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Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

Sveicam jubilejā!
1. jūnijā – LZA ārzemju locekli Nikodēmu BOJĀRU!
7. jūnijā – LZA īsteno locekli Edgaru SŪNU!
9. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Aivaru BĒRZIŅU!
9. jūnijā – LZA goda locekli Ainu NAGOBADS–ĀBOLU!
13. jūnijā – LZA īsteno locekli Gunti ZEMĪTI!
15. jūnijā – LZA goda doktoru Andri SALTUPU!
18. jūnijā – LZA īsteno locekli Valdi BĒRZIŅU!
22. jūnijā – LZA ārzemju locekli Ēriku ROZNERU!
23. jūnijā – LZA korespondētājlocekli Birutu BANKINU!
30. jūnijā – LZA goda doktoru Egilu LEVITU!

Ad multos annos!  Latvijas Zinātņu akadēmija

Šī gada 19. maijā tiešsaistes režīmā un klātienē LZA Portretu 
zālē pulcējās vairāk nekā desmit Latvijas augstākās izglītības 
iestāžu vadītāji, lai diskutētu par Izglītības un zinātnes minis-
trijas izstrādātajiem un MK akceptētajiem grozījumiem Augst-
skolu likumā. Diskusiju rosināja LZA. “Ir pilnīgi nepieņemami, ka 
demokrātiskā un, gribētos ticēt, tiesiskā sabiedrībā tik svarīgs 
jautājums kā augstskolu pārvaldība, visa Latvijas augstākās iz-
glītības un zinātnes sistēma tiek reformēta ne tikai nekonsul-
tējoties ar reformā tieši iesaistīto nozari un sociālajiem partne-
riem, bet pat, varētu teikt, visi ekspertu un nozares speciālistu 
ieteikumi tiek klaji ignorēti,” norāda LZA prezidents, akadēmiķis 
Ojārs Spārītis, uzsverot, ka jau vairākus mēnešus nozare ļoti 
aktīvi iesaistījās topošo likuma grozījumu izstrādē, sagatavojot 
motivētus priekšlikumus, “taču, neraugoties uz visai plašajām 
diskusijām pašu nozares dalībnieku vidū un bažām par refor-
mas kvalitāti, grozījumi likumā tiek virzīti tālāk – uz pieņemša-

nu Saeimā. Augstskolu, LZA, arodbiedrību, pašvaldību, uzņē-
mēju un pat KNAB argumenti faktiski nav ņemti vērā,” šādas 
diskusijas nepieciešamību pamato LZA vadītājs.

Darba kārtībā bija ietverti četri punkti: 1. Par Ministru kabi-
neta sēdē pieņemto Augstskolu likuma redakciju (ziņo Rektoru 
padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela); 2. Par Augstskolu 
likuma labojumu mērķiem un līdzekļiem to sasniegšanai (ziņo  
izglītības un zinātnes ministres ārštata padomnieks, Vidzemes 
Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš); 3. Augstskolu, Rektoru pa-
domes, Universitāšu asociācijas, Augstākās izglītības padomes 
u.c. organizāciju vadītāju un pārstāvju diskusija par situāciju 
ar Augstskolu likuma grozījumiem. 4. Kopīgā paziņojuma Lat-
vijas Republikas valdībai un Saeimai apspriešana un pieņem-
šana. Diskusija notika mediju klātbūtnē. Vairāk par diskusiju 
lasiet LZA tīmekļvietnē.     Avots – LZA 

Foto – A. Vladimirovs

DISKUSIJA PAR MINISTRU KABINETA AKCEPTĒTAJIEM 
GROZĪJUMIEM AUGSTSKOLU LIKUMĀ

Šī gada 26. maijā Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levi-
tam, Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kari-
ņam, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūr-
niecei, Latvijas Republikas Saeimas frakcijām un deputātiem, 
kā arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai un plašsa-
ziņas līdzekļiem nosūtīts Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas 
Rektoru padomes un Latvijas Universitāšu asociācijas kopīgais 
paziņojums par grozījumiem Augstskolu likumā. Publicējam 
paziņojuma tekstu.

PAZIŅOJUMS par grozījumiem Augstskolu likumā
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvijas Rektoru padome 

(LRP) un Latvijas Universitāšu asociācija (LUA) ir pieņēmusi ko-
pīgu paziņojumu par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādā-
tajiem un Ministru kabineta akceptētajiem grozījumiem Augst-
skolu likumā. LZA, LRP un LUA kategoriski iebilst pret šādu gro-
zījumu pieņemšanu, jo tie var novest pie augstākās izglītības 
un zinātnes sistēmas degradācijas.

Grozījumi Augstskolu likumā ir pretrunā ar fundamentāla-
jiem Eiropas augstskolu pastāvēšanas un attīstības pamatiem 
– augstskolu autonomiju, augstākās izglītības kvalitāti un aka-
dēmiskās vides demokrātiju, kā arī ir pretrunā ar Latvijas starp-
tautiskajām saistībām Eiropas Savienības augstākās izglītības 
vienotajā telpā.

Būtībā grozījumi Augstskolu likumā atgriež Latvijas augstā-
kās izglītības sistēmu padomju laikos, ko raksturo:

– centralizācija, koncentrējot varu nelielas, politiski ietek-
mējamas personu grupas rokās, kas lemj par augstskolas bu-
džetu, attīstības plāniem un rektora iecelšanu un atcelšanu, kas 
šobrīd ir koleģiālu lēmējinstitūciju – Satversmes sapulces un 
Senāta kompetence;

– neatbilstība Lielajai Universitāšu hartai, Lisabonas kon-
vencijai, Sorbonas deklarācijai, Boloņas deklarācijai u.c. starp-
tautisko tiesību ietvardokumentiem augstākās izglītības un 
zinātnes jomā;

– nevienlīdzīga attieksme pret valsts amatpersonu atbildī-
bas piemērošanu plānoto augstskolu padomju locekļiem.

Ar plānotajiem grozījumiem ir iecerēts mainīt augstskolu 
pārvaldību, taču šie grozījumi nesasniegs mērķi, jo:

– apdraud vienu no galvenajiem Eiropas augstākās izglītī-
bas un zinātnes attīstības stūrakmeņiem: augstskolu autono-
miju, it īpaši saistībā ar plānoto augstskolu padomju komplek-
tācijas principu;

– faktiski iznīcina satversmes sapulču un senāta lomu augst-
skolās, nododot padomēm reālo lemšanu par augstskolu pār-
valdību (tostarp – budžetiem, attīstības plāniem un attīstības 
stratēģiju) un faktiski likvidējot augstskolām iespēju ietekmēt 
lēmumus par attīstību;

– samazina vai pat vispār likvidē augstskolu studentu, mā-
cībspēku, akadēmiskā personāla un administrācijas pārstāvnie-
cību un iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu par augstskolu 
attīstību;

– nodod rektoru iecelšanas konkursu rīkošanu padomju un 
faktiski ministrijas pārziņā;

– ievērojami vienkāršo rektoru atsaukšanas un atcelšanas 
mehānismu, faktiski dodot ministrijai iespējas atcelt rektoru 
jebkurā brīdī, izpildot vien formālas procedūras (kas arī augst-
skolu autonomiju nepalielina un padara rektoru tieši atkarīgu 
no politiķu labvēlības);

