
 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa 
Kopsavilkums par „Sociālo zinātņu sekciju” 

 
Datums: 2018. gada 19. jūnijs  
Vieta: Latvijas Nacionālā Bibliotēka - Konferenču centra C zāle 
Dalībnieku skaits: 40-60 
Ziņojumu skaits: 4 daļas (8 ziņojumi un 4 paneļdiskusijas) 
Sekcijas darbs: četrās sesijās kopumā piedalījās 29 runātāji 
Sekcijā piedalījās gan valsts, gan privāto augstskolu pārstāvji, apvienojot visu sociālajās 
zinātnēs vadošo augstskolu:  Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes un Biznesa augstskolas Turība pārstāvji 
Ārvalstu lektori: no ASV, Kanādas, Austrijas, Francijas un Lielbritānijas 
Pārstāvētās jomas: ekonomika, politoloģija, psiholoģija, socioloģija, demogrāfija, 
komunikācijas un kognitīvās zinātnes 
Vadītāji: sekciju veidoja un vadīja Dr. Gundars Bērziņš (Latvijas Universitāte) un Prof. Jūlija 
Melkere (Georgia Institute of Technology) 

 

Sekcijas 1. daļas  ziņojumi: 
 
 «Jauns atvērtās ekonomikas makro modelis ar globālajām piegāžu ķēdēm» Rūdolfs 

Bems (Tokijas Universitāte) 
 «Reģionālā ekonomika: Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss» Gundars 

Bērziņš                           Dr. Gundars Bērziņš (Latvijas Universitāte) 
 

Paneļdiskusijā «Ekonomika un reģionālā ekonomika» piedalījās: 
 
Janis Priede (Latvijas Universitāte), Jānis Skrastiņš (Vašingtonas St. Luisas Universitāte), 
Arnis Sauka (SSE Riga), Rūdolfs Bems (Pētnieks, Tokijas Universitāte, Starptautiskais 
valūtas fonds), Dana Reizniece-Ozola (Finanšu ministre), Dr. Anete Pajuste (SSE Riga), Dr. 
Gundars Bērziņš (Latvijas Universitāte), Dr. Aleksandra Kleine (WU Vienna University of 
Economics and Business).  
 

Sekcijas 2. daļas  ziņojumi: 
 
 «Inovācijas augstākajā izglītībā un nacionālā konkurētspēja» - Jūlija Melkere (Georgia 

Institute of Technology) 
 «Produktīva uzņēmējdarbība: stāsts par Latviju» Arnis Sauka (SSE Riga) 
 

Paneļdiskusijā «Bizness, inovācijas, publiskā pārvalde, izglītības vadība» piedalījās: 
 

Arnis Sauka (SSE Riga), Agnis Stibe (ESLSCA Business School Paris), Elīna Gaile-Sarkane 
(Rīgas Tehniskā universitāte), Daniels Buglers (WestEd), Baiba Rivža  (Latvija Augstskolu 
profesoru asociācija), Aigars Rostovskis (LTRK), Gundars Bērziņš (Latvijas Universitāte), 
Jūlija Melkere (Georgia Institute of Technology), Līga Lejiņa (Izglītības un zinātnes 
ministrija). 
 

Sekcijas 3. daļas  ziņojumi: 
 

 «Nepārtrauktība vai maiņa? Politikas zinātnes ceturtdaļa gadsimts Latvijā» Daunis Auers 
(Latvijas Universitāte) 
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 «Komunikācija Latvijā: Liberālās paradigmas vs. Lejupejošās prakses» Sergejs Kruks 
(Rīgas Stradiņa universitāte 

 
Paneļdiskusijā «Politoloģija un komunikācija» piedalījās: 
 

Andris Sprūds (Rīgas Stradiņa universitāte), Mārtiņš Kaprāns (University of Tartu), Juris 
Dreifelds (Broka Universitāte), Ivars Ijabs (Latvijas Universitāte), Daunis Auers (Latvijas 
Universitāte), Sergejs Kruks (Rīgas Stradiņa universitāte), Dainis Ignatāns (Hudersfildas 
Universitāte) 
 

Sekcijas 4. daļas  ziņojumi: 
 

 «Zinātņu robežu demarkācija, starpdisciplinaritāte un ilgtspējīgums» Jurģis 
Šķilters (Latvijas Universitāte) 

 «Sociālās zinātnes inovācijai, pārmaiņām un iekļautībai» Tālis Tisenkopfs (Latvijas 
Universitāte) 

 

Paneļdiskusijā «Psiholoģija, socioloģija, demogrāfija, antropoloģija. Kognitīvās 
zinātnes»  piedalījās: 

 
Ivars Austers (Latvijas Universitāte), Tālis Tisenkopfs (Latvijas Universitāte), Klāvs 
Sedlenieks  (Rīgas Stradiņa universitāte) , Agrita Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija), 
Jurģis Šķilters            (Latvijas Universitāte), Juris Krūmiņš (Latvijas Universitāte), Baiba 
Martinsone (Latvijas Universitāte). 
 

