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Inese Grumolte-Lerhe

ZINĀTNES POLITIKA LATVIJĀ:  
PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS

Inese Grumolte-Lerhe ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu politikas zinātnē, kā 
arī maģistra grādu ar izcilību Latvijas Universitātē. Īstenojusi pētniecības projektus 
vairākās ārvalstu zinātniskajās institūcijās – Bāzeles Universitātē (Šveice), Berlīnes 
brīvajā Universitātē (Vācija), J. V. Gētes Universitātē Frankfurtē pie Mainas (Vā
cija), Tartu Universitātē (Igaunija) u. c. Piedalījusies valsts pētījumu programmas 
Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) realizācijā. 
Ieguvusi Šveices valdības izcilības stipendiju pētniecībai. Pašlaik ir galvenā izpildī
tāja Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Vēs-
tures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsim-
tā, instrumentalizācija,  izaicinājumi demokrātijai,  mācības  un  pretlīdzekļi, kā arī 
ir Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta vadītāja. Veic dažādu politikas 
jomu analīzi.
Raksturvārdi: zinātnes pārvaldība, zinātniskā darba rezultātu novērtēšana, sociālās 
un humanitārās zinātnes, zinātnieka karjeras pievilcīgums, zinātniskā personāla at
audze, administratīvais slogs.

Ievads
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovā

cijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam mi
nētā politikas vīzija ietver “izcilu pētniecību”.1 
Latvijas rādītāji zinātnes finansēšanas jomā 
šobrīd gan neliecina par zinātnes un pētnie
cības jomas prioritāro statusu  – to uzsver ne 
vien ārvalstu lietpratēji, bet arī vietējās zināt
nieku kopienas pārstāvji.2 Līdz ar to tiek arī 
konstatēts, ka politikas plānošanas doku
mentos ietvertās ambīcijas un plāni ir vāji 
savietojami ar realitāti. Latvija regulāri izvirza 
mērķi palielināt finansējumu zinātnei, taču 
rādītāji vairākkārt atpaliek no vēlamā mēr
ķa. Latvijā zinātniski pētnieciskajam darbam 
paredzētie finanšu līdzekļi ilgstoši ir bijuši 
nelieli, un valstij konsekventi tiek izteikti liet
pratēju aizrādījumi par pārlieku paļaušanos uz 
Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem un 
ilgstošu nespēju nodrošināt zinātnei pastāvīgu 

 1 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2020b; Latvijas Republikas Ministru 
kabinets 2021.

 2 Sk. Arnold et al. 2014; Kloviņš 2021.

nacionālo finansējumu.3 Kā redzams 1. un 
2.  attēlā, valsts sniegtais atbalsts zinātnei ir 
ievērojami mazāks nekā tas finansējuma ap
mērs, kas pieejams ar ES struktūrfondu un 
citu finanšu instrumentu starpniecību.

Eiropas Savienības attīstības stratēģijā 
Eiropa 2020 ir izvirzīts pamatmērķis ieguldīt 
pētniecībā un attīstībā 3% no ES koppro
dukta4, savukārt Latvijas nacionālajā reformu 
programmā Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanai 
noteiktais mērķis ir palielināt finansējumu pēt
niecībai līdz 1,5% no iekšzemes kopprodukta 
(IKP), bet līdz 2030. gadam – līdz 3% no IKP5. 
Praksē šis rādītājs netuvojas deklarētajām mēr
ķa vērtībām (3. attēls). Šajā ziņā pasaules lī
meņa līdervalstis ir Izraēla un Dienvidkoreja 
(ar rādītāju 4,6% no IKP 2017.  gadā), Šveice 
(3,4%), Zviedrija (3,3%) un Japāna (3,2%)6.

 3 Arnold et al. 2014; European Commission. 
2020a. 

 4 European Commission 2020b.
 5 Latvijas nacionālā reformu programma Eiropa 

2020 stratēģijas īstenošanai. Progresa ziņojums 
2017.

 6 UNESCO Institute of Statistics 2019.

https://doi.org/10.22364/adz.57.03
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Neatkarīga zinātnes politikas izpēte Latvi
jas akadēmiskajā kopienā ir maz veikta, jo se
višķi pēdējo gadu laikā. Pamatā ar šiem jautā
jumiem ir strādājuši lietpratēji starptautiskajās 
institūcijās (Pasaules Banka, Eiropas Komisija 
[EK]). Šīs darbības Latvijas pusē koordinējusi 
un līdz ar to arī galvenos analīzes akcentus li
kusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM), kas ir atbildīga par šo jomu.

Šā raksta mērķis ir identificēt un anali
zēt vairākas problēmas, kas Latvijas zinātnes 

politikā ir ilgstoši sistēmiski nepietiekami 
risinātas un kas kombinācijā ar finansējuma 
trūkumu zinātnei rada bažas par nacionālās 
zinātnes ilgtspējīgumu. Darba uzdevumi ir 
raksturot un analizēt zinātniskā personāla 
ataudzi un faktorus, kas ietekmē karjeras pie
vilcīgumu; specifiskos humanitāro un sociālo 
zinātņu jomas izaicinājumus, kā arī adminis
tratīvo veiktspēju un administratīvo slogu, 
analīzi balstot uz dokumentu analīzes metodes 
lietojumu. 

1. attēls. IZM zinātnes programmu finansējums 
2019. gadā (milj. eiro)

Avots: Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019b

2. attēls. ES struktūrfondu un citu finanšu 
instrumentu līdzfinansēto zinātnes programmu 

finansējums no 2014. līdz 2020. gadam 
(milj. eiro)

Avots: Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019b

3. attēls. Finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam Latvijā un vidēji ES (28 valstīs)

Avots: Eurostat 2021

27,8

9,5

4,1

4,1

0,3

Zinātnes bāzes �nansējums

Fundamentālie un lietišķie
pētījumi

Valsts pētījumu
programmas (IZM un EM)

Dalība starptautiskās
sadarbības programmās

Bilaterālās sadarbības
programmu projekti

110

141 145 140

163
152

110

138

186
195

0,60 0,70 0,66 0,60 0,69 0,62 0,44 0,51 0,63 0,64

1,92 1,96 2 2,02 2,03 2,04 2,04 2,08 2,11 2,14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kopējais �nansējums zinātniski pētnieciskajam darbam Latvijā, milj. eiro

Finansējums pētnieciskajam darbam Latvijā, % no IKP

Finansējums pētnieciskajam darbam, % no IKP ES-28 valstīs

120

86,1

64

34

32,5

17

0,1

Infrastruktūras programma

Praktiskas ievirzes pētījumi

Pēcdoktorantūras pētniecības
programma

Inovāciju granti studentiem

Atbalsts starptautiskās
sadarbības projektiem

EEZ/NO pētniecības un
izglītības programma

Baltic Bonus



Akadēmiskā Dzīve 57/2021/202222  

Zinātniskā personāla ataudze un 
zinātnieka karjeras pievilcīgumu 

ietekmējošie faktori
Karjeras prognozējamības trūkums zināt

nē ir viena no galvenajām problēmām Latvijas 
zinātnes pārvaldībā, tās spējā piesaistīt un 
noturēt cilvēkresursus, nodrošināt personāla 
ataudzi, kā arī uzturēt pētniecības virzienu 
pēctecību.