– neparedz padomju locekļiem pilnu valsts amatpersonas 
statusu attiecībā uz iesniedzamajām ienākumu deklarācijām, 
kas rada korupcijas riskus (īpaši ņemot vērā to, ka runa ir arī par 
augstskolu budžetiem, kur lielie attīstības projekti nereti mērā-
mi miljonos, nekustamo īpašumu attīstību, lielu infrastruktūras 
projektu realizāciju);

– padara faktiski neiespējamu reģionālo universitāšu eksis-
tenci universitāšu statusā, piemērojot vien skaitlisko kritēriju – 
studentu skaitu, lai saglabātu universitāšu statusu;

– nosaka neskaidrus vērtēšanas kritērijus (piemēram, kritē-
rijs “starptautiskām prasībām atbilstošs”) dažādās jomās, kas 
potenciāli rada draudus par likuma interpretācijas iespējamību;

– izslēdz koledžas no augstākās izglītības tipoloģijas, neska-
toties uz to, ka koledžas īsteno īsā cikla profesionālo augstāko 
izglītību;

– likvidē demokrātiski veidoto Augstākās izglītības padomi 
kā nozares koleģiālo institūciju, nododot svarīgākās funkcijas 
faktiski ministrijas kontrolētām institūcijām;

– īstenojot plānotos grozījumus, nav paredzēts mehānisms, 
kā tiek nodrošināta gan šo reformu finansējums, gan augstākās 
izglītības un zinātnes nozares finansējuma pieaugums kopumā 
(tieši finansējuma trūkums lielā mērā rada attīstības problēmas 
augstskolām un augstākās izglītības pieejamībai potenciālo 
studentu vidū).

Ņemot vērā augstākminēto, LZA, LRP un LUA aicina Saeimas 
deputātus noraidīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos 
un Ministru kabineta apstiprinātos grozījumus Augstskolu liku-
mā.

LZA, LRP un LUA nav pret augstākās izglītības un zinātnes 
pārvaldības reformu, bet aicina to darīt demokrātiski, kon-
sultējoties ar ekspertiem gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, un 
pieņemt izsvērtus lēmumus, kas neradītu atkarību no konkrē-
tā brīdī valdošā ministra vai politiskā strāvojuma un neradītu 
augstākās izglītības un zinātnes sistēmas degradācijas risku, 
bet gan nodrošinātu vispārēju, augsti kvalitatīvu akadēmisko 
izglītību un zinātnes attīstību.

LĪDZ 15. JŪNIJAM VAR 
IESNIEGT LATVIJAS ZINĀTŅU 

AKADĒMIJAS JAUNO LOCEKĻU 
KANDIDĀTU PIETEIKUMUS

Neraugoties uz ierobežojumiem, ko katras iestādes, arī Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas, darbībā izraisījusi ārkārtas situācija, 
jauno locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav 
mainīts, un 2020. gada vēlēšanām izvirzīto LZA jauno locek-
ļu kandidātu pieteikumi jāiesniedz līdz 15. jūnijam!

Atgādinām, ka šogad Latvijas Zinātņu akadēmija ir izsludi-
nājusi 20 vakances:

LZA īstenajiem locekļiem – 8 vakances
LZA ārzemju locekļiem – 3 vakances
LZA korespondētājlocekļiem – 9 vakances deviņās zinātnes 

nozarēs:
Medicīnā – 1 vakance;
Materiālzinātnē – 1 vakance;
Fizikā – 1 vakance;
Informātikā – 1 vakance;
Filozofijā – 1 vakance;
Valodniecībā – 1 vakance;
Vēsturē – 1 vakance;
Lauksaimniecības zinātnē – 1 vakance;
Pārtikas zinātnē – 1 vakance.

JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU 
IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniska-
jiem centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz vēlēša-
nu gada 15. jūnijam elektroniski LZA Prezidijam pieteikt jaunu 
LZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un korespondētājlocekļu 
kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi motivējot un pievienojot 
kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus piesaka augstskola, 
biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu iz-
virzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

Pieteicējam līdz vēlēšanu gada 15. septembrim jāiesniedz 
vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senāta no-
rādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt saprotamam, ka 
piesakāmais kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai 
(piemēram, uz kāda no dokumentiem ir viņa paraksts). Pietei-
cēja pienākums ir iepazīstināt piesakāmo kandidātu ar kārtību, 
kādā LZA vēlē jaunus locekļus.

Papildus līdz 15. septembrim jāiesniedz šādi doku-
menti:

• kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae) rakstītā 
un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, 
personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālru-
ņus, faksu un e–pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un 
līdz 5 nozīmīgāko zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;

• īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publi-
cēšanai laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” (skat. “Zinātnes Vēstne-
sis”, 17 (580), 2019. gada 28. oktobris);

• 2 krāsainas fotogrāfijas (10 x 15);
• autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sada-

lot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), 
rakstiskā un elektroniskā formā;

• diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikā-
cijas un nosaukumu);

• ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodināju-
miem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senā-
ta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, 2. st., 231. istabā. Uzziņas LZA Prezidija sekretari-
ātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 
67821153, e–pasts: alma@lza.lv

NOLIKUMS PAR JAUNU LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM atrodams LZA tīmekļvietnē: LZA Gada-
grāmata 2018, 185. lpp.

Pasākuma kopskats

Diskutanti – no kreisās LU rektora padomniece Anda Ozola, 
Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts, LZP 
priekšsēdētāja vietnieks, akadēmiķis Tālis Juhna, Vidzemes 
Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš

VALSTS AUGSTĀKAJĀM AMATPERSONĀM 
NOSŪTĪTS LZA, LATVIJAS REKTORU PADOMES UN LATVIJAS UNIVERSITĀŠU ASOCIĀCIJAS 

KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS 
PAR GROZĪJUMIEM AUGSTSKOLU LIKUMĀ
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Latvijas Zinātnes padome (LZP), pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts 
pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, 
izsludina valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu di-
gitālie resursi” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas mērķis ir attīstīt un palielināt humanitāro zi-
nātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada  
30. jūnijs.

Kāds ir kopējais budžets? 1 309 380 EUR 24 mēnešu īste-
nošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institū-
cijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst 
pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris 
var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības 
veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. 
Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 4 projekta 
sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir 
noteikti trīs uzdevumi:

1. attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu 
kopas (turpmāk - platformas), paplašinot to funkcionalitāti un 
integrējot tajās citus, jau izstrādātus resursus;

2. apzināt gala lietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, 
pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) va-
jadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus 
ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem;

3. attīstīt fundamentālu pētniecību, izmantojot digitālos hu-
manitāro zinātņu resursus, un pētniecību, kas uzlabo digitālo 
humanitāro zinātņu resursus.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās 
darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) 
(https://sciencelatvia.lv).

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegša-
nu, konkursa nolikumu – vpp@lzp.gov.lv;

2. par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referen-
te Jeļena Blazarene (jelena.blazarene@lzp.gov.lv);

Nolikumu un pieteikuma dokumentus skat. LZP tīmekļviet-
nē.

