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Kas es esmu?
• Vita Zelče

• Dr. hist. (1994)

• LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Komunikācijas studiju nodaļas 
profesore (2010)

• LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Sociālo un politisko pētījumu 
institūta vadošā pētniece (2006)
• Vadījusi VPP un LZP projektus
• Vadījusi LU pētnieku komandas 

«COMPACT» (H2020-ICT-2016-
2017), «LIVINGMEMORIES» 
(ERA.NET RUS Plus–S&T, EU-FP7 ),
«CHIBOW» (H2020-MSCA-ITN-
2014)

Ko pārstāvu?
• LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un 

politisko pētījumu institūts

• LZP FLPP projekti
• «Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās 

industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu 
analīze» (2018–2020)
• Marita Zitmane, Skaidrīte Lasmane, Vita Zelče, 

Klinta Ločmele, Laura Uzule, Kaspars Zellis, Renārs 
Felcis, Sanita Burķīte, Velta Skolmeistere, Raivi 
Vilūns, Kristīne Antonova

• «Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski 
demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana» 
(2020–2022)
• Vita Zelče, Ilze Matīse Van-Houtan, Viesturs 

Zanders, Skaidrīte Lasmane, Ojārs Skudra, Zane 
Radzobe, Oskars Gruziņš, Lelde Neimane, Evita 
Feldentāle, Mārtiņš Pričins, Lilija Romanova, Elza 
Lāma



• «Latvijas mediju 
ekoloģija: Ceturtās 
industriālās revolūcijas 
izraisīto pārmaiņu 
analīze» (2018–2020)

• «Dezinformācijas un 
sazvērestību radītie riski 
demokrātijai: Latvijas 
pieredzes pārlūkošana» 
(2020–2022)

Laiktelpa

Zināšanas, 
pieredze

• Komanda

• Budžets

• Infrastruktūra
Iespējas (ko 

varam izdarīt)



• Zinātniskie raksti 
datubāzēs

• Konferences

Akadēmiskā 
vide

• Asociāciju materiāli

• Izdevniecību 
materiāli

• Tīklošanās 

Akadēmiskā 
vide • Projektu rakstīšanas 

semināri

• Projektu rakstīšanas 
grupas

• Finansistu, juristu u.c. 
konsultācijas

Lietišķā vide



Kas ir projekts?

Radošs 
darbs

Biznesa 
plāns

Saistības

Darbs ar 
literatūru, 

metodoloģiju, 
datiem

Cilvēki = 
projekta 
komanda



Rezultātu diena

• «Labā diena»
• Jāapzinās, ka būs jāizpilda 

saistības

• Vairāku gadu darbs un 
atbildība
• Jāplāno

• Jākontrolē budžets un 
nodevumu tapšana

• «Sliktā diena»
• Ko darīt ar projekta 

pieteikumu?
• Iepazīties ar ekspertu 

vērtējumu, attīstīt un iesniegt 
vēlreiz

• Iepazīties ar ekspertu 
vērtējumu un neiesniegt

• Izmatot publikācijai u.c. citiem 
darbiem



Paldies!
Uz veiksmi mums 
visiem!