Jau drīz pēc neatkarības atgūšanas, 1992. ga
dā, tika uzsākta Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) reforma, kuras laikā tās institūti tika 
iekļauti universitāšu sastāvā vai arī kļuva par 
patstāvīgiem institūtiem7. Turpmāko gadu lai
kā gan nav izdevies skaidri definēt LZA lomu 
jaunajā situācijā, zinātnieku kopienā un sa
biedrībā kopumā.8 Pašlaik nav pilnībā skaidrs, 
kā praktiski tiks īstenota iecere par zinātnes 
un augstākās izglītības integrāciju un ko tas 
nozīmēs dažādām iesaistītajām pusēm.

Zinātnisko darbinieku (atbilstoši Zinātnis
kās darbības likumam [ZDL] Latvijā šī kate
gorija ietver zinātniekus, zinātnes tehnisko 
personālu un zinātni apkalpojošo personālu9) 
skaits uz vienu miljonu iedzīvotāju Latvijā ir 
teju divreiz mazāks nekā kaimiņvalstīs – Igau
nijā un Lietuvā  –, vairāk nekā divas reizes 

 7 Kloviņš 2021.
 8 Veidemane 2020.
 9 Latvijas Republikas Saeima 2005.

mazāks par vidējo skaitu ES un vairākkārt 
atpaliek no Ziemeļvalstu rādītājiem (4. attēls).

EK lietpratēji karjeras pievilcīguma sek
mēšanu minējuši kā stratēģisku ieteikumu 
Latvijas rīcībpolitikas veidotājiem. Vispārējo 
situāciju karjeras veidošanā zinātnē raksturo 
zems algas līmenis, nepietiekams līdzsvars 
starp darbu un ienākumu stabilitāti, nepietie
kami caurskatāma iecelšana un paaugstināša
na amatā10. Tādējādi zinātniskā darbība Latvijā 
nav raksturojama kā konkurētspējīga, progno
zējama un pievilcīga karjeras iespēja nedz pie
redzējušiem, nedz arī jauniem zinātniekiem11.

Proti, lai gan ZDL noteic ievēlēšanu akadē
miskajos amatos (vadošais pētnieks, pētnieks, 
zinātniskais asistents) uz sešiem gadiem12, 
bieži vien tādā veidā tiek nostiprināts tikai 
statuss, no kura neizriet atbilstošas garantijas 
par atlīdzību. Tādējādi tiek aktualizēts arī jau
tājums par šo personu sociālajām garantijām. 
Joprojām bieži sastopama ir prakse zinātniekus 
nodarbināt nepilnu darba laiku13 (5. attēls), tā
dēļ atlīdzība ir niecīga un var nepārsniegt pāris 
simtus eiro.

Latvijas zinātnes bāzes finansējums aizvien 
tiek izmaksāts ievērojami mazākā apmērā, 

10 Eiropas Komisija 2020.
11 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020e.
12 Latvijas Republikas Saeima 2005.
13 Sk. Darba sludinājumi Latvijas Universitātē.

4. attēls. Zinātnisko darbinieku skaits uz 1 milj. iedzīvotāju 2018. gadā

Avots: The World Bank Group 2021
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nekā aprēķināts saskaņā ar normatīvo regu
lējumu14  – 2021.  gadā tas tiks piešķirts tikai 
39,63% apmērā no aprēķinātā15, kas ir mazāk 
nekā 2020. gadā (44,31%)16. Turklāt zinātniskā 
personāla atlīdzība ir tikai viena no izmaksu 
pozīcijām, kam zinātniskās institūcijas izman
to bāzes finansējumu17.

Tādējādi tas, vai par zinātnisko darbību 
būs pienācīga samaksa, galvenokārt atkarīgs 
no sekmīguma zinātnisko projektu konkursos. 
Līdz ar to zinātnieki tiek pakļauti neprogno
zējamiem zinātniskā darba pārtraukumiem, 
kas bieži vien nozīmē pētījumu apraušanos 
vai pētniecības virziena maiņu. Turklāt Latvija 
saņēmusi norādes par to, ka būtu jāpārskata uz 
konkurenci balstītā piešķirtā finansējuma no
sacījumi, lai zinātnieki varētu uzņemties ilgt
spējīgākas saistības karjerā (piem., lielākus un 
ilgākus projektus)18. Pašlaik viens no galvena
jiem Latvijas zinātnieku darbības finansēšanas 
avotiem no valsts budžeta ir Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) fundamentālo un lietišķo pē
tījumu (FLP) projektu finansējums. Tieši šī fi
nansēšanas programma gūst ievērību arī tādēļ, 
ka tā ir vienīgā Latvijā, kas vispilnīgāk ļauj īs
tenoties akadēmiskajai brīvībai. Proti, atšķirībā 
no valsts pētījumu programmām (VPP), kur 
pētījumu tēmas pasūta valsts un tematiskais 

14 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2013a.
15 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2021b.
16 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020g.
17 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2013a.
18 Eiropas Komisija 2020.

fokuss līdz ar to ir reglamentēts, FLP projektu 
pieteikumu konkursā zinātnieki paši piedāvā 
pētāmās tēmas sešās zinātņu nozaru grupās 
(tas ir tā dēvētais augšupvērstais (angl. bottom-
up) princips). Tātad FLP ir publiskais finansē
jums, kas ļauj attīstīt zināšanu bāzi un tādējādi 
nodrošināt pēctecību visās zinātnes nozarēs. 

FLP finansējums tiek piešķirts 36 mēnešu 
periodam19. Šāds projekta īstenošanas ter
miņš visbiežāk noteikts arī citās finansējuma 
programmās, citstarp no ES fondiem finan
sētajās programmās (piem., pēcdoktorantūras 
pētniecības atbalsts20 vai praktiskas ievirzes 
pētījumi21), taču mēdz būt arī īsāks (piem., 
2018.  gada otrajā konkursā finansējums tika 
piešķirts vien divu gadu22 periodam). Tas, 
ka praksē šāds apmaksāts darbības periods 
projektā var nebūt pietiekams zinātniskās ie
ceres pilnīgai īstenošanai, atzīts gan, piem., 
VPP projektu īstenošanas kārtībā23, gan arī 
FLP projektu konkursa nolikumā24. Proti, tiek 
pieļauta iespēja projekta īstenošanas laiku 
pagarināt uz periodu līdz 12 mēnešiem, taču 
piešķirtais finansējums pagarinājuma periodā 
netiek palielināts. Šāds risinājums būtībā leģi
timē neapmaksātu darbu zinātnē, ar ko reali
tātē sastopas daudzi zinātnieki. Būtu jāattīsta 
elastīgāka pieeja, kas ļautu turpināt projektus, 
kuri atzīti par veiksmīgiem, nepārtraucot to 

19 Latvijas Zinātnes padome 2018a.
20 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016b.
21 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016a.
22 Latvijas Universitāte 2018.
23 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2018.
24 Latvijas Zinātnes padome 2018a.