Avots – LZP

LZP IZSLUDINA VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU 
“HUMANITĀRO ZINĀTŅU DIGITĀLIE RESURSI”

Prasības pretendentiem/-ēm:
- uz pretendentu nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpu-

mu” 9. panta trešajā daļā noteikti ierobežojumi;
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
- doktora zinātniskais grāds;
- starptautiski atzīts zinātnieks (lūdzam noradīt CV pētnie-

ciskā darba pieredzi, kas to apliecina);
- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze zinātniskās insti-

tūcijas vadītāja amatā vai tās struktūrvienības, tostarp augst-
skolas, vadītāja amatā, Latvijas Zinātnes padomes līdzvērtīgas 
organizācijas vai struktūrvienības vadītāja amatā ar vismaz 5 
padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (lū-
dzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);

- pieredze privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, to-
starp pētniecības un inovācijas projektiem;

- pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to 
vadīšanā;

- pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī (ekspertu 
grupas, starptautiskās nozaru organizācijas, projektu vērtēša-
nas paneļi u.c.);

- zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem;
- zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un 

inovāciju sistēmu, tostarp izpratne par Latvijas zinātnes sis-
tēmu un Eiropas Pētniecības telpu;

- izpratne par nozares normatīvajiem aktiem;
- angļu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopī-

gajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.
europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr;

- veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par 
priekšrocību (lūdzam norādīt CV vismaz vienu pārmaiņu pie-
mēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts);

- teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikāci-
jas un prezentācijas prasmes;

- nevainojama reputācija.
Piedāvājam:
- starptautiski atzītam zinātniekam kļūt par iestādes vadī-

tāju, lai ar proaktīvu vadības pieeju, vadītu perspektīvu valsts 
pārvaldes iestādi, kas vērsta uz vienotu zinātnes politikas ievie-
šanu Latvijā

- iespēju ar savu aizrautību un uzņēmību ieviest stratēģisku 
zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas

- pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī

- mēnešalgu 2264 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās 
garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonu-
su sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu va-
dītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atla-
se tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija 
noteikumiem Nr. 293 “Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju 
atlases kārtība”.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompe-
tences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, darbinieku 
motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu 
un orientācija uz attīstību.

Pretendentiem līdz 2020. gada 8. jūnijam lūdzam iesniegt 
Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju 
ieņemt Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu. Pieteiku-
ma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi 
likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta trešajā daļā noteiktie 
ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta 
likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vē-
lams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļ-
vietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Latvijas Zinātnes padomes 
kā efektīvas pētniecības institūcijas nostiprināšanos Latvijā, tās 
prioritātēm un attīstību (ne vairāk par 2000 vārdiem). 

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta 
adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi “Pietei-
kums Latvijas Zinātnes padomes direktora amata konkursam”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz per-
sonas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Di-
rektīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, 
Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks ap-
strādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kance-
leja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts 
kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes 
saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām 67082987 (Ērika Gromule, Valsts kanceleja).

JĀNIS STREIČS: “APDOMĀJIET 
SAVU RĪCĪBU, LAI CITIEM NO 

TĀS NAV JĀCIEŠ!”

Ar poļu un baltkrievu māksliniekiem plenērā Lietuvā
Foto: No privātā arhīva

Intervija ar režisoru, LZA goda locekli Jāni Streiču (Jānis Streičs: 
“Apdomājiet savu rīcību, lai citiem no tās nav jācieš!”, 2020. gada 
21. maijs). Intervijas fragments publicēts ar Delfi Plus atļauju. Pilnu 
interviju lasiet “DELFI plus”.

“Nu, tad ar dievpalīgu!” mūsu sarunu moži iesāk kino 
meistars, uz ko atsaku, ka viss tak uz mūsu pleciem un pa-
šiem vien būs jādara – vai nu dievpalīgs te ko diži ko līdzēs. 
“Vajag ticēt, ka labos darbos Viņš tev vienmēr palīdzēs un 
sargās. Tiesa, akli paļauties, ka tavā vietā kāds visu nokār-
tos, nevajag.”

Turpina viņš ar latgaliešu anekdoti: “Pienāk rudens, Kazimirs 
lūdz Dieviņu, lai palīdz – sieva un bērniņi badā, nekā nav, ziema 
priekšā. Nākamo gadu tas pats – rudens klāt, Kazimirs atkal lūdz, 
lai Dieviņš palīdz. Kad trešajā gadā atkārtojas tas pats, Dievs ne-
iztur un saka: “Klausies, Kazimir, paņem un uzar arī tu pats kādu 
vadziņu!” Tā tas ir. Dieviņš palīdz tam, kurš strādā. Palīdz tam, kurš 
meklē. Palīdz tam, kurš lūdz. Bet nav jālūdz kā patmīlim vienīgi 
savam labumam. Jālūdz un jāsola, ka tu vari arī pretī dot. Tā ir 
līdzvērtīga saruna – dots pret dotu. Sadarbošanās ar Radī-
tāju. Tāpēc arī saku – lai viņš palīdz mūsu sarunai! Redziet, 
pirms 40 gadiem, kad piedzīvoju savus pirmos panākumus 
ar filmu "Mans draugs – nenopietns cilvēks”, mani uz tikšanos 
uzaicināja profesors Gunārs Bībers, kur studentu auditorijā no-
runāju bez pārtraukuma četras stundas par dzīves vērtībām un 
patiesībām. Tad biju ļoti gudrs. Bet tagad es zinu tikai to, ka neko 
šinī pasaulē vairs nesaprotu. Vienīgais mierinājums, ka par sevi to 
pašu bija teicies Sokrāts, Avicenna un vēl citi.”

Jānis Streičs ar sievu Vidu tikko atgriezies no savām lauku mā-
jām Lietuvā, netālu no Polijas robežas, kur ar gudru ziņu bija aizde-
vušies pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas, jo sapratuši, ka citādi 
pavasarī uz turieni diezin vai būtu tikuši. Tur viņš vienmēr ir gaidīts, 
jo, pateicoties savai aizrautībai ar gleznošanu, ir mazās, ezeros ie-
skautās pilsētiņas Veisiejas Goda pilsonis. Katru gadu maijā tur 
notiek starptautiskie mākslinieku plenēri “Veisiejas pavasaris”, un 
nu jau vairāk nekā 10 gadu Jānis Streičs iesaista tajos arī latviešu 
gleznotājus. Tiesa, šopavasar plenēra prieki iet secen. Ja Veisiejā le-
ģendārais režisors ir gleznotājs, tad savā Paliepja ciemā viņš ir gald-
nieks, kam sava darbnīca ar instrumentiem un kokmateriāliem.

Kas šobrīd nodarbina jūsu prātu un rokas? Pie kā strādājat?
Jāraksta, bet daudz laika pavadu ar saviem domubiedriem no 

citiem laikiem un tālām zemēm. Protams, internetā. Kaifoju par 
to, ka viņi rod precīzu formulējumu daudzām manām nojautām 
un aizdomām. Esmu tādās kā līguma attiecībās vēl ar divām līdz-
autorēm. Tā ir dokumentāla proza – par pieredzēto. Tālāk nejau-
tājiet! Tikko izpaudīšu, tas nepiepildīsies.

