
Zinātniskās konferences “LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai 

pārvērtēta” dalībnieku intervijas 

 

Biruta Sloka: 

Kāda Jūsuprāt ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās un vai 

tā ir jāturpina? 

Es domāju, ka rakstiem ir ļoti liela nozīme, kā jau mēs 

redzam - tiem ir vēsturiska liecība, un es piekrītu 

rektoram, ka tos noteikti izmantos vēl daudzi. Tagad 

attīstās prasības vairāk zinātniskiem žurnāliem. Mēs 

publicējam arī zinātnisko konferenču rakstu krājumus, kas 

ir ar lielām starptautiskām redakcijas kolēģijām, šīs publikācijas nodrošina 

starptautisku atpazīstamību, un bieži vien mūsu kolēģi tiek uzaicināti dalīties dažādos 

projektos, arī publicēties citur tieši pamatojoties uz šīm publikācijām. Gribu izteikt 

lielu pateicību par LU Bibliotēkas iniciatīvu, par šo ļoti labi organizēto pasākumu, kas 

ir ļoti interesants un ļoti vērtīgs.  

Anna Šmite  

Kāda Jūsuprāt ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās un vai 

tā ir jāturpina? 

Es domāju, ka tā ir jāturpina noteikti, jo ir jāizkopj katras 

zinātnes nozares terminoloģija, kas attīstās visu laiku un ir 

ļoti svarīga, lai mēs varētu sazināties. Publicētie darbi 

uzliek autoram daudz vairāk pienākumu. Tikko izdevums 

ir iespiests, tas tiek rediģēts un tiek apspriests. Tā ir arī 

ļoti laba skola jaunajiem zinātniekiem sākt rakstīt. 

Problēma šobrīd ir tāda, ka mums ir daudz zinātņu 

doktoru, bet tādi kuri rakstītu nopietnas publikācijas tikpat kā nav. 

Kādi pirmie iespaidi par nu pat atklātajām izstādēm? 

Izstāde ir bezgala interesanta. Es nupat paņēmu rokās vienu krājumu - Zinātniskie 

raksti par fiziku - šeit no poligrāfijas viedokļa tik skaisti saliktas sarežģītas formulas 

un ir pat ko šodien pamācīties. Te ir ļoti laba kvalitāte. Es atšķīru vienu krājumu, kurā 

ir raksts, un turpat ir arī recenzija par šo rakstu, un autora atbilde, - tas ir pavisam 

interesanti, jo var redzēt dialogu starp diviem gudriem prātiem, ko viņi domā. 

Interesanti paskatīties, kā noformējums ir attīstījies gadu gaitā. Protams, ka gribētos, 

lai šajos rakstos tiktu tikai labākās publikācijas. Rektors arī ieskicēja, ka, piemēram, 

Ekonomikas un vadības fakultātē bija milzīgi 600 lappušu raksti ekonomikas un 



vadības zinātnē, tagad ir vienkārši ekonomikas žurnāls, kurā tiek paņemti tie labāki 

raksti un publicēti. Es domāju, ka LU Raksti ir pamats, lai izvirzītos tālāk pasaulē.  

Viesturs Zanders  

Kāda Jūsuprāt ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās un vai 

tā ir jāturpina? Varbūt elektroniskā formā? 

Tā kā LU mācībspēku dažādu līmeņu jauno pētnieku 

pētnieciskā darba platforma tā noteikti ir saglabājama, un 

tas ir otršķirīgs jautājums vai paralēli iespiesto rakstu 

sējumiem ir uztverama elektroniskā versija vai tikai 

elektroniskā versija. Kā rektors savā uzrunā teica 

svarīgāk ir kāpināt un vairot LU Rakstu citējamību, 

nozīmību, atpazīstamību, lai mēs ne tikai paši priecātos 

un zinātu kādi teksti un kādi pētījumi ir šajos sējumos, bet lai tie būtu plašāk 

pazīstami pasaulei, un arī mūsu zinātnieku darba novērtējumā tiktu pilnvērtīgāk 

izmantoti.  

Kādi pirmie iespaidi par nu pat atklātajām izstādēm? 

Kā jau LU Bibliotēkai raksturīgs - Jūs darbojaties daudzveidīgi, gatavojot tādas 

tradicionālas izstādes, kuras katrs var savām acīm apskatīt un ar savām rokām 

pašķirstīt un pataustīt, gan arī virtuālās izstādes, kas gūst arvien plašāku popularitāti. 

Virtuālās izstādes ir arī vairāk pieejams cilvēkiem, kuri šajā brīdī nevar