5. attēls. Zinātniski pētnieciskajā darbā normālu un nepilnu darba laiku strādājošo skaits  
Latvijā 2019. gadā

Avots: Centrālā Statistikas pārvalde 2020
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finansēšanu. Tomēr šādā gadījumā ļoti svarīgi, 
lai atzinumu par projektu turpināšanas nepie
ciešamību sniegtu vienīgi neatkarīgi ārvalstu 
eksperti. Nav pieļaujama situācija, ka zinātnie
ku darba kvalitāti vērtē zinātni administrējošo 
institūciju darbinieki, kuriem nav tam atbil
stošas kvalifikācijas (tātad nav iespējams ievē
rot tā dēvēto ekspertu kontroles (peer review) 
principu), vai arī projektu zinātnisko grupu 
dalībnieku kolēģi vietējā zinātnes vidē, piem., 
LZP ekspertu komisiju locekļi25.

Konkurence par zinātnisko projektu finan
sējumu ir sīva. FLP programmā lielai daļai virs 
kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu pieteiku
mu netiek piešķirts finansējums, jo tas ir ie
robežots (6. attēls). Finansējuma apjoms šiem 
projektiem pēdējo gadu laikā gan ir audzis32, 
taču tas vēl aizvien nav pietiekams.

Kvalitatīva pieteikuma izstrāde tāpat kā pro
jektu konkursam saņemto pieteikumu vērtēša
na var aizņemt daudz laika – šis cikls var ilgt 
teju gadu26  –, taču nedz projektu pieteikumu 
gatavošanas laiks, nedz laiks, kamēr tiek gaidī
ti konkursa rezultāti, netiek apmaksāts. Tātad 
pretendentiem ir jābūt finansiāli patstāvīgiem 

25 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019a.
26 Latvijas Zinātnes padome 2021.

vai ar neatkarīgu ienākumu gūšanas veidu. 
Minētie faktori darbību zinātnē var padarīt par 
sekundāru nodarbi, kas savukārt var negatīvi 
ietekmēt zinātniskā darba  kvalitāti. 

Reaģējot uz EK lietpratēju kritiku par ga
rantētas nodarbinātības modeļa neesību, kā 
arī personāla vēlēšanu sistēmas necaurskatā
mību27, 2020.  gadā vērojama pozitīva tenden
ce  – tika uzsākta virzība uz tenūras (bezter
miņa darba līgumu) sistēmas ieviešanu28. IZM 
apņēmusies šo akadēmiskā un zinātniskā per
sonāla motivācijas un nodarbinātības sistēmu 
ieviest, sākot ar 2022. gadu. Paredzēts, ka vēlē
tais personāls, iegūstot noteiktu amatu, kā arī 
demonstrējot atbilstību noteiktiem kritērijiem, 
varēs ieņemt tenūramatu jeb slēgt beztermiņa 
darba līgumu. Pašlaik līgums ir terminēts, pro
ti, tiek slēgts uz sešu gadu periodu,29 un tas 
darbu zinātnes jomā dara neprognozējamu. Ir 
būtiski, lai iespēja saglabāt amatu ilgāk par se
šiem gadiem tiktu sniegta kopā ar garantijām 
par prognozējamu atlīdzību.

27 Eiropas Komisija 2020.
28 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020d.
29 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020h.

6. attēls. To FLP programmā iesniegto projektu īpatsvars (%), kuri novērtēti virs kvalitātes 
sliekšņa, un finansēto projektu īpatsvars (%) no virs kvalitātes sliekšņa novērtētajiem  

2018. un 2020. gadā

Avots: Latvijas Zinātnes padome 2018b; Latvijas Zinātnes padome 2020
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Pēdējo desmit gadu laikā liels uzsvars likts 
uz jauno zinātnieku skaita palielināšanu. Tas 
ietverts arī aktuālajā Latvijas Nacionālajā at
tīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP)30. No 
vienas puses, šie centieni ir pamatoti. Kā no
rāda EK, jaunu doktorantūras programmu ab
solventu piesaistīšana un noturēšana ir viena 
no galvenajām problēmām, ar kurām saskaras 
Latvijas augstākās izglītības un pētniecības un 
inovāciju sistēmas.31 No otras puses, veidojas 
apburtais loks. Situācijā, kad nav iespējams 
nodrošināt finansējumu pieredzējušiem zināt
niekiem, centieni palielināt jauno zinātnieku 
skaitu ar finansiāliem stimuliem un adminis
tratīviem kritērijiem (piem., jauno zinātnieku 
dalības kvota projektos32) var maldināt, radot 
ilūziju par progresu, kaut arī jauno zinātnieku 
nākotnes karjeras izredzēm vēlākajos karje
ras posmos netiek veidoti labvēlīgi priekš
noteikumi. 

Būtu jāvairās no tādiem politikas un finan
sēšanas risinājumiem, kas, iespējams, veicina 
noteiktu rādītāju uzlabošanos īstermiņā, taču 
neiekļaujas plašākā sistēmiskā ilgtermiņa ri
sinājumu programmā. Mēģinājumi panākt 
akadēmiskā personāla atjaunošanos, palielinot 
jauno doktoru un pēcdoktorantu skaitu, nav 
mērķtiecīgi, ja nav atbilstoša bāzes finansēju
ma un pietiekama zinātnisko projektu finansē
juma, kas spētu nodrošināt speciālistu tālāku 
pastāvīgu darbošanos zinātnē. Arī ārvalstu 
lietpratēji prognozējuši, ka jaunajiem zinātnie
kiem stabili ienākumi nav paredzami, un tas 
liek tiem strādāt ārpus akadēmiskā darba33. 
Līdz ar to politikas plānotājiem un lēmumu 
pieņēmējiem šī sociālā realitāte ir jārespektē 
un institūcijām jāpiedāvā gan, piem., elastīgi 
nodarbinātības nosacījumi, gan citi risinājumi. 
Lai arī pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 
deklarētais mērķis ir nodrošināt jaunajiem zi
nātniekiem iespēju uzsākt karjeru zinātniska
jās institūcijās34, realitātē var tikt panākts pre
tējs efekts, proti, var tikt veicināts bezdarbs un 
emigrācija, kuras pamatā ir neīstenotās gaidas 
par karjeras perspektīvām. Arī EK lietpratēji 

30 Pārresoru koordinācijas centrs 2020.
31 Eiropas Komisija 2020.
32 Latvijas Zinātnes padome 2019.
33 Eiropas Komisija 2020.
34 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016b.

norāda, ka zinātniskā personāla novecošanu 
veicina citstarp atlases, nodarbinātības no
sacījumi un noteikumi par paaugstināšanu 
amatā35. Tātad, nerisinot problēmu kompleksi, 
zinātniskā personāla atjaunotne nenotiks.

