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Problēmsituācija un konteksts 

• Klasiskā pētniecības modeļa (izdomāju 
– izpētīju – publicēju) nepietiekamība 

• Jaunas prasības zinātnei – inovāciju 
iedvesmota pētniecība 

• Finansējuma meklēšana pa jaunam 
(chasing funds differently) 

• Prasmju, identitāšu un lomu 
pārskatīšana 



Analīzes modelis 

Sociologs  Dalībnieki  

Pētījums  

P&A politikas 
mērķi 

Pētniecības un prakses kopplatformas: 
tīkli, sadarbības programmas, inovāciju 

centri utml.  

Pētniecības 
finansējums 
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Pētniecības 
stimuli 



Teorētiskais ietvars: Zinātnes un sabiedrības 
attiecību lauks (pēc Felt et al 2013)  

Zinātne 
Objektīvu zināšanu 
kopums, institūcija 
ar skaidrām 
robežām  
 

zinātnes 
Ar sabiedrību un 
biznesu dziļi saistītas 
prakses 

Stabila, 
institucionalizēta 

Sabiedrība 

Daudzveidīgas 

sabiedrības 

Zināšanu 
pārnese 

Kopradītas 
inovācijas 



Teorija un politika  

• Līdzdalības pētījumu ietvars 

– Līdzdalības pieeja Participatory methodology commits the researchers to 

understanding the social world from the perspective of actors who inhibit it, and it allows 
participant stakeholders’ interests and preferences to inform the research process (Curry and 
Kirwan 2014) 

– Rīcībpētījums Action research usually involves evaluation component to encourage 

participant researchers to engage fully in the research (Allen-Collinson 2011). This is more the 
case if practical developments take place and practitioners are equal with the researchers in 
new knowledge creation. This is called ‘new paradigm’ in science and participatory 
methodology then can lead to action for change within a local context (Minkler and 
Wallerstein 2003). 

– Promocijas darbi un LU pētījumi 

• Multiaģentu pieeja Apvārsnis 2020 programmā 

 



Zināšanu procesa dalībnieki 

UZŅĒMUMI 

PAŠVALDĪBAS 

POLITIKAS  
VEIDOTĀJI 

NVO  
PILSONISKĀS  
GRUPAS 

Universitātes, ‘lielie’ 
institūti 

Inovatīvi mazie institūti 

Inovāciju brokeri 

Inovāciju atbalsta 
organizācijas 

Uz pašsaglabāšanos 
un pārmaiņām 

vērsta rīcība 



Projektu piemēri, saikņu veidi, 
interakcijas formas, metodes 

Pieredze BSC projektos 



Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli BSC 
projektos 

FOODLINKS:  
Pilsētu pārtikas 
stratēģijas 

RETHINK: Mazo 
saimniecību attīstība 

PUREFOOD: 
Doktorantūras projekts 

SUPURBFOOD: Pilsētu 
iltspējīga pārtikas apgāde 

GLAMUR: Garās un īsās 
pārtikas ķēdes 

SOLINSA: Mācīšanās un 
inovāciju tīkli 



Tikšanās un ilgstoša sadarbība: 
Diskusijas, pieredzes apmaiņa, 

izpēte, risinājumi... 

9 

Pūres Dārzkopības 
pētījumu centrā 

Tukuma Sarkanajā krustā 

Apspriede Tukuma domē  Tukuma 1. pamatskolā 

Tukuma 
novada 
pārtikas 
stratēģija 
2014. – 
2020. gadam 
 



Mazo saimniecību potenciāls atklājas 
pētnieku interakcijā ar praktiķiem 

Saimniecība Tumes pagastā 

RETHINK konsultatīvās grupas 
sanāksme Tukumā 

Zemnieks Alfrēds Galvenieks 

Jaunais zemnieks Klāvs Krīgeris 
un prof. Irina Pilvere 



              Pētnieki var palīdzēt praktiķiem     
risināt viņiem svarīgas problēmas 

Semināri  

Lauku dienu apmeklējumi 

Sociologu rīkoti pieredzes 
apmaiņas braucieni   

Sociologu rīkotas lauku 
dienas 



Barjeras un izaicinājumi 

Barjeras, kas pastāv un tiek arī 
pārvarētas kopīgos projektos 

• Kognitīvas (kompleksitāte un 
skaidrība) 

• Sociālas (dažādas lomas, varas 
un autoritātes attiecības) 

• Lingvistiskas (valodu prasme 
starptautiskos pētījumos) 

• Temporālas (ātri un lēni 
rezultāti) 

• Atšķirīgi priekšstati par risku, 
efektivitāti 

 

Kā tiek pārvarētas robežas? Foodlinks UFS 
CoP pieredze, 13 dalībnieki (2011-2013) 

Politiķi Pētnieki  

NVO Uzņēmēji 



Pētnieki un praktiķi vienā zinātnes telpā 
(Apvārsnis 2020 pieteikumi, 2015) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

SI QU SA

Zinātnieki

Praktiķi



Noslēguma atziņas 

• Praktiskā pētniecība: Svarīgs ir pārmaiņas veicinošs 
pētniecības process, ne tikai zinātniskais iznākums 

• Starpdisciplinaritāte: Paplašināti zinātnieku un praktiķu 
tīkli, kas spēj sadarbībā piedāvāt jaunus redzējumus un 
problēmu risinājumus 

• Sociālās zinātnes vērtība: Sociālo un organizatorisko 
inovāciju veicināšana, iesaiste kopīgās inovācijās ar 
praktiķiem 

• Saikne starp sociologiem un pētījumu dalībniekiem 
balstās uz interakciju (nevis metodi) – no tikšanās līdz 
ilgstošai sadarbībai  
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Ko sadarbībā iegūst zinātnieki un praktiķi? 

Zinātnieki iegūst: 

Nozīmīgas tēmas 

Jaunas lomas, prasmes 

Sabiedrisku 
attaisnojumu 

Jaunas idejas 

Praktiķi iegūst: 

Ietekmi uz tēmu 
formulējumu 

Praksei derīgus rezultātus 

Ietekmi uz pētījumu 
izvērtēšanu 

Pamatojumu lēmumiem 

Paplašinātu redzējumu 

Mācīšanās  



Paldies par uzmanību! 

Talis.tisenkopfs@lu.lv  
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