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Mūsu aktivitātes 2020. gadā

•

8 dalības raidījumos vai intervijās
12 vēstules un/vai viedokļi
27 dažādi pasākumi
7 lielāki raksti ziņu portāliem
1 starptautiskās konferences / tikšanās
1 zinātnes pusstops (septembrī)
izveidota LJZA vikipēdijas lapa

•

Dažādi administratīvie darbi, katru mēnesi valdes sēde

•
•
•
•
•
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Komunikācija
•

•

•

Uzturam mūsu

un

kontus

•

Mājaslapu www.ljza.lv (Mārtiņš Liberts)

LJZA biedri
•
•
•

Kopā ~220 biedri
40 jauni kopš 2020. gada kopsapulces

Pasākumi
• 2020. gada sākumā un septembrī - kreisā un labā krasta zinātnes pusstopi
• Saruna par Latvijas zinātnes telpu – 15.01.2020
• Tiešsaistē ar zinātnieku – 20 pasākumi 2020. gadā un 5 pasākumi 2021. gadā
• Zinātnes telpa – 4 pasākumi 2020. gadā
• Jauno zinātnieku pārgājiens – 11.07.2020
• LJZA 15. dzimšanas dienas sanākšana – 08.12.2020
• Zinātnieka izdzīvošanas komplekts – 3 pasākumi 2021. gadā
• Saruna par SARS-CoV-2 krievu valodā – 24.01.2021
•

Politikas darba grupa
• http://ljza.lv/zinatnes-un-izglitibas-politikas-darba-grupa/
(vada Kristaps Jaudzems)

• Pieteikušies 32 dalībnieki (klātienē līdz 15)
• 7 regulārās sēdes (2020), kā arī >5 sēdes par konkrētiem jautājumiem
(apvienotais Augstākās izglītības un zinātnes likums, tenūras sistēma, profesoru
vērtēšana, izcilības FLPP konkurss, jaunā akadēmija)
• 10 vēstules, 3 viedokļraksti, 2 viedokļprezentācijas
• daudz tikšanās (Saeimas komisijas, IZM, LZP, LIZDA, LSA, augstskolu un
institūtu vadība, …)
• Dalība darba grupās (IZM Akadēmiskās karjeras modelis)
• Pārstāvniecība (LZP-Guntars Kitenbergs līdz pārveidei). Pēc pārveides izveidota
LZP Konsultatīvā zinātnieku padome, kurā par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts
LJZA valdes loceklis Eduards Baķis)

Politikas darba grupa
• Dalība Jaunā doktorantūras modeļa izstrādē (Paldies Jānim Liepiņam)
https://likumi.lv/ta/id/315685-par-konceptualo-zinojumu-par-jauna-doktorantur
as-modela-ieviesanu-latvija
• Dalība Augstskolu likuma grozījumu (pieņemti 2. lasījumā) un apvienotā
Augstskolu un zinātnes likumprojekta izstrādē
(Paldies Arkādijam Zvaigznem, Guntaram Kitenbergam, Eduardam Baķim)
• Dalība Akadēmiskās karjeras modeļa izstrādes darba grupā
(Paldies Antrai Bočai, Guntaram Kitenbergam)
• Dalība augstskolu doktorantūras studiju attīstības plānu vērtēšanā
(Paldies Jānim Liepiņam, Guntaram Kitenbergam)
• Dalība LZP FLPP attīstībā (izcilības grantu konkursa noteikumi)
[Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti]

Vēstules un viedokļi
• LJZA viedoklis par IZM konceptuālā ziņojuma projektu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības
modeļa maiņu” - 31.01.2020
• Nozare lūdz izglītības ministrijai pagarināt atzinumu iesniegšanas termiņu par augstskolu
pārvaldības ziņojumu - 03.02.2020
• LJZA priekšlikumi izmaiņām likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” - 26.03.2020
• Zinātnieku saimes viedoklis: Kā uzvarēt Covid-19? Ievas Siliņas prezentācija Saeimas IKZK 21.04.
• LJZA komentārs par “Grozījumiem Augstskolu likumā” - 29.04.2020
• LJZA priekšlikumi un komentāri konceptuālajam ziņojumam“Par jauna doktorantūras modeļa
ieviešanu Latvijā” - 30.04.2020
• LJZA komentārs par noteikumu projektu "Latvijas Zinātnes padomes nolikums" - 08.05.2020
• LJZA viedoklis par noteikumu projektu SAM 8.2.2. (doktorantūras pilotprojekts) - 25.05.2020
• LJZA priekšlikumi likumprojekta „Grozījumi Augstskolu likumā” 2. lasījumam - 16.07.2020
• LJZA priekšlikumi par ZTAIP 2021.-2027. gadam projektu - 13.08.2020
• LJZA priekšlikumi par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektu 13.08.2020
• LJZA viedoklis par Augstākās izglītības un zinātnes likuma projektu - 02.11.2020
• LJZA atzinums par Profesoru novērtēšanas MK noteikumu projektu - 04.01.2021
• LJZA priekšlikumi LZP stratēģijai. Eduarda Baķa prezentācija LZP KZP - 26.02.2021

Raksti portālos
• Augstskolu pārvaldība: jaunie zinātnieki aicina neiet ierakumos – Delfi
• Ir: Kā bijis, tā nevar vairs palikt – Ir
• Guntars Kitenbergs: Konceptuāli atbalstām! Jāturpina ar ‘un’, nevis ‘bet’ – Delfi
• Jauno zinātnieku apvienība: Par reformu. Atbildīgu reformu – Delfi
• LJZA pievienojas jauns valdes loceklis – LV Portāls
• Kāpēc Latvijā nepieciešams ieviest jaunu doktorantūras modeli – LV Portāls
• Ciešāka sadarbība ir ātrākais ceļš uz iekļūšanu pasaules augstskolu reitingu TOP500 – Ir
• Jaunie zinātnieki: Iekļaujoša un vienlīdzīga sabiedrība ir kritisks priekšnoteikums arī zinātnes attīstībai
– LETA
Papildus: ikgadējie divi jauno zinātnieku atvērumi “Zinātnes vēstnesī”

Raidījumi un intervijas
• Kristaps Jaudzems 27.02. “Zinātnes vārdā” - Radio NABA
• Ieva Siliņa 02.03. "Pēcpusdiena" - LR1
• Kristaps Jaudzems 13.03. "Zinātnes vārdā" - Radio NABA
• Ieva Siliņa 25.03. "Zināmais nezināmajā" - LR1
• Guntars Kitenbergs 28.10. "Eiro fokusā" - LR1
• Miķelis Grīviņš 22.10. "Zinātnes vārdā" – Radio NABA
• Ieva Siliņa – par darbu zinātnei un valstij - Zinātnes Vēstnesis
• Jaunā pētnieka pieredze: Doktorantūra – pilnas slodzes darbs – LTV1
• Kristaps Jaudzems - Satrauc sabiedrības daļas tumsonība un neticība zinātnei - Diena
• Eduards Baķis - Pēta jonu šķidrumus jaunas molekulu sintēzes radīšanai – Labs of Latvia

Starptautiskā darbība
• The Association of Latvian Young Scientists @LV_JZA joins Eurodoc
in support of #HEBudget petition: https://bit.ly/37yskQR
• Zinātniskā sadarbība starp Latvijas un Apvienotās Karalistes
pētniekiem - tiešraides diskusija
https://www.facebook.com/events/665642097658027/
•