Aprēķini liecina: Latvijā pētniecībā un at
tīstībā ieguldīto līdzekļu apmērs, rēķinot uz 
vienu zinātnisko darbinieku, tikai nedaudz 
pārsniedz ceturtdaļu no ES vidējā rādītāja, 
kas ir 105 568 eiro. Savukārt 2018. gadā Latvijā 
tie bija 30 833 eiro jeb 29% no ieguldījumu 
summas, kas vidēji ir ES. Tomēr, neskatoties 
uz nelielajiem ieguldījumiem, Latvijas zinātnē 
vērojama augsta veikto ieguldījumu efektivi
tāte – ar ievērojami mazākiem ieguldījumiem 
tiek sasniegti tādi pētniecības rezultāti, kas 
līdzvērtīgi citu ES valstu kolēģu sasniegtajiem 
rezultātiem36. Piem., ar četrkārt mazākām 
kopējām izmaksām nekā vidēji ES Latvijas zi
nātnieki spēj izstrādāt datubāzē Web of Science 
indeksētas publikācijas. Valstij ir jārēķinās ar 
to, ka notiks “smadzeņu aizplūšana”. Pasaules 
līmenī strādājošiem Latvijas zinātniekiem ilg
termiņā nebūs pievilcīgi tie pieticīgie apstākļi, 
ko piedāvā zinātnes vide Latvijā. Arī Latvijas 
diasporas zinātniekiem, kuri apsver sadarbību 
ar zinātniekiem Latvijā, primāri ir pragma
tiskie, nevis emocionālie apsvērumi. Tiek sa
gaidīts, ka šī nozare Latvijā būs labi finansēta, 
pārvaldīta un balstīta uz sasniegumiem37. 

Līdz šim ievērojama publiskā finansējuma 
daļa tikusi sadalīta dažādiem infrastruktūras 
(jo sevišķi ēku) projektiem38. Tam pievērst uz
manību Saeimas deputātus aicinājusi arī Latvi
jas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbied
rība39. Pašlaik, ņemot vērā tās izmaiņas darba 
organizācijā (attālinātais darbs), kuras ievie
susi Covid19 pandēmija, lielāks uzsvars būtu 
liekams uz zinātniskā darba samaksu.

Iepriekš izklāstītās problemātikas kontek
stā piesardzīgi vērtējams Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2021.–2027. gadam no iepriek
šējiem periodiem saglabātais uzsvars, proti, 

35 Griniece, Nausedaite 2017.
36 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

2020.
37 Bela et al. 2018.
38 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2016.
39 Orupe 2019.
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nepieciešamība piesaistīt ārvalstu pētniekus 
“zinātniskā personāla paaudžu nomaiņai un 
pētniecības un attīstības apjoma un daudzvei
dības palielināšanai”40. Valdības atbalstītajā sa
rakstā starp specialitātēm, kurās darbā var tikt 
uzaicināti ārzemnieki, ir iekļauti zinātnieki41, 
taču Latvijas valsts budžetā zinātnei atvēlētā 
finansējuma ietvaros iespējams realizēt daudz 
mazāk augstas kvalitātes pētniecisko ideju, 
nekā Latvijas zinātnieki ir spējīgi piedāvāt. 
Tātad Latvijā ir pietiekami daudz zinātnieku, 
kuri var tikt nodarbināti ne vien valsts, bet 
arī privātajā sektorā. Turklāt, kā jau iepriekš 
norādīts, zinātniskā personāla paaudžu maiņu 
kavē ne tik daudz speciālistu un to kvalifikāci
jas trūkums, cik nespēja tiem piedāvāt pievilcī
gus karjeras nosacījumus. Vienlaikus, atzīstot 
internacionalizācijas kā svarīgas zinātnes pro
cesa dimensijas lomu, būtiski šajā kontekstā 
ir vērtēt arī ārvalstu pētniekiem paredzamos 
nodarbinātības nosacījumus, primāri ar to 
domājot atlīdzības griestus. Nosakot tos lab
vēlīgākus nekā Latvijas pētniekiem, Latvijas 
speciālisti tiktu ierindoti zemākā pozīcijā. 

Specifiskie sociālo un humanitāro 
zinātņu izaicinājumi

Kopumā aizvadītajā gadu desmitā zināt
nes politikas plānošanā uzsvērta zinātnes 
instrumentalizācijas nepieciešamība, lai uz
labotu tautsaimniecības konkurētspēju.42 Šis 
uzsvars kā finansējuma piešķiršanas kritērijs 
reproducēts arī dažādās zinātniskās darbības 
finansēšanas programmās (piem., pēcdokto
rantūras pētniecības atbalsts un praktiskas ie
virzes pētījumi)43. ES fondu līdzekļi prioritāri 
tiek virzīti zinātniskajam darbam, kas saistīts 
ar tā dēvētajām viedās specializācijas jomām, 
par kurām līdz šim Latvijā bija noteikta zinā
šanu ietilpīga bioekonomika (inovatīva mežu 
audzēšana, koksnes izmantošana, augu un 

40 Pārresoru koordinācijas centrs 2020.
41 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

2018.
42 Latvijas Republikas Saeima 2010; Pārresoru 

koordinācijas centrs 2020; Valsts izglītības 
attīstības aģentūra 2020.

43 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016a; 
Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016b.

dzīvnieku audzēšana un pārstrāde, pārtikas 
drošība); biomedicīna, medicīnas tehnoloģi
jas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie 
materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; 
viedā enerģētika; informācijas un komunikā
cijas tehnoloģijas44. Arī turpmākajā periodā no 
2021.  gada līdz 2027.  gadam IZM nesaskata 
nepieciešamību ieviest kādas korekcijas minē
to jomu uzskaitījumā45. ES fondu līdzekļi bieži 
vien tiek ieguldīti arī infrastruktūras attīstībā. 
Jomas lietpratēji atzīst  – lielā mērā tieši pa
teicoties zinātniskās infrastruktūras attīstībai, 
panākts būtisks publikāciju skaita pieaugums 
Latvijā46. Tomēr šis apstāklis vienlaikus palie
lina dabaszinātņu priekšrocības, ņemot vērā 
to, ka ieguvumus no infrastruktūras uzlabo
jumiem visvairāk saņem tieši dabaszinātņu 
pārstāvji, bet salīdzinājumā ar sociālajām un 
humanitārajām zinātnēm (SHZ) tai ir sekun
dāra loma iepretī daudz svarīgākajai nepiecie
šamībai ieguldīt cilvēkresursos, precīzāk, to 
atlīdzībā.

