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Par ko runāsim?

1. Zinātniskās darbības un pētniecības specifika 
mūsdienās

2. LKA Zinātniskās pētniecības centra pētniecības 
pieredze

3. Publikācijas kā galvenais zinātniskās darbības 
rezultatīvais rādītājs un pētījumu datu komunikācijas 
veids



Zinātniskās darbības un pētniecības 
specifika mūsdienās

1. Sabiedrība un tās priekšstati par zinātni un pētniecību

2. Zinātniskā darbība un politiskās prioritātes

3. Zinātniskās darbības finansējums 

4. Pētniecības prioritārie tematiskie virzieni



Sabiedrība un tās priekšstati par zinātni un 
pētniecību

Cik lielā mērā jāuzlabo katrs no šiem faktoriem, lai veicinātu Latvijas zinātnes attīstību?

(atbilžu aritm. vidējie skalā 1 nemaz ,5 ļoti )

Lielāks finansējums 4,6

Izglītības kvalitāte augstskolās 4,5

Izglītības kvalitāte skolās 4,4

Zinātnieku motivācijas paaugstināšana 4,3

Zinātnes prestižs sabiedrībā 4,2

Zinātnes pārvaldība 3,9

Jāpēta sabiedrībai nozīmīgas tēmas 3,75

Plašāka sadarbība ar Latvijas diasporu ārzemēs 3,1
Avots:M.Kaprāns, I.Austers. Latvijas sabiedrības, tautsaimniecības un zinātnes attīstībai aktuālie jautājumi, to nākotnes attīstības tendences un iespējas . IZM, 
Rīgā, 2017. 
Pieejams:http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/Latvijas_sabiedribas_tautsaimniecibas_un_zinatnes_attistibai_aktualie_jautajumi_to_nakotnes_attistibas_tenden
ces_un_iespejas.pdf, skatīts 19.08.2018



Sabiedrība un tās priekšstati par zinātni 
un pētniecību
Sabiedrība uzskata, ka visbūtiskāk ir pētīt 

3 Bibliotēkzinātnes attīstība, programmu salīdzin

5 Vides kvalitāte ekoloģija, atbildība, atkrit šķirošana, klimata izmaiņas , augu 
aizsardzības līdz

Manipulācija ar sabiedrību: izpēte un rez komunikācija

Attieksme pret valsti, lojalit

5 Izglītība reforma attieksme, ārzemju studentu motivācija, humanit/eksaktie pr

4 Darba tirgus, nākotnes profesijas, motiv trūkums, izgl pied darba tirgum

Cilvēka spējas

Drukātie materiāli latv.val



Pilsētvide

Nodokļi

Sociālie tīkli

Tautsaimniecības noz priorit, būvniecība, atalgojums, 

Viesstrādnieki

Demogrāfija

Medicīna, veselība

Sabiedrības inf

Vidējās algas aprēķins



…visbūtiskāk pētīt (sabiedriskā doma)
Veselība

Drošas pārtikas ražošana

Ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība 

Izglītības jautājumi

Sabiedrības problēmas: iekļaujošas, inovatīvas domājošas sabiedrības izveide un iedzīvotāju 
brīvības un drošības tiek vērtētas kā relatīvi mazāk nozīmīgas



Sabiedrība un tās priekšstati par zinātni 
un pētniecību
Priekšstati par «stiprām» un «vājām» zinātnēm

medicīnas un veselības zinātne, 

inženierzinātne un tehnoloģija un dabaszinātnes kopumā 
tiek uzskatītas par labāk attīstītām, 

nekā lauksaimniecības, humanitārajām un sociālajām 
zinātnēm Šie rezultāti sabalsojas ar 2014. gadā „DNB Latvijas barometra” ietvaros 
veikto Latvijas iedzīvotāju aptauju, kuras rezultāti liecina, ka pašas attīstītākās zinātnes 
nozares Latvijā iedzīvotāju ieskatā ir tās, kas saistītas ar farmāciju, medicīnu, IT un 
telekomunikācijām



Zinātniskā darbība un politiskās 
prioritātes ilgtermiņā
Zinātnes loma „Latvija 2030” mērķa sasniegšanā visplašāk ir 

ieskicēta inovatīvas un ekoefektīvas ekonomikas kontekstā. 