Vēl ir iesākti arī citi liela apjoma rakstu darbi par dzimto pusi 
Preiļu apkaimē. Žēl, ka te man liegta iespēja apmeklēt Valsts ar-
hīvu un Misiņa bibliotēku. Internets palīdz, bet pilnīgi apmierināt 
nevar. Arī kino aizkadra dzīvi esmu sācis aprakstīt. Par filmām vairs 
nē. Par tām jau uzrakstīja Daira Āboliņa. Liels paldies viņai par to. 
Man ir bijusi unikāla laime – strādāt visīstākajā kino fabrikā, kādas 
Latvijā vairs nebūs. Amerikā tautieši man prasīja: “Droši vien gribē-
tu pabūt visu kinematogrāfistu mekā – Holivudā?”, uz ko atbildēju: 
“It nemaz! Man tā nav meka, jo pie mums Šmerlī ir tas pats. Tā pati 
aparatūra, optika, prožektori, ratiņi, krāni, filmu attīstīšanas cehi, 
darbnīcas. Tas pats, tikai kompaktāk – viss kā uz plaukstas. Bet tur 
ir kilometri, tur tu esi skudra milzīga ziloņa priekšā.”

Ražošanas kultūras ziņā Rīgas kinostudija bija vislabākā savie-
nībā. Protams, aiz “Mosfiļm”, jo citādi nevarētu būt. Un kādas per-
sonības tur strādāja! Ieskaitot vadību, sagatavošanas, transporta 
un citu cehu strādniekus. Tauta jau zina tikai aktierus, bet mūsu 
vidē īstas leģendas bija tie, kuri veica palīgdarbus. Nu, kaut vai 
vecais, mīļais rekvizitors Eižens, kurš strādāja pie pirmā “Zvejnieka 
dēla” un arī pie otrā, ko filmēja padomju laikā. Vai supertehniķis 
Bakša ar iesauku Satelīts. Daudzus pazina tikai pēc iesaukām, uz 
kurām liels meistars bija izcilais operators Māris Rudzītis. Klāt tam 
man jau ir uzrakstīti vairāki laikabiedru portreti – kā manā sen iz-
dotajā grāmatā “Lāga dvēseļu straumei”. Bet redzēs, kas no tā visa 
sanāks. Ir tik maz laika! Un, ziniet, kas ļoti kavē? Rakstīšana datorā.

Daira Āboliņa, Jānis Streičs  Foto: Publicitātes foto

AMATA KONKURSS
VALSTS KANCELEJA IZSLUDINA KONKURSU UZ LATVIJAS 

ZINĀTNES PADOMES DIREKTORA/-ES AMATU

LZP IZSLUDINA VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU “AUGSTAS 
ENERĢIJAS FIZIKA UN PAĀTRINĀTĀJU TEHNOLOĢIJAS”

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabine-
ta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu 
programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu,  izsludi-
na valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un pa-
ātrinātāju tehnoloģijas” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētnie-
cības organizāciju (The European Organization for Nuclear Rese-
arch) (turpmāk – CERN) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas 
attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas 
jomā. Lai paplašinātu sadarbību ar CERN un kļūtu par asociēto 
CERN dalībvalsti, Latvijai ir jādemonstrē atbilstoša zinātniskā 
kapacitāte. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot starpdisciplināru 
augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās, tai 
skaitā stiprinot sadarbību ar CERN zinātnisko personālu, kā arī 
CERN infrastruktūras izmantošanu.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš?  2020. gada  
30. jūnijs.

Kāds ir kopējais budžets? 900 000 EUR 24 mēnešu īsteno-
šanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās insti-
tūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas 
atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības 
partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās 

darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā 
vai statūtos. 

Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 2 projek-
ta sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir 
noteikti trīs uzdevumi:

1. attīstīt sadarbību ar CERN viena vai vairāku CERN zināt-
nisko eksperimentu ietvaros, piemēram, Kompaktā mionu so-
lenoīda (The Compact Muon Solenoid) (turpmāk – KMS) ekspe-
rimenta ietvaros;

2. veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību 
augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;

3. attīstīt fundamentālu pētniecību augstas enerģijas fizikas 
un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās 
darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) 
(https://sciencelatvia.lv).

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegša-
nu, konkursa nolikumu –  vpp@lzp.gov.lv.

2. par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referen-
te Jeļena Blazarene (jelena.blazarene@lzp.gov.lv).

Nolikumu un iesniedzamos dokumentus skat. LZP tīmekļ-
vietnē.
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LATVIJAS ZINĀTNES VALODA

Liepājas Universitātē pirms 4 gadiem tika nodibināta valodas 
apguves pētnieku grupa, tās aktuālākais darbs šobrīd notiek 
Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda”. Piedāvāju kopsa-
vilkumu par 1,5 gadu laikā veikto pētījumu daļu – pētījumiem 
par pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas prasmi. 

Aktualitāte. 2019. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru 
kabineta Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 
un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. Galvenā 
aktualitāte ir tā, ka mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestā-
dēs jāizmanto bilingvāla metodika, lai nodrošinātu bērnu prasmi 
runāt arī latviski ikdienas sarunvalodā, jo 1. klasē mazākumtau-
tību bērniem mācības ir jāturpina bilingvāli (krievu un latviešu 
valodā 50% : 50%), kā arī vēl jāapgūst viena svešvaloda. 

Pētījuma mērķis. Novērtēt pirmsskolas vecuma bērnu lat-
viešu valodas prasmi unbūtiskākos to ietekmējošos faktorus. 

Uzdevumi. 1. Izveidot valodas prasmes pārbaudes rīkus.  
2. Veikt bērnu runas ierakstus teritoriāli un tautības ziņā atšķirī-
gās pirmsskolas izglītības iestāžu grupās dažādos sociolingvistis-
kajos apstākļos. 3. Veikt mazākumtautību bērnu vecāku aptauju. 
4. Novērtēt iegūtos rezultātus un iepazīstināt ar tiem izglītības 
politikas veidotājus un attiecīgos speciālistus. 5. Informēt sa-
biedrību par pētījuma rezultātiem. 

Metodes un materiāli. 1. Tā kā bērnu valodas prasmes pār-
baude jāveic pēc iespējas koncentrētākā veidā, tomēr pietiekami 
vispusīgi, izstrādāts, pārbaudīts un izmantots jauns latviešu va-
lodas prasmes tests 5 un 6 gadus veciem bērniem, lai konstatē-
tu gatavību mācībām skolā latviešu valodā. 2. Kurzemē un Rīgā 
veikti pirmsskolas vecuma bērnu runas ieraksti grupās ar latviešu 
(70) un ar krievu (50) kā ikdienas valodu. 3. Izstrādāti latviešu va-
lodas prasmes vērtēšanas kritēriji. 3. Latviešu valodai adaptēta 
bilingvālu vecāku aptauja UBiLEC, ko izmanto pāri par 60 dažādu 
valodu apguves noteikšanai. 4. Turpinās mazākumtautību pirms-
skolas vecuma bērnu vecāku aptauja Kurzemē un Rīgā. 