Jau 20. gs. 90.  gadu sākumā iezīmējās iz
teikta nevienlīdzība zinātnes nozaru finansē
juma sadalījumā47. Vēlāk, laikā no 2006.  gada 
līdz 2009. gadam, tika īstenota VPP Letonika, 
pēc tam  – VPP Nacionālā identitāte (valo-
da, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) 
(2010–2013), taču tā bija vienīgā no piecām 
VPP, kas bija veltīta SHZ. Šajā periodā arī 
starp valstī noteiktajiem prioritārajiem virzie
niem FLP finansēšanai tikai viens bija saistīts 
ar SHZ48. Aizvadītajā desmitgadē SHZ pētīju
miem atvēlētais LZP finansējums proporcionā
li bijis zems – aptuveni viena sestdaļa no finan
sējuma, ko saņēmušas citas nozares (bioloģija, 
medicīna, lauksaimniecība un meža zinātne). 
Savukārt laikā, kad par LZP prioritārajām 
zinātnes nozarēm bija noteiktas informācijas 
tehnoloģijas, organiskā sintēze un biomedicī
na, materiālzinātnes, medicīna, vides zinātne 
un agrobiotehnoloģija, SHZ nebija šo nozaru 
vidū. Tas īpaši uzsvērts pēc EK pieprasījuma 

44 Krumberga 2018.
45 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020a.
46 Kloviņš 2021.
47 Stradiņš 1995.
48 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2009.
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gatavotā ziņojumā par SHZ stāvokli Latvijā.49 
Redzams, ka SHZ attīstību ilgstoši negatīvi ir 
ietekmējuši sistēmiski un institucionāli nosa
cīti faktori un tās funkcionējušas lielā mērā 
nelabvēlīgā vidē. Turpmāk, neveidojot šīm zi
nātnes nozarēm īpaši labvēlīgus apstākļus, to 
pozīcijas un cilvēkresursi ar katru gadu aizvien 
vairāk tiks novājināti. Pašlaik IZM īstenoto 
VPP proporcija starp SHZ un dabaszinātnēm50 
ir ar pozitīvu dinamiku. 

Prakse izmantot zinātnes sasniegumu no
derīgumu tirgū kā pamatrādītāju, nosakot 
prioritārās nozares un vajadzību tās attīstīt un 
tajās ieguldīt, ir riskanta. Zinātnes uzdevumi 
sabiedrībā būtu jāskata daudz plašākā kon
tekstā51, turklāt jāatceras, ka valsts pasūtījumu 
zinātnē jeb valsts pētījumu programmas52, 
pamatojoties uz 2018.  gada 28. jūnija grozī
jumiem53 ZDL54, ir tiesīgas veidot, īstenot un 
finansēt nozaru ministrijas atbilstoši katras 
nozares prioritātēm. Tas var veiksmīgi risināt 
specifiskas nozares problēmas un nodrošināt 
vajadzīgo zināšanu pārnesi no akadēmiskās 
kopienas pie attiecīgās nozares politikas vei
dotājiem iespējami nepastarpināti. Pagaidām 
gan šī iespēja vēl netiek plaši izmantota55. 
IZM  budžetā paredzētā zinātniskās darbības 
finansējuma sadalījumā būtu pēc iespējas jā
demonstrē iekļaujoša pieeja attiecībā uz visām 
zinātnes nozaru grupām, īpaši akcentējot tieši 
FLP finansēšanu un bāzes finansējuma palie
lināšanu. 

Par SHZ neizdevīgo stāvokli salīdzināju
mā ar dabaszinātnēm liecina arī dominējošā 
un samērā unificētā pieeja zinātniskā darba 
rezultātu novērtēšanai. Gan Latvijas zinātnes 
kopienas pārstāvji, gan Valsts prezidents Egils 
Levits ir aicinājuši pievērst uzmanību tam, 
ka SHZ un dabaszinātnes ir sarežģīti vērtēt 

49 Metris 2011.
50 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020i.
51 Karnīte 2019; Shah 2020.
52 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2018.
53 Latvijas Republikas Saeima 2018.
54 Latvijas Republikas Saeima 2005.
55 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2021a.

pēc identiskiem kritērijiem56. Šī problemātika 
pēdējā gadu desmitā aizvien vairāk nostipri
nās arī globālajās akadēmiskajās diskusijās. 
Lietpratēji aicina katras nozares vērtējumam 
par pamatu ņemt tās sabiedrisko funkciju un 
respektēt specifiskos saziņas kanālus, kādi ne
pieciešami šīs funkcijas īstenošanai. Pretrunī
gi tiek vērtēta, piem., ierastā ietekmes faktora 
izmantošana centienos novērtēt zinātniskā 
darba kvalitāti. Ir norādīts, ka starpdiscipli
nārus pētījumus, kas nereti ir novatoriski, nav 
iespējams atbilstīgi izmērīt, lietojot tādu vērtē
šanas sistēmu, kas balstīta uz konkrētām no
zarēm. Arī citējumu uzskaitīšanai kā zinātnes 
sasniegumu kvalitātes indikatoram var piemist 
būtiski ierobežojumi – kā kvantitatīva metode 
tā drīzāk mēra pētījuma popularitāti. Citēju
mu uzskaitīšanas pieeja var radīt priekšrocības 
konvencionālajai pētniecībai un jau iedibinā
tām paradigmām. Tādi pētījumu rezultāti, kas 
izaicina dominējošās tendences, ne vienmēr 
zinātniskajā kopienā tiek uzreiz ievēroti, tur
pretī tādi, kas rada pamatu kritikai vai pat tiek 
atspēkoti, var saņemt lielu citējumu skaitu, kas 
šādā gadījumā neliecina par zinātniskā snie
guma kvalitāti. Mūsdienu diskusijas aktualizē 
zinātniskā darba kvantitatīvā novērtējuma 
trūkumus, aicinot novērtējumā vairāk integrēt 
kvalitatīvo dimensiju. Latvijā gan ļoti iesak
ņojusies kvantitatīvā pieeja, liekot uzsvaru uz 
žurnālu rakstu un citējumu uzskaitījumu57, ko 
stimulē arī aktuālās finansēšanas programmas. 
Piem., starp valsts pētījumu programmu, kā arī 
pēcdoktorantūras un praktiskas ievirzes pētī
jumu programmas iznākuma rādītājiem figurē 
zinātniskie raksti58, bet ne zinātniskās mono
grāfijas, kas klasiski uzskatāms par brieduma 
rādītāju zinātniskajā darbā, jo sevišķi SHZ 
pārstāvjiem. Globālajā akadēmiskajā kopienā 
regulāri izskan aicinājumi un tiek sniegts pa
matojums nepieciešamībai integrēt zinātniskā 
darba novērtējumā tādus zinātniskā darba 
kvalitātes kritērijus, kas respektē zinātnes 

