršņa (ES) finansējumu
• Citas valstis finansē mūsu zinātni
• Ja citi maksā - ir kvalitāte

Uzņēmumu finansējums (30%)

• Motivē sadarboties ar industriju
• Sasaista zinātni un tautsaimniecību
• Veicina zinātnisko rezultātu komercializāciju

30%

30%



II pīlārs: kritēriji (2)

Ataudze (sagatavotie PhD) (10%)

• Nepieciešami jauni zinātnieki
• Motivē iegūt doktora grādu
• Var nodrošināt finansējumu doktorantiem

Atdeve (publikācijas) (30%)

• Būtisks pētījumu rezultāts
• Motivē publicēties kvalitatīvi
• Starptautiska atpazīstamība

45%

10%

30%



III pīlārs - attīstība

10%

Pasaules klases infrastruktūra

• Koncentrēts finansējums prioritātēm

• Kolektīvi projekti uz 5 gadiem

• Pieeja zinātniekiem un industrijai

(Šobrīd ERAF līdzekļi to bieži neļauj)



Ieviešana
LV IKP 2017 = 27 mljrd.EUR

+0.15% IKP/gadā = ~40 milj.EUR/gadā

Scenārijs (1) - pieaugums
⅔ no +0.15% IKP/gadā (+26 milj.EUR/g)

Scenārijs (2) - bez izmaiņām

0 262 534 806 1078 1349 1871

Izsludinātās 

Grupu vadītāju 

pozīcijas

0 41 83 125 166 208 255

Tartu Uni ir 170 profesori (2017)

LV (2016) bāzes finansējumu aprēķina 

~770 PLE vad.pētniekiem 

~1850 PLE zin.personālam



Modelis pārrunāts ar:

1. LR Izglītības un zinātnes ministrija
2. Latvijas Zinātnes padome
3. Latvijas Zinātņu akadēmija
4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
5. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrība
6. Latvijas Studentu apvienība
7. u.c. zinātniekiem



Paldies par Jūsu laiku!

Dodoties kopējā ceļā pēc



Tehniskā informācija



Lielais mērķis
• Latvija kā reģionālais līderis zinātnē

• Nevis tuvoties Igaunijai un Lietuvai, bet kļūt par vadošo Baltijā un Ziemeļeiropā

• Nepieciešams ievērojami (4x) palielināt zinātniskā personāla skaitu (un ir no kā 
ņemt)

• Nepieciešama motivācijas sistēma kvalitatīvu zinātnisko rezultātu sasniegšanai

• Nepieciešama visiem pieejama Pasaules līmeņa zinātniskā infrastruktūra

(2016, OECD) (2013, OECD)



Priekšlikums
• Zinātnes finansēšanas sistēmas maiņa, kas motivē ZI piesaistīt 

konkurētspējīgu zinātnisko personālu

• ZI nākošo 6 gadu laikā var piesaistīt vadošos pētniekus līdz skaitam, 
kas atbilst ZI kopējam zinātniskajam personālam (PLE) 2016. gadā

• Burkāns – zinātnes bāzes finansējums par katru vadošo pētnieku 45 
tūkst. Eur/gadā

• Papildus ZI var iegūt snieguma finansējumu, kas veicina finansējuma 
piesaisti no ārzemju publiskajām institūcijām, sadarbību ar 
uzņēmējiem, publikāciju skaita un kvalitātes pieaugumu, zinātnieku 
ataudzi

• Konkurētspējīgs atalgojums nodrošinās konkurenci gan starp vadošā 
pētnieka amata kandidātiem, gan starp ZI

• Nosacījums – starptautisks konkurss uz vadošā pētnieka amata 
vietām



Iespējas institūcijām

Prognozējams finansējums uz 6 gadiem 
(strukturālas izmaiņas, ilgtermiņa plānošana)

Iespēja kombinēt pētniecības un docēšanas amatus 
Grupas vadītājs + docētājs = pilna slodze (pat 2 institūcijās - vienojoties)

Projekti ļauj pārfinansēt bāzes finansētās pozīcijas
(atbrīvojas līdzekļi institūcijas mērķiem)

Iespēja plānot darbinieku mērķus, lai būtu sniegums
(dažādi mērķi = sadarbība ar industriju vs. fundamentāli pētījumi un publikācijas)

Snieguma finansējums ļauj veidot iekšējos grantus
(doktorantu finansējums, bonusi, utt.)



Pasaules Banka (2014)

http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/06.pdf

http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/06.pdf


Aprēķins 1. pīlāra likmei

• Vidējā vadošā pētnieka stundas likme 
ir ~14.4 EUR/h bruto (pēc VID, 2018. vasara) 

• Mēnesī 160h*14.4 EUR/h=~ 2300 EUR/mēn
• Darba devēja soc.iemaksas (24.09%)
• Kopā atlīdzība ~2860 EUR/mēn
• Infrastruktūras uzturēšanai standarta likme ir

25% no pārējām izmaksām [~715 EUR/mēn]
• Gadā kopā ~45’000 EUR



Zinātnieku reemigrācija

Jau iepriekš ir secināts, ka zinātnes diasporas
politikas kontekstā svarīga ir ne vien pati uz diasporu
vērstā politika, bet arī zinātnes politika, kas veido
godīgu un konkurētspējīgu zinātnes sistēmu. Ja
zinātnes politika ir neveiksmīga, ir liela varbūtība, ka
arī politika, kas vērsta uz zinātnes diasporu, cietīs
neveiksmi, jo emigrējušie zinātnieki vēlas atgriezties
vai sadarboties ar sakārtotu zinātnes vidi (Mieriņa
et al 2017).

http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/LU-SPPI-DMPC_Zinatnieku-diaspora-2018.pdf

http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/LU-SPPI-DMPC_Zinatnieku-diaspora-2018.pdf