Pētījuma norise un rezultāti. Šobrīd pirmsskolas izglītības 
iestādēs latviešu valodas apguve vai pilnveide notiek pēc ikdie-
nas valodas atšķirīgās grupās. Salīdzinot Centrālās statistikas pār-
valdes (CSP) apkopotos datus, redzam, ka 2014. gadā kopējais 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu skaits bijis 92 219 tūkstoši, 
bet 2018. gadā – 99 177 bērnu. 2014. gadā 20 818 bērnu apmek-
lēja PII ar krievu mācību valodu, bet 2018. gadā – 19 531 bērns, 
savukārt grupās ar latviešu mācībvalodu 2014. gadā bija 70 822 
bērnu, bet 2018. gadā – 78 930 bērnu. Secināms, ka skaitliskie 
dati mainās par labu pirmsskolas izglītības iestādēm ar latviešu 

mācību valodu. Arī to bērnu skaits, kuri apmeklē pirmsskolas iz-
glītības iestādes ar poļu vai vēl kādu citu valodu, ir samazinājies 
– 2014. gadā 716 bērni, 2018. gadā – 579 bērni (CSP 2020). 

Pētījums plānots Kurzemē un Latgalē kā teritorijās, kur varētu 
būt lielāka konkrētā dialekta ietekme, kā arī Rīgā, kur iespēja-
ma dažāda valodu savstarpējā ietekmēšanās. Kurzemē un Rīgā. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs vērojama pieaugoša tendence 
mazākumtautību bērnus reģistrēt grupās ar latviešu valodu kā 
ikdienas valodu, pieaug pieprasījums pēc šādiem bērnudārziem, 
tomēr ir arī grupas ar krievu valodu kā ikdienas valodu. Un, kaut 
arī pāris reizes nedēļā tajās tiek mācīta (no 30 min. – 45 min.) 
arī latviešu valoda, bez nostiprinājuma lietojumā bērni šo valodu 
apgūst ļoti nepilnīgi. 

Šajā kopsavilkumā rādu tikai pirmsskolas vecuma bērnu 
latviešu valodas ierakstos konstatēto valodas prasmes vērtēju-
mu. Ievērojot, ka aptuveni 20 minūšu sarunā ar bērnu ir jārod 
līdzsvars starp valodas zināšanu un valodas lietojuma pārbaudi 
(Bérešová 2019: 8), tika analizēta dialogruna, runas plūdums, iz-
runa, vārdu krājums, gramatikas lietojums un lasītprasme. Vēr-
tēšanas lapā tika norādīts vērtējums ballēs un prasmes līmenis: 
0 (nepietiekams līmenis) – neuzrāda vai uzrāda ļoti minimālas 
(<5%) zināšanas un prasmes; 1 (zems līmenis) – uzrāda minimā-
las (<25%) zināšanas un prasmes; 2 (vidējs līmenis – uzrāda vidu-
vējas (>50%) zināšanas un prasmes; 3 (augsts līmenis – uzrāda 
labas (>75%) zināšanas un prasmes. Audzinātāju latviešu valo-
das kvalitāte un vecāku aptaujas rezultāti šoreiz netiek analizēti. 
Bērna runas nepilnības otrajā valodā ietekmē ne tikai dzimtā va-
loda, bet arī dažādi valodas vides ārējie faktori – saskare ar otrajā 
valodā runājošiem cilvēkiem, vizuālā informācija, valodas klausī-
šanās, lasīšana, rotaļas u.c. (Chondrogianni, Marinis 2011, 2012; 
Gathercole, Thomas 2009; Paradis 2011; Pearson 2007; Pearson, 
Fernandez, Lewedeg, Oller 1997; Schele, Leseman, Mayo 2010; 
Unsworth 2013 u.c.), šīs problēmas bija vērojamas bērnu grupās 
ar krievu valodu ikdienā. 

Secinājumi 
1. Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērniem, kuri ap-

meklē grupas ar krievu valodu ikdienā, vērojama vāja valsts va-
lodas prasme un ievērojami sliktāka latviešu valodas lietojuma 
pieredze tātad prognozējamas grūtības uzsākt mācības 1. klasē 
bilingvāli. Latviešu valodas apguvi galvenokārt traucē krievu va-
lodas vide (pēc vecāku aptaujas – mājās un pirmsskolas izglītības 
iestādē). 2. Tie mazākumtautību bērni, kuri apmeklē grupas ar 
latviešu valodu ikdienā, latviešu valodu ir apguvuši pietiekami 
labi, lai turpinātu mācības 1. klasē, viņu turpmākajā valodas piln-
veidē jāpievērš lielāka uzmanība izrunas kļūdām un nepiecieša-
mības gadījumā arī logopēdisku problēmu novēršanai. 3. Latvie-

šu bērnu sagatavotība mācībām 1. klasē kopumā vērtējama kā 
laba, vērojamas atsevišķas logopēdiska rakstura grūtības, kuras 
būtu jāturpina novērst. 4. Pirmsskolas vecuma mazākumtautību 
bērnu grupās ir nepieciešama reāla pāreja uz bilingvālu komu-
nikāciju, vecāku izglītošana par bilingvisma priekšrocībām, kā 
arī jāuzlabo vizuālā informācija latviešu valodā – dzimto valodu 
bērni lieto ģimenē, tātad nav bažu par tās zaudēšanu. 

 Dace Markus, LZA akadēmiķe
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language environment of monolingual and bilingual children and 
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I Par valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazinā-
šana”

Informējam, ka ir lemts piešķirt 5 miljonus valsts pētījumu 
programmas “Covid-19 seku mazināšana” īstenošanai. Lai to 
veiktu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības 
ministriju veidos valsts pētījumu programmu, kuras konkursu 
un zinātnisko izvērtēšanu nodrošinās Latvijas Zinātnes padome.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšana” 
(programma) stratēģiskās vadības padome ir vienojušies par  
10 uzdevumiem, kurus būs jārisina programmas ietvaros. Lai tos 
risinātu būs jāiesniedz projektu pieteikumu, kuru izstrādei būs 
ļoti īss laiks, ņemot vērā to, ka programma jāīsteno ne vēlāk kā 
līdz š.g. decembrim.

Šeit var atrast projektu Ministru kabineta rīkojumam par 
valsts pētījumu programmu «Covid-19 seku mazināšana” - htt-
ps://izm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskajai-apsprie-
sanai-nodotie-normativo-aktu-projekti/4084-par-valsts-petiju-
mu-programmu-covid-19-seku-mazinasanai. Rīkojuma projekta 
6. punktā ir uzskaitīti 10. uzdevumi, kuru īstenošanai tiks finan-
sēti 10 projekti (katrā uzdevumā viens projekts), kas iedalās 5. 
punktā iezīmētajās tematiskajās jomās. Detalizētāka informācija 
par konkursa nosacījumiem tiks nosūtīta vēlāk.