56 Karnīte 2019; Latvijas Valsts prezidenta 
kanceleja 2020.

57 Sk. Bažbauers, Kurzemniece 2014; Latvijas 
Republikas Ministru kabinets 2013b.

58 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2018; 
Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016a; 
Latvijas Republikas Ministru kabinets 2016b.
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nozaru specifiku, to sabiedrisko funkciju un 
specifiskos saziņas kanālus, kādi nepieciešami 
attiecīgās funkcijas īstenošanai. SHZ lielā mērā 
ir piesaistītas vietējam kontekstam gan pētīju
mu priekšmeta, gan mērķauditorijas ziņā, līdz 
ar to ir pieņemami, ka tām SHZ nozarēm, kas 
īpaši koncentrējas uz problēmām pašu sabied
rībā, primārā foruma valoda ir attiecīgās valsts 
valoda. Jārespektē fakts, ka SHZ pētījumiem 
būtiski ir sasniegt ne vien akadēmisko kopie
nu, bet arī plašāku mērķauditoriju, tostarp gan 
publiskās valsts varas institūcijas (lai sekmētu 
uz pierādījumiem balstītas politikas veidoša
nas un lēmumu pieņemšanas praksi), gan arī 
sabiedrību kopumā.59

Pienākumu uzrunāt minēto auditoriju cit
starp noteic ZDL 6.  panta otrais, trešais un 
sestais punkts60. SHZ loma dažādu sabiedrisku 
parādību un procesu skaidrošanā sabiedrībā 
ir īpaši aktuāla mūsdienu sociālās realitātes 
un izaicinājumu kontekstā, ko mēdz apzīmēt 
par “pēcpatiesības”61 laikmetu. Viens no 20. gs. 
izcilākajiem Latvijas zinātniekiem akadēmiķis 
Jānis Stradiņš šajā kontekstā ir norādījis uz 
zinātnes funkciju plašā izpratnē, proti, uzturēt 
“kritisku un brīvdomīgu gaisotni” sabiedrībā62. 
Arī aktuālajā zinātniskajā literatūrā par tā dē
vēto universitāšu “trešo misiju” autori aicina 
politikas veidotājus un zinātniskās institūcijas 
vairīties no izomorfisma jeb centieniem gūt ie
spējami augstu pozīciju ranžējumos. Tā vietā 
būtu vairāk jānovērtē SHZ specifiskais piene
sums, proti, sabiedrības izpratnes veicināšana 
par ekonomiskās un sabiedriskās dzīves sarež
ģītību, kā arī ieguldījums tā dēvētās zinātnes 
pratības (scientific literacy) veicināšanā. Ne 
velti dažādos konkursos par finansējumu pro
jektu pieteikumu iesniedzējiem jāspēj zinātnis
ko ieceru izklāstā pamatot tēmas sabiedrisko 
nozīmīgumu un ietekmi. Pozitīvi vērtējams tas, 
ka arī FLP projektu konkursos šī komponente 
veido visai augstu īpatsvaru kopējā vērtējumā. 

59 Sk. Arnold et al. 2014; Bonaccorsi 2018; Billiet 
et al. 2004; DORA 2012; Jahn 2017; Karnīte 
2019; Marx, Bornmann 2013; Ochsner et al. 
2012; University of Oulu 2021; Spaapen 2007; 
Toledo 2018.

60 Latvijas Republikas Saeima 2005.
61 McIntyre 2018.
62 Stradiņš 1995.

Šā iemesla dēļ īpaši būtiski ir finansēt SHZ 
jomas pētījumus no valsts budžeta, tādējādi 
palīdzot izvairīties no privāto interešu, politis
ko vēlmju vai noteiktu interešu grupu aktuālo 
jautājumu ietekmes pētniecībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, par īpaši 
veiksmīgu var uzskatīt pašlaik praktizēto FLP 
projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtību, kas 
paredz starptautisko ekspertu piesaisti projek
tu kvalitātes izvērtēšanai63. Šāda kārtība gan ir 
spēkā tikai kopš 2017. gada, tomēr tā būtu jā
izkopj arī turpmāk, pēc iespējas izvairoties tajā 
integrēt agrāk izmantoto izvērtēšanas praksi, 
proti, ka projektu iesniegumus izvērtē vietējie 
zinātnieki, kas būtībā ir pretendentu kolēģi un 
vienlaikus arī konkurenti. Tik šaurā zinātnes 
vidē, kāda tā ir Latvijā, ievērot pilnīgu neitrali
tāti un pieņemt no interesēm brīvus lēmumus 
ir nopietns pārbaudījums. 

Administratīvā veiktspēja un 
administratīvais slogs

Raksturojot Latvijas zinātnes pārvaldību, 
novērtējumos citstarp lietoti tādi apzīmēju
mi kā “smagnējas birokrātiskās tradīcijas” un 
“vāja administratīvā veiktspēja”64. 2017.  gadā 
arī EK lietpratēji norādīja uz zinātni admi
nistrējošo institūciju ierobežoto spēju veidot, 
ieviest un koordinēt pētniecības un inovāciju 
politiku65. Politikas pasākumu efektivitāti cit
starp slāpē sistemātiska novērtējuma trūkums. 
To veicot, savlaicīgi būtu iespējams gūt pierā
dījumu bāzi par tām nepieciešamajām darbī
bām, kas potenciāli varētu koriģēt pasākumus, 
kuri nav pietiekami efektīvi. Aicinājumi veikt 
IZM funkcionālo auditu, atbrīvojot ministriju 
no politikas ieviešanai nevajadzīgām funkci
jām66, izskanējuši jau vairāk nekā pirms gadu 
desmita, un šādas darbības būtu periodiski 
jāatkārto, lai iespējami lietderīgi izmantotu 
pieejamos resursus. 