Īpaši tiek uzsvērta pētniecības orientācija uz 

 tirgus pieprasījumu 

 pētniecības un attīstības internacionalizāciju 

 zināšanu pārnesi un uzņēmumu iesaisti zinātnes un 

pētniecības pārvaldībā

Ideja, ka pētnieciskām institūcijām ir jāpārorientējas uz 

pētniecības pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem, valsts un 

pašvaldību institūcijām un ārvalstu uzņēmumiem.



Zinātniskā darbība un politiskās 
prioritātes vidējā termiņā
Valsts attīstības plānošanas hierarhijā vidēja termiņa prioritātes ir nostiprinātas 
Nacionālās attīstības plānā no 2014. līdz 2020. gadam. 

Plānā izvirzītas trīs prioritātes – tautas saimniecības izaugsme, cilvēka drošumspēja un 
izaugsmi atbalstošas teritorijas –, kuru galvenais mērķis ir sekmēt Latvijas ekonomisko 
izrāvienu.

NAP Latvijas zinātnes lomu arī visprecīzāk definē tautsaimniecības izaugsmes 

kontekstā, kurā attīstīta pētniecība un inovācijas ir izceltas kā viens 
no četriem pamatvirzieniem, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi ar 
pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos. 

Starp veicamajiem uzdevumiem ceļā uz attīstītu pētniecību ir uzsvērta 
fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana, īpaši 
prioritārajos zinātnes virzienos 



Zinātniskā darbība un politiskās 
prioritātes vidējā termiņā
Latvijas zinātnes politika vidējā termiņā vistiešāk un visdetalizētāk ir formulēta

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam, kurās ir identificētas šo jomu problēmas

finansējums

zinātnes pārvaldība

cilvēkresursu 

zemā konkurētspēja 

Plānošanas dokumentā piedāvāti šo problēmu risinājumi



2014.-2017. Latvijas zinātnieki 
strādāja sešos prioritārajos virzienos
(1) vide, klimats un enerģija, 

(2) inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas, 

(3) sabiedrības veselība, 

(4) vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana, 

(5) valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, 

(6) letonika
Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.–2017. gadā. Ministru kabineta rīkojums Nr. 551. Pieejams: 
https://likumi.lv/doc.php?id=262091 



ES līmenī šīs prioritātes ir definētas 
pētniecības un inovāciju programmā 
„Apvārsnis 2020”
„Apvārsnis 2020”, kura īstenošanai ir paredzēts finansējums 80 miljardu eiro apjomā. 

Kopumā programmā ir definētas septiņas izaicinājumu grupas: 

(1) veselība, demogrāfija un labklājība, 

(2) pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūru okeānu un 
iekšzemes ūdeņu pētījumi, un bioekonomika, 

(3) droša, tīra un izmaksu efektīva enerģija, 

(4) vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports, 

(5) klimata pasākumi, vide, resursu efektivitāte un izejmateriāli, 

(6) Eiropa mainīgajā pasaulē – iekļaujošas, inovatīvas domājošas sabiedrības izveide, 

(7) Drošas sabiedrības – Eiropas un tās pilsoņu brīvības un drošības aizsardzība. 



Zinātniskās darbības finansējums (Avots: IZM)



Valsts budžeta finansējums zinātnei

Zinātniskās darbības bāzes finansējums. Zinātniskajām institūcijām 
aprēķina katru gadu pēc noteiktiem kritērijiem un piešķir IZM

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma: ikgadēji 
akadēmisku pētniecisku projektu konkursi atbilstoši prioritārajiem 
tematiskajiem virzieniem. Administrē LZP

Valsts pētījumu programmas (valsts definēti tematiskie virzieni ar 
plānotu atdevi tautsaimniecībā). Līdz šim administrēja IZM. Tagad 
plānots iesaistīt citas nozaru ministrijas

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ministrijas-nesteidzas-meklet-
naudu-zinatniskiem-petijumiem.a285280/



Prioritārie virzieni zinātnē 2018.–
2021. gadā

1. Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu 
pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai.