Sociālo zinātņu stenda referātu sesijā piedalījās: 
 
1. Nataļja Lāce - Inovācijas un 
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā 
atbilstoši viedās specializācijas 
stratēģija: uzņēmuma digitālā brieduma 
ietekme  
2. Nikolajs Ozoliņš - Publisko tiesību 
līgumu efektivitāte 
3. Daina Vasiļevska - E-studiju 
tehnoloģijas un resursi: pieejamība un 
lietojamība 
4. Maira Leščevica - Zinātnes, Valsts 
Institūciju, Uzņēmēju un Latvijas 
Diasporu sadarbības modelis 
pētniecības un tehnoloģiju attīstīšanai un 
inovācijas veicināšanai 
5. Velga Ozoliņa - Konkurētspējas 
analīzes modeļi un rezultāti 
6. Andra Zvirbule - Vizionārais (terorijas 
kopskata) scenārijs, kā vizītājs uz viedas 
Latvijas izaugsmes attīstību 
7. Ernests Saulītis - Publisko 
korporāciju komercdarbības nākotne 
Latvijā 

8. Inga Jēkabsone - Ceļā uz Latvijas 
labklājību: pašvaldību iespējas ietekmēt 
iedzīvotāju labklājību 
9. Olga Rajevska - Pensiju adekvātums 
un taisnīgums kā pensiju sistēmas 
institucionālā dizaina funkcijas: Baltijas 
valstu gadījums 
10. Jānis Načisčionis - Valsts pārvaldes 
attīstība 
11. Dina Bite - Vietā sakņotas kultūras 
prakses sabiedrības atjaunošanai lauku 
teritorijās Latvijā 
12. Anita Villeruša - Veselības aprūpes 
konkurētspēju ietekmējošie faktori 
Latvijā 
13. Madara Apsalone - Sociālais kapitāls 
un darbinieku finansiālā līdzdalība 
uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju 
veicināšanai 
14. Lolita Vilka - Atbalsta politikas 
izaicinājumi un risinājumi ģimenes 
labklājības veicināšanā. 
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15. Ligita Āzena - Ekonomiskās 
izaugsmes tendences kā viedo teritoriju 
attīstības veicinātājs 
16. Ireta Čekse - Vājais pilsoniskās 
izglītības līmenis Latvijā - drauds valsts 
drošībai 
17. Zaiga Krišjāne - Iedzīvotāju 
izvietojums un ģeogrāfiskā mobilitāte 
Latvijā 
18. Denīze Ponomatjova - Tautības loma 
Latvijas sociāli demogrāfiskajos 
procesos 

19. Henrijs Kaļķis - Ergonomika un 
biznesa efektivitāte Industriālajā 
ražošanā Latvijā 
20. Feliciana Rajevska - Sociālo 
investīciju politikas tendences Latvijā 
21. Karine Oganisjana - Sabiedrības 
finansiālā, organizatoriskā un 
informatīvā iesaiste sociālās inovācijas 
procesos Latvijā 

 

Galvenās atziņas, secinājumi no referātiem un diskusijām: 
 

 Sekcijas dalībnieki ir vienisprātis, ka vienas nozares dažādu augstskolu 
pētnieki pārāk reti un maz regulāri diskutē un kopīgi mēģina risināt nozares 
aktuālās problēmas; 

 Sekcijas dalībnieki akcentēja, ka Latvijas zinātnei un augstskolām ir jākļūst 
atvērtākām starptautiskai sadarbībai, prof. Jurģis Šķilters norādīja, ka “nav 
tādas latviešu vai Latvijas zinātnes, ir laba un slikta zinātne”. Viņš un arī citi 
sekcijas dalībnieki bija vienisprātis, ka ir nepieciešams nojaukt klasisko 
zinātņu nozaru robežas un veidot starpdisciplinārus pētījumus; 

 prof. Daunis Auers īpaši akcentēja zemo starptautiski citējamo zinātnisko 
rakstu skaitu, salīdzinājumā ar kaimiņiem igauņiem;   

 prof. Jūlija Melkere norādīja uz nepietiekamu Latvijas zinātnes finansējumu, 
atsaucoties uz ASV pieredzi;  

 Virkne sekcijas dalībnieku arī atzīmēja, ka datu pieejamība un izmaksas, ir 
viens no pētniecību bremzējošiem faktoriem Latvijā.    

 