Latvijas zinātnes pārvaldības sadrumstalo
tības mazināšana ir gan lietpratēju rekomen
dēta, gan apstiprināta vietējā līmenī, ietverot 

63 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2017a.
64 Arnold et al. 2014.
65 Griniece, Nausedaite 2017.
66 Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 2009. 
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to valdības deklarācijā67. Par progresu šīs sa
drumstalotības mazināšanā šķietami liecināja 
Latvijas Zinātnes padomes izveide uz līdzši
nējo divu institūciju  – LZP un Studiju un zi
nātnes administrācijas (SZA) – bāzes68. Tomēr 
ir svarīgi, lai konsolidācija būtu ne vien uz 
procesu, bet arī uz rezultātu orientēta darbī
ba. Ir nepieciešama funkciju pārlūkošana, lai 
panāktu praktiskus uzlabojumus. Vērtējot SZA 
darbību, Valsts kontrole secinājusi, ka kopš 
iestādes izveides nebija vērtēta pamatfunkciju 
turpmākas nodrošināšanas nepieciešamība69. 
Ir svarīgi sekot līdzi tam, lai šāda prakse netik
tu turpināta jaunizveidotajā iestādē. Pagaidām 
gan ir maz liecību par to, ka virzība uz šo mērķi 
vainagotos ar panākumiem. Jaunizveidotā LZP 
ir pārmantojusi vairākas diskutablas funkcijas, 
kas zinātniskajam darbam rada administratī
vo slogu. Piem., ar LZP saskaņojamas noteikta 
apmēra skaitliskās izmaiņas zinātniskajā gru
pā, kā arī projekta galveno izpildītāju maiņa.70 
Tā var tikt uzskatīta par birokrātisku iejaukša
nos zinātnieka  – grupas vadītāja  – akadēmis
kajā brīvībā pašam veidot zinātnisko grupu. 
Diemžēl šādi signāli liecina par formālu pieeju 
zinātnes pārvaldības pilnveidošanai. Kopumā 
Latvijas zinātni administrējošo institūciju po
tenciāls pašlaik tiek izlietots galvenokārt kon
troles funkciju īstenošanai, savukārt atbalsta 
mehānismu trūkst.

Īpaši būtu apsverami risinājumi, kas ļautu 
vismaz daļu zinātnei atvēlētā finansējuma iz
maksāt zinātniekiem nepastarpināti, procesā 
iesaistot iespējami maz starpnieku, kas paš
saprotami rada arī liekas izmaksas. Viens no 
iespējamiem risinājumiem – piesaistīt zinātnei 
paredzēto valsts finansējumu nevis zinātnis
kajām institūcijām, kas pašlaik ir galvenās zi
nātnisko projektu finansējuma saņēmējas, bet 
gan zinātniskajām grupām vai individuāliem 
zinātniekiem tiešā sadarbībā ar LZP. Vērtīgu 

67 Griniece, Nausedaite 2017; OECD 2019; 
European Commission 2019; Deklarācija 
par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru 
kabineta iecerēto darbību 2019.

68 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019b.
69 Latvijas Republikas Valsts kontrole 2017.
70 Latvijas Zinātnes padome 2018a; Latvijas 

Republikas Ministru kabinets 2018; Latvijas 
Republikas Ministru kabinets 2017a.

pieredzi darbībai pēc šāda modeļa var sniegt 
Dānijā aprobētā prakse piešķirt grantus zināt
niskajam darbam71 vai, piem., pieeja, kas tiek 
lietota Eiropas sadarbībā zinātnes un tehnolo
ģiju jomā (COST). 

Savukārt, ja zinātnes projektu finansējuma 
saņēmējas arī turpmāk būs zinātniskās insti
tūcijas, ir nepieciešams mehānisms, kas ļautu 
pārliecināties par to, cik efektīva ir zinātnie
ku atbalsta sistēma šajās institūcijās. Atbalsta 
sistēmas raksturojums varētu būt kritērijs, 
institūcijām pretendējot gan uz valsts budžeta 
līdzekļu, gan ES finansējuma saņemšanu. 

Projektu administratīvās vadības jautāju
miem institūcijās būtu jāvelta plašāka uzma
nība, lai rastu risinājumu, kā zinātniekiem 
mazināt slogu, ko rada ar zinātnisko darbu 
nesaistīti pienākumi. Koncentrēšanās uz admi
nistratīvo funkciju veikšanu var kļūt par no
pietnu šķērsli izcilības standartu sasniegšanai 
zinātniskajā darbā un var veicināt izdegšanu. 
Proti, gan ārējie72, gan iekšējie73 normatīvie 
akti zinātnisko projektu vadītājiem, tātad zi
nātniekiem ar augstāko autoritāti un zināt
niskajiem sasniegumiem grupā, kuri primāri 
ir atbildīgi par zinātniskā darba rezultātiem, 
nosaka vēl arī plašas administratīvās funkcijas 
un atbildību. Ir nepieciešamas gan grāmatve
dības un finanšu, gan lietvedības u.  c. admi
nistratīvas kompetences. Turklāt ir precedenti, 
kad zinātniekiem jāveic dublējošas funkcijas 
(piem., manuāla datu ievade nepilnīgi izstrā
dātu tiešsaistes sistēmas funkcionalitāšu dēļ 
Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas 
sistēmā (NZDIS), kas neļauj dokumentus pie
vienot tādā formā, kā to citstarp paredz FLP 
projektu konkursa nolikums).

Lai pilnībā novērtētu atbalsta līmeni, kas 
vismaz valsts budžeta finansētajās zinātniska
jās institūcijās tiek nodrošināts zinātniekiem, 
būtu veicama apjomīga izpēte. 2020.  gadā 
Latvijā reģistrētas 64  zinātniskās institūcijas, 
un 22 no tām saņem valsts budžeta finansēju
mu74. Piem., Latvijas lielākajā zinātniskajā in
stitūcijā, Latvijas Universitātē (LU), 2020. gada 

71 Independent Research Fund Denmark 2021.
72 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2017a.
73 Latvijas Universitāte 2021a.
74 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020f.
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budžetā centralizēts atbalsts Zinātniskās darbī
bas atbalsta programmai tika sadalīts jau gada 
pirmajā ceturksnī. Tas bijis salīdzinoši niecīgs, 
proti, 50  434 eiro. Šī summa tikusi sadalīta 
43  aktivitātēm, tādēļ atbalsta summas ir ma
zas, turklāt lielākā finansējuma daļa palikusi 
LU centrālajā administrācijā  – vairāk nekā 
19  000 eiro tika piešķirti LU Zinātnes depar
tamentam75. Rezumējot  – lielākas institūcijas 
pašas par sevi negarantē labvēlīgākus zināt
niskā darba apstākļus. Šis aspekts būtu jāņem 
vērā, īstenojot zinātnisko institūciju frag
mentācijas mazināšanu (ko citstarp paredz 
izstrādes stadijā esošās Zinātnes, tehnoloģi
ju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam76). Ņemot vērā to, ka zi
nātnes pārvaldības resursu konsolidēšana77 
politikas plānotāju izpratnē tiek vienādota 
ar kapacitātes stiprināšanu, ir jāgūst pārlie
cība, ka lielākas institūcijas patiešām uzrā
da augstāku veiktspēju arī šajā – zinātniskā 
darba atbalsta – dimensijā. 