2. Energoapgādes drošuma stiprināšana, enerģētikas sektora attīstība, 
energoefektivitāte, ilgtspējīgs transports.

3. Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide.

4. Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām 
balstītas bioekonomikas attīstībai.

5. Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. 

6. Sabiedrības veselība.

7. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai.

8. Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un 
sociālā drošumspēja.

9. Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība.



LKA Zinātniskās pētniecības centra 
pētniecības pieredze
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/zinatnis
kas-petniecibas-centrs/

20 PĒTNIEKI



Prioritārie pētniecības virzieni
Atbilstoši LKA stratēģiskajai specializācijai un LKA studiju virzienam, programmām un 
apakšprogrammām, pētniecība vērsta uz sekojošu prioritāro tematu izpēti:

Kultūras un mākslas sektora attīstības horizontālās problēmas: kultūras un mākslas procesi, 
kultūras mantojuma, tradīciju, vērtību saglabāšana, pārmantošana, tai skaitā pārmantošanas 
digitālās formas, kultūras fenomenu izpausmes mākslinieciskās jaunrades formās, kultūras 
un mākslas notikumu, pasākumu, produktu menedžments, producēšana, kultūras un kultūras 
auditorijas paplašināšana, kā arī kultūrpolitikas veidošana (plānošana, novērtēšana).

Radošo un kultūras industriju attīstība, audiovizuālā sektora attīstība.

Teātra, dejas un filmu mākslas nozares attīstība.

Kultūras un mākslas procesu saikne ar citiem tautsaimniecības sektoriem, ar sabiedrības 
attīstību.

Starpkultūru komunikācijas problēmas.



LKA ZPC Pētījumu veidi
Akadēmiskie pētījumu projekti

Lietišķie pētījumu projekti

Starptautiskie pētījumu projekti

Latvijas Kultūras akadēmijas iekšējie pētījumu 
projekti



LKA ZPC akadēmiskie 
pētījumu projekti 2014.-2018.

Valsts pētījumu programma Latvijas kultūras tradīciju 
ilgtspēja inovatīvā vidē (Habitus) 

Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā

Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs



LKA ZPC lietišķie
pētījumu projekti 2014.-2018.

 Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums. Pasūtītājs LR Kultūras ministrija. Izpildītājs Latvijas Kultūras

akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. Rīgā, 25.05.2018.-03.12.2018

 Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība. Pasūtītājs LR Kultūras

ministrija. Izpildītājs Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. Rīgā,14.03. 2018.- 01.11.2018

 Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās

izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus

prasībām (pirmā karta). Pasūtītājs Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Izpildītājs Latvijas Kultūras akadēmijas

Zinātniskās pētniecības centrs. Rīgā,08.2017.-12.2017

 Pētījums Baltijas valstu iedzīvotāju dalība interešu izglītībā un dziesmu un deju svētku procesā. LKA, ZPC, Rīgā,

09.2017-10.2017

 Pētījums Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” (2014–2020) starpposma ietekmes izvērtējums par 

periodu no 2014. līdz 2016. gadam. Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija. Izpildītājs Latvijas Kultūras akadēmijas

Zinātniskās pētniecības centrs. Rīgā, 01.2017-05.2017

 Pētījums Kultūras auditorija Latvijā: situācija, procesi, tendences. VKKF finansējums. LKA un Cuturelab. Rīgā,08.2016-

10.2016. 

 Pētījums Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana Latvijas izglītības iestādēs. Pasūtītājs LR Kultūras ministrija.

Izpildītājs Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. Rīgā, 03.2016-06.2016. 