II Kontaktbirža valsts pētījumu programmas “Covid-19 
seku mazināšana” partneru meklēšanai

Latvijas Zinātnes padome (LZP) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko 

universitāti (RTU)* organizēja tiešsaistes kontaktbiržas (3 prog-
rammas tematiskajās jomās – veselības aprūpes un sabiedrības 
veselības risinājumi; inženiertehniskie risinājumi; tautsaimniecī-
ba un sabiedrības labklājības risinājumi), kas veidotas ar mērķi 
– palīdzēt topošajiem programmas projektu iesniedzējiem atrast 
partnerus, ar kuriem kopā startēt programmas projektu pietei-
kumu atklātajā konkursā, kas tiks izsludināts tuvākajā laikā.

*aicinām arī citas zinātniskās institūcijas sadarboties pasāku-
ma organizēšanā un informācijas izplatīšanā, rakstot uz minēta-
jām e-pasta adresēm

III Par Covid-19 platformai iesniegto ideju komercializāci-
jas iespējām un tehnoloģisko gatavību

Sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) 
veicam aptauju par iesniegto ideju gatavību (vai nu jau tagad, 
vai pēc to īstenošanas) komercializācijai. Ņemot vērā aptaujas 
rezultātus, tiks spriests par iespējām savest zinātniekus ar uzņē-
mējiem, kā arī citiem mehānismiem, lai palīdzētu komercializēt 
šīs idejas.

Aptauju aicinām aizpildīt tiem projektiem, kuri uzskata, ka 
viņu idejas ir potenciāli komercializējamas nākotnē, atbildot uz 
šādiem jautājumiem:

1) Kāds ir plānotais TRL līmenis pēc iesniegtās idejas īsteno-
šanas?

2) Cik ilgs laiks nepieciešams, lai pēc tam produktu/tehnolo-
ģiju varētu komercializēt?

3) Kas būs produkta vai tehnoloģijas potenciālie lietotāji?
4) Vai pētniecības ietvaros plānota sadarbība ar komersantu?
5) Vai saistībā ar ražošanas kavēšanos pasaulē pastāv izstrā-

des riski un ir iespējams laikā nesaņemt nepieciešamos mate-
riālus?

Aptauju var aizpildīt šajā anketā, pie pirmā jautājuma izvēlo-
ties “Papildināt savas idejas aprakstu ar atbildēm uz jautājumiem 
par tehnoloģisko gatavību un komercializāciju”: https://forms.
gle/QmsW9ov1utRTXzo37

Ņemot vērā saņemtās atbildes, tiks spriests par nākamajiem 
soļiem.

IV Par iesniegtajām idejām un iespēju iesniegt vēl idejas
Atgādinām, ka pirms pāris nedēļām uzsāktā ideju apkopoša-

na Covid-19 krīzes risināšanai (COVID-19 platforma) tika iesākta 
ne vien valsts pētījumu programmas vajadzībām, bet arī, lai zi-
nātnieki apkopotu idejas un meklētu sadarbības partnerus, pie-
dāvājot risinājumus dažādām problēmām Covid-19 pandēmijas 
laikā un pēc tam.

Tādēļ aicinām turpināt sniegt savas idejas un meklēt partnerus:
1. iesniegtās idejas var apskatīt šeit (tiek papildināts): https://

docs.google.com/spreadsheets/d/1jFQRaAV7hOgxlz3CXOnB1-
efLg4edpbkj8Qmzn3Sx20/edit?usp=sharing

2. iesniegt/pievienoties un komentēt idejas var šeit: https://
forms.gle/88pH6okDYdRQRmzu9

Avots – LZP

Esmu iepriecināts, ka akadēmiķis Andrejs Veisbergs un “Zi-
nātnes Vēstnesis” ar rakstu “Zinātne un Latviešu valoda Latvijā” 
(18.05.2020.) ir sācis jau vairākus gadus briedušo diskusiju par 
zinātnes valodu Latvijā. Pagājušā gadsimta pēdējā un šī gad-
simta pirmajā desmitgadē, cik atceros, katrs zinātnieks pats iz-
vēlējās valodu, kādā rakstīt. Vēlāk sāka zinātnes valodu netiešā 
veidā reglamentēt. Ieviesa tā sauktos administratīvos kritērijus, 
kuri jau pirms padomes balsojuma bija jāiztur kandidātiem uz 
zinātniskā projekta vadību, uz nozares eksperta statusu, ievēlē-
šanai akadēmiskos amatos un tā tālāk. Parasti noteikumi prasīja 
noteiktu publikāciju skaitu tā sauktajās datu bāzēs reģistrētos 
un citējamos izdevumos. Latvijā šāda datu bāze un citējumu 
skaitīšana vēl nav pat ieceres stadijā. Tas nozīmēja, ka zinātniskai 
publikācijai ir jābūt angļu valodā. Mutvārdu diskusijās pat nereti 
vajadzēja dzirdēt, ka “zinātnes valoda ir angļu valoda”. Latviešu 
valodā sarakstītus darbus, pat jā tie bija biezas monogrāfijas, 
kā jau rakstīja A. Veisbergs, vajadzēja vienkārši neņemt vērā. Kā 
varētu rīkoties, ja negribam latviešu valodu devalvēt līdz kādas 
provinces jeb dialekta līmenim?

Zinātniskās izpētes objekti, pētīšanas metodes, ieinteresētās 
sabiedrības daļas informēšana par iegūtajiem rezultātiem un 
šo rezultātu izmantošana ir ļoti dažādi un būtiski atšķirīgi. Katra 
nākošā izstrādātā zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikāci-
ja ir garāka par iepriekšējo, nu jau sniedzoties vairākos simtos. 

Bet valodas, kurās raksta vairākums Latvijas zinātnieku, ir divas: 
angļu un latviešu (vācu, franču, krievu vai vēl kādu citu izmanto 
reti). Tādēļ mums būtu lietderīgi visas daudzās zinātnes noza-
res un apakšnozares apvienot divās plašās apakšgrupās, atkarī-
bā no prioritārās publikāciju valodas. Tā savukārt ir atkarīga no 
sagaidāmo lasītāju skaita un kvalifikācijas Latvijā un ārzemēs. Kā 
divu apakšgrupu pagaidu nosaukumi varētu būt starptautiskās 
un nacionālās zinātnes.

Starptautiskās zinātnes būtu tās, kuru pētīšanas objekts 
un rezultātu izmantošana ir vienāda, vai ļoti līdzīga visā pasaulē, 
vai vismaz tā sauktajās rietumvalstīs. Kā piemērus var minēt 
matemātiku, fiziku, ķīmiju un vēl citas. Tur notiek zinātnieku 
sadarbība un konkurence turpat vai pasaules mērogā. Tādēļ arī ir 
vēlēšanās un vajadzība rakstīt kādā pasaulē plaši zināmā valodā. 
No turienes nāk apgalvojums, ka “zinātnes valoda ir angļu valo-
da”. Var piekrist, ka šo zinātņu nozaru pārstāvjiem savas pirm-
publikācijas ir lietderīgi rakstīt angļu valodā. Tomēr arī viņiem, 
ja tie negrib padarīt latviešu valodu par provinces valodu, va-
jadzētu rakstīt latviešu valodā augsta līmeņa mācību grāmatas, 
pilnveidot un aktualizēt latviešu terminoloģiju, atbilstoši jaunā-
kajiem zinātnes sasniegumiem, nodrošināt iespēju studentiem 
visas pamatspecialitātes mācīties latviešu valodā.