2013.  gadā veiktajā zinātnisko institūciju 
izvērtējumā starp zinātniskajām institūcijām 
un to struktūrvienību administrācijām vel
tītiem atzinīgiem komentāriem atsevišķos 
gadījumos norādīts arī uz nepietiekamu do
kumentācijas caurredzamību un administratī
vās vadības vīzijas un radošuma trūkumu, kā 
arī negatīvi izcelta konservatīva un defensīva 
administrācijas attieksme78. Kopumā zinātnes 
kopienā būtu jākultivē iesaistīto pušu konsenss 
un ideja par to, ka mūsdienīga zinātnes darba 
organizācija prasa augsta līmeņa administratī
vo veiktspēju, dinamiku, kā arī sadarbības un 
komunikācijas prasmi. 

Administratīvais slogs zinātniekiem ievē
rojami saruktu, ja palielinātos valsts budžeta 
finansēto pētniecības projektu īpatsvars. Ne
raugoties uz administratīvām nepilnībām pro
jektu pārvaldīšanā, ES struktūrfondu projekti 
pēc uzbūves ir sarežģīti un to administrēšana 
ir īpaši birokrātiska79. 

75 Latvijas Universitāte 2021b.
76 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija 2020b.
77 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019b.
78 Segal et al. 2013.
79 Arnold et al. 2014.

ANO lietpratēji rekomendē valstīm pēc 
Covid19 krīzes pārlūkot un pastiprināt pēt
niecībai un attīstībai paredzētos finanšu mehā
nismus. 2008. gada finanšu krīzē gūtā pieredze 
liecina, ka tās valstis, kuru inovāciju sistēmas 
bija salīdzinoši vājākas, no krīzes cieta vairāk 
un finansējuma samazināšana pētniecībai un 
attīstībai bremzēja šādu valstu attīstību. Tika 
kavēti sabiedrības noturības attīstīšanas proce
si, kā arī uz zināšanām balstītas ekonomikas 
veidošana. Arī Latvijā globālās finanšu krīzes 
ietekme uz zinātnes nozari bija postoša un ar 
ilglaicīgām sekām.80 2009.  gadā finansējuma 
apmērs zinātnei bija vairs tikai 60% no ie
priekšējā gada līmeņa, pirmskrīzes rādītājus 
sasniedzot tikai 2014.  gadā. Ieguldījumu ap
mērs zinātnē, cik vien iespējams, būtu jāsagla
bā pat smagos fiskālajos apstākļos81, kādi var 
būt sagaidāmi pēc Covid19 krīzes. 

Secinājumi
Latvijas zinātnieki sasniedz pasaules līme

ņa rezultātus zinātnē, neraugoties uz daudzreiz 
mazāku saņemto finansējumu nekā vidēji ES, 
nepietiekamu atbalstu administratīvo funkci
ju veikšanai ievērojama administratīvā sloga 
apstākļos un neprognozējamu karjeras vidi. 
Ilgtspējīgai zinātnes politikai, tostarp zinātnis
kā darba vērtēšanas sistēmai, būtu jārespektē 
fakts, ka izcilības standartu sasniegšanai zināt
nē vajadzīgi labvēlīgi apstākļi un nosacījumi, 
ko valsts līdz šim nav nodrošinājusi optimālā 
apmērā. 

Zinātnieka karjeras pievilcīgumu Latvijā 
mazina tādi faktori kā publiskās valsts varas 
institūciju un zinātni administrējošo institū
ciju nekonsekvence lēmumu pieņemšanā un 
pieņemto lēmumu izpildē (tostarp par finansē
jumu zinātnei), terminēts darbs un neprogno
zējama darba samaksa, ko bieži vien iespējams 
saņemt, piesaistot galvenokārt konkursu kār
tībā iegūtu finansējumu (tātad tas ir pieejams 
nelielai daļai zinātnieku), birokrātiskas zināt
niskā darba pārvaldības tradīcijas, kā arī vāja 
sadarbība starp zinātni administrējošām insti
tūcijām un zinātnieku kopienu. 

80 Kloviņš 2021.
81 United Nations Conference on Trade and 

Development 2020.
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Īstenotie kampaņveidīgie atbalsta pasāku
mi doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem 
var raisīt nepamatotas gaidas par karjeras per
spektīvām. Šādi pasākumi, kas īstenoti, lai pa
nāktu pozitīvu dinamiku zinātniskā personāla 
ataudzē, būtu jālīdzsvaro ar pasākumiem, kas 
palielina nodarbinātības un atlīdzības garan
tijas zinātniekiem vēlīnākos karjeras posmos 
(t.  i., pastāvīgas nodarbinātības modeļi, bāzes 
finansējuma un zinātnisko projektu finansēju
ma būtisks palielinājums u.  c.). Būtu jāvairās 
no politikas un finansēšanas risinājumiem, 
kas veicina noteiktu rādītāju uzlabošanos īs
termiņā, taču neiekļaujas plašākā sistēmiskā 
ilgtermiņa risinājumu programmā.

Zinātnieki zinātniskā darba organizācijā 
Latvijā daudzējādā ziņā atrodas hierarhiskās 
padotības zemākajā posmā. Projektu zināt
nisko vadītāju hierarhiskā padotība dažādām 
institūcijām, to struktūrvienībām un amat
personām veido smagnējas administratīvās 
konstrukcijas, tāpēc izveidojies neskaidrs 
kompetenču sadalījums, kas kavē zinātnieku 

tiešo pienākumu veikšanu, kā arī nereti ietver 
akadēmiskās brīvības ierobežojumu riskus. 
Tādēļ būtu veicināma zinātnisko grupu va
dītāju autonomija un mazināma to darbības 
pakārtotība ārējiem faktoriem. 

Situācijā, kad zinātnei ilgstoši netiek atvē
lēts optimāls finansējums, kas turklāt atbilstu 
normatīvajos aktos noteiktajam apmēram, 
sevišķi būtiski ir raudzīties, lai ierobežotie 
pieejamie līdzekļi tiktu ieguldīti tieši zināt
nisko ideju īstenošanā, iespējami maz līdzek
ļu tērējot administratīvos starpniekposmos, 
caur kuriem tiek novadīts finansējums, kā arī 
funkcijām, kas var dublēties. Jautājumi par 
zinātnieku nodarbinātības nosacījumiem un 
atlīdzību nav atliekami, lai nacionālā zinātne 
būtu ilgtspējīga.

Raksts tapis Fundamentālo un lietišķo pētījumu pro
grammas projektā Vēstures politizācija: postfaktuālās 
pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, 
instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācī-
bas un pretlīdzekļi (lzp2018/10322).
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