LKA ZPC lietišķie
pētījumu projekti 2014.-2018.
Pētījums-projekts “Valkas novada izglītības attīstības programma 2017. – 2022. gadam”. 
Pasūtītājs Valkas novada Dome. 03.2017.-10.2017.

Pētījums-projekts “Jūrmalas Kultūrvides attīstības plāna” izsrāde. Pasūtītājs Jūrmalas
Dome. 09.2016.-01.2016. 

Pētījums "Salaspils novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība". Pasūtītājs
Salaspils novada dome. 27.11.2-15-01.05.2016.

Pētījums –projekts “”Valkas novada kultūras attīstības programma 2016. – 2022. gadam”. 
Pasūtītājs Valkas novada Dome. 01.2016.-10.2016

Projekts "Plānošanas dokumenta "Jēkabpils kultūras pārvaldes darbības stratēģija 2015.-
2020" izstrāde". 03.11.2016.—4.04.2016. 



LKA ZPC starptautiskie
pētījumu projekti 2014.-2018

Starptautisks pētījuma projekts CoHERE" ("Critical 
Heritages: Performing and Representing Identities in 
Europe").

Eiropas pētniecības un inovācijas finansējuma
programma "Apvārsnis 2020" (http://h2020.lv/). 

Īsteno 12 partneri no dažādām Eiropas pētniecības
institūcijām. 2015-2019. 

http://h2020.lv/


VPP Habitus
Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē







Publikācijas kā galvenais zinātniskās 
darbības rezultatīvais rādītājs un pētījumu 
datu komunikācijas veids



Dziesmu un deju svētki. 
Tradīcijas anatomija
KOLEKTĪVĀ MONOGRĀFIJA





Publikāciju izstrāde

Teorētisko avotu studijas

Empīrisko datu masīvi



Publicēšanās zinātniskajos žurnālos
 Anda Laķe, Rūta Muktupāvela. 2017.The Song and Dance Celebration Tradition as a Brand of 

the “Singing Nations” of the Baltic Countries: Similarities and Differences. Filosofija. Sociologija. T. 

28. Nr. 4, p. 246–256, http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/4/246-256.pdf, ISSN 

0235-7186 (print) ISSN 2424-4546 (online). Izdevums iekļauts Thomson Reuters (Web of Science) 

(http://www.thomsonscientific.com) IPSA (International Political Science Abstracts) Scopus, EBSCO 

(SocINDEX with Full Text (peer-reviewed), http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm), CEEOL 

(Central and Easter European Online Library, http://www.ceeol.com) Sociological Abstracts 

(http://www.csa.com) The Philosopher’s Index (http://www.philinfo.org) datu bāzēs.

 Līga Vinogradova, Anda Lake, A.2017. Emotions as Motivation in the Process of Preserving 

Cultural Traditions: the Case of the Latvian Song and Dance Celebration. 35th International Visual 

Sociology Association Conference - Framing/Reframing: Visual Sociology Goffman & The Everyday 

Abstracts, P.54. Pieejams: http://www.ivsa2017.com/uploads/9/2/1/3/92133114/ivsa.abstracts.pdf

 Līga Vinogradova, Anda Laķe, A. Māksliniecisko kolektīvu dalībnieku emociju veidošanās prakse

Dziesmu un dejus vētku tradīcijas saglabāšanas un pārmantošanas procesā. RSU zinātniskās

konferences tēzes. Rīga, 2017. 351.lpp. 

Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2017/emocijas_dziesmu_deju_svetku_tradiciju_sagla

basana_parmantosana.pdf

 Anda Laķe, Līga Vinogradova Vizuālās metodes tradīcijas pētniecībā. Latvijas Universitātes

75.konferences Socioloģijas nodaļas un Valsts pētījumu programmas SUSTINNO kopīgā sekcijas

http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/4/246-256.pdf
http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm
http://www.philinfo.org/
http://www.ivsa2017.com/uploads/9/2/1/3/92133114/ivsa.abstracts.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2017/emocijas_dziesmu_deju_svetku_tradiciju_saglabasana_parmantosana.pdf


Paldies!