Nacionālās zinātnes būtu tās, kuru izpētes objekts pilnībā 
vai vismaz pārsvarā ir saistīts ar Latviju. Pētījumu rezultāti plašā 

VALSTS VALODAS APGUVE LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS*
 

* Ziņojums sagatavots LZA HSZN 2020. gada 20. aprīļa sēdei, 
publicēts ar nodaļas priekšsēdētājas Raitas Karnītes atļauju

INFORMĀCIJA PAR COVID-19 PĒTNIECĪBAS PLATFORMU

izklāstā interesē tikai Latvijas iedzīvotājus, pašreiz dzīvojošos un, 
cerams, arī nākamās paaudzes. Tādēļ izvērstām publikācijām, 
piemēram, monogrāfijām, vajadzētu būt latviešu valodā, un 
tās būtu vērtējamas visaugstāk. Tas neizslēdz, ka šādu pētījumu 
rezultātu kopsavilkumi varētu radīt starptautisku interesi, 
piemēram, starpvalstu salīdzinājumiem. Tādu pieprasījumu va-
rētu apmierināt ar rakstiem un ziņojumiem angļu valodā. Bet 
tiem dažāda rakstura vērtējumos vajadzētu ierādīt pakārtotu 
lomu. Kā nacionālo zinātņu piemērus varētu minēt pētījumus 
par latviešu valodu, etnogrāfiju, literatūru, kultūru, Latvijas dabu 
un ģeogrāfiju, Latvijas vēsturi, Latvijas tautsaimniecību un citus. 

Ja būtu panākta vienošanās atzīt šādu divu zinātņu grupu 
principiālās atšķirības, tad varētu izstrādāt katrai grupai vispie-
mērotākos vērtēšanas kritērijus, sākot jau ar promocijas darbiem 
un beidzot ar ievēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos 
amatos, projektu finansēšanu, izvirzīšanu apbalvojumiem u. c. 
Starptautiskajām zinātnēm visumā būtu noderīgi jau esošie nor-
matīvi (tie jau ir šo zinātņu pārstāvju izstrādāti!). Vajadzētu vie-
nīgi dot tiesības nacionālo zinātņu pārstāvjiem izstrādāt savus 
atšķirīgus normatīvos dokumentus. Tehniski visvienkāršāk būtu 
Latvijas Zinātnes padomi sadalīt divās daļās, atbilstoši divām mi-
nētajām zinātņu apvienotajām grupām. Kā sadalīt zinātnei atvē-
lēto finansējumu starp šīm divām lielajām zinātņu grupām, tas 
jau ir politisks lēmums: cik nopietni Latvijas politiķi vēlas sagla-
bāt latviešu valodu un kultūru, kādu redz Latvijas nākotni vispār.

Oļģerts Krastiņš, LZA akadēmiķis
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Aizstāvēšana
mācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē 

ANSIS ATAOLS BĒRZIŅŠ
aizstāvēs promocijas darbu “Dabisko valodu automatizēta salī-

dzināšana” zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai elektrotehnikā, 
elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Egils Ginters (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.comp. Normunds Grūzītis (LU MII,) tehnisko zinātņu kandidāts Juris 
Gecēvičs (Гецевич Юрий Станиславович) (Baltkrievijas Nacionālās Zi-
nātņu akadēmijas Apvienotais informātikas problēmu institūts (ОИПИ 
НАН Беларуси), Baltkrievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA tīmekļvietnē 
https://www.rta.lv/doktorantura_aizstavetie_promocijas_darbi.

Ņemot vērā valstī noteiktos dažāda veida ierobežojumus, promo-
cijas darba aizstāvēšanai būs iespēja pieslēgties arī attālinātajā režīmā 
caur RTA tīmekļvietni. 

***
2020. gada 29. jūnijā plkst. 10.00 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas 
padomes “RTU P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

DMITRIJS SOBOĻEVSKIS
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Energosistēmas darbību 

ietekmējošo procesu prognozēšana” zinātnes doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS “Augstsprieguma tīkls”), Dr.sc.ing. Sauļus 
Gudžus (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora 
līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
2020. gada 29. jūnijā plkst. 11.30 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas 
padomes “RTU P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ROMĀNS OĻEKŠIJS
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Modernisation of electric 

equipment of combined cycle units for adaption to new electricity 
market requirements” (“Kombinētā cikla energobloku elektrisko ie-
kārtu modernizācija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroener-
ģijas tirgus prasībām”) zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko (Rīgas Tehniskā universitā-
te, Dr.sc.ing. Sauļus Gudžus (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), 
Dr.sc.ing. Arturas Klementavičus (Lietuvas enerģētikas institūts, Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora 
līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
2020. gada 29. jūnijā plkst. 13.00 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas 
padomes “RTU P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā 

ALEKSEJS SOBOĻEVSKIS
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Detection of the most vul-

nerable network elements in power systems“ (“Visvājāko tīkla ele-
mentu noteikšana energosistēmās”) zinātnes doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS “Augstsprieguma tīkls”), Dr.sc.ing. Artu-
ras Klementavičus (Lietuvas enerģētikas institūts, Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora 
līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
LU Datorzinātnes un informātikas nozares promocijas padome 2020. 

gada 15. maija attālinātajā atklātajā sēdē piešķīra ANASTASIJAI ŅIKI-
FOROVAI zinātnisko grādu - zinātnes doktore (Ph.D.) datorzinātnē un 
informātikā. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, nebalso – 3.

***
LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2020. 

gada 18. maijā LINDAI KINĒNAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds, 
zinātnes doktore (Ph.D.) ķīmijā. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, ne-
derīgi biļeteni – 0.

2020.gada 15. jūnijā plkst. 10.00 LU Juridiskās zinātnes nozares spe-
cializētās promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē Microsoft Teams 
platformā 

JURIS RUDEVSKIS
aizstāvēs promocijas darbu “Subsidiaritātes princips Eiropas cil-

vēktiesību tiesas judikatūrā” zinātniskā doktora grāda, zinātnes dok-
tora (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Lazdiņš (Latvijas Universitāte), Dr.iur. Aivars 
Endziņš (binesa augstskolas “Turība”), Dr.iur. Mihals Kovaļskis (Jagaiļa 
Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru biblio-
tēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada 10.jū-
nijam, rakstot uz e-pastu: agnese.steinberga@lu.lv. 

***
2020. gada 16. jūnijā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas pado-

mes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas dar-
bu zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ekonomikas un uzņēmēj-
darbības nozarē aizstāvēs

DAIGA BEHMANE.
Tēma: “Ārvalstu pacientu piesaisti noteicošie faktori un to saistī-

ba ar pacientu pieredzi un kopējo apmierinātību ar saņemto veselī-
bas aprūpes pakalpojumu Latvijā”.

Recenzenti: Dr.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte);  
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Kārlis 
Ketners (Banku Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, 
Kalpaka bulvārī 4.

***
2020. gada 26. jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105. telpā Infor-

PROGRAMMAS APVĀRSNIS 2020 APAKŠPROGRAMMĀ SC1 
IZSLUDINĀTI NEPLĀNOTI COVID-19 KONKURSI

PRECIZĒTS PĒCDOKTORANTŪRAS 
PĒTNIECĪBAS ATBALSTA 

CETURTĀS ATLASES KĀRTAS  
NOLIKUMS

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 2020. 
gada 21. maijā ir apstiprināts papildinātais Pēcdoktorantū-
ras programmas 4. kārtas atlases nolikums. Tajā noteikts, ka  
4. atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz 
ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu 
sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializāci-
jas jomu attīstībā. 

Ņemot vērā rīcības plānu “Eiropas pētniecības telpas akti-
vitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” 
(First ERAvsCorona Action Plan), šajā kārtā lielāku atbalstu un 
iespēju iegūt augstāku vērtējumu saņems pētniecības pietei-
kumi, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmes izpēti un inovatīvu 
risinājumu attīstīšanu šādās jomās: sabiedrības veselības 
problēmu risināšana, elektronikas un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skai-
tā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei, un inovatīvi 
risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai 
mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, kli-
mata pārmaiņām).

Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, 
kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus 
var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Atbalsts ir paredzēts 
pēcdoktorantiem, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 
gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas. Viena 
pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais finansējums 
ir 111 505 eiro un tā ilgums ir 30 mēneši.

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro, tai 
skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir pare-
dzēti 5,7 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pē-
tījumiem – 5,7 milj. eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro plānoti funda-
mentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamen-
tālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību 
aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču 
pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, baka-
lauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, 
citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai. Saskaņā 
ar precizēto 4. atlases kārtas nolikumu pēcdoktoranta starptau-
tiskās mobilitātes periods ir paredzēts vismaz 2 mēneši.

Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēša-
nai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta 
pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. Mi-
nistru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma 
īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības 
pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas un nevar pārsniegt 
pieteikumu īstenošanas beigu termiņu – 2020. gada 30. jūniju.

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palie-
lināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karje-
ras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komer-
santiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēk-
resursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 
51 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums 43,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums –  
5,1 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2,5 milj. eiro. Projektu 
plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Precizēts 4. kārtas nolikums un informācija par iesniedza-
majiem dokumentiem ir atrodama VIAA tīmekļvietnes sadaļā 
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi. 

Avots – VIAA

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 
4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības at-
balsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas 
un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības 
pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd at-
balsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu 
loku plānots paplašināt.

Ceturtajā atlases kārtā šobrīd atbalsts paredzēts pētniecības 
pieteikumiem, kas fokusēti uz Covid–19 ietekmju izpēti un ino-
vatīvu risinājumu attīstīšanu šādās tēmās:

• sabiedrības veselības problēmu risināšana; 
• elektronikas un informācijas un komunikāciju tehno-

loģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, 
birojiem, e–pārvaldei;

• inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un 
pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas 
situācijām, klimata pārmaiņām).

Tuvākajā laikā šo tēmu loku plānots paplašināt, paredzot 
atbalstu pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās 
specializācijas jomu attīstībā. Sagaidāms, ka prioritāri atbalstu 
saņems pieteikumi, kuros risinātās problēmas saskan ar rīcības 
plānā “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret korona-
vīrusa izraisīto Covid–19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action 
Plan) noteiktajām Eiropas prioritārās pētniecības un inovācijas 
aktivitātēm.

Ceturtajā atlases kārtā pieteikumus var iesniegt pēcdokto-
ranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms 
pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Viena pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais fi-
nansējums ir 111 505 eiro un īstenošanas ilgums – 30 mēneši. 
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteiku-
ma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības 
pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas un nevar pārsniegt 

pieteikuma īstenošanas beigu termiņu – 2023. gada 30. jūniju. 
4. atlases kārtā paredzēts pēcdoktoranta starptautiskās mobili-
tātes periods – vismaz 3 mēneši.

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro, tai 
skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir pare-
dzēti 5,7 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pē-
tījumiem – 5,7 milj. eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro plānoti funda-
mentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts funda-
mentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko 
tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kom-
petenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīk-
lošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un 
recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagata-
vošanai.

Informācija par aktualizētajiem 4. atlases kārtas nosacīju-
miem un iesniedzamajiem dokumentiem drīzumā būs pieeja-
ma VIAA tīmekļvietnes sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības 
atbalsts » Konkursi.

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un 
palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku 
karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie 
komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, 
cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pie-
augumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 
51 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums 43,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums –  
5,1 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2,5 milj. eiro. Projektu 
plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Papildu informācija:
Ineta Kurzemniece

VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļa

Š.g. 19. maijā Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pie-
cus jaunus projektu konkursus programmas Apvārsnis 2020 
apakšprogrammā “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un lab-
klājība” Covid-19 tematikā. EK informē, ka tie ir iepriekš neplā-
noti projektu konkursi, kas sagatavoti, reaģējot uz Covid-19 
pandēmiju.

Līdz 2020. gada 11. jūnijam projektu pieteicēji tiek aicināti 
iesniegt priekšlikumus pētniecībā un inovācijās ar mērķi ieviest 
plaša mēroga, taču īstermiņa veselības jomas risinājumus, vei-
cinot operatīvu reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Projekta pie-
teikumā jāapsver gala lietotāju (end-users), tostarp pilsoniskās 
sabiedriskās organizācijas un/vai stratēģisko partneru iesaistī-
šana projektā. 

Šajos projektu konkursies netiek meklēti projektu pieteicēji, 
kuri vēlas īstenot jaunu diagnostikas, terapeitisko līdzekļu vai 
vakcīnu izstrādi, bet drīzāk konkursos piedāvā jau pieejamo ri-
sinājumu ieviešanu vai uzlabošanu. 

Konkursa nolikums un dalības nosacījumi ir publicēti EK mā-
jaslapā ar sekojošām tematikām:

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A – Vitāli nozīmīgu medicī-
nisko piederumu un aprīkojuma ražošanas pārveidošana (Re-
purposing of manufacturing for vital medical supplies and equip-
ment)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B – Medicīnas tehnoloģijas, 
digitālie rīki un mākslīgā intelekta analītika, lai uzlabotu uzrau-
dzību un aprūpi augstos tehnoloģiju gatavības līmeņos (Medi-
cal technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics 
to improve surveillance and care at high Technology Readiness 
Levels)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C – Pandēmijas pretreak-
cijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme 
(Behavioural, social and economic impacts of the outbreak res-
ponse).

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D – Eiropas apvienošanās 
pret Covid-19 pandēmiju (Pan-European Covid-19 cohorts)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E – Ar Covid-19 saistīto ES 
un starptautisko apvienību tīklošanās (Networking of existing 
EU and international cohorts of relevance to Covid-19)

Sociālo zinātņu pārstāvjus aicinām pievērst uzmanību uz 
horizontālās ietekmes projektu konkursu “Pandēmijas pretre-
akcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietek-
me”.

Papildu informācija: 
Lāsma Brenča

VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta 
departaments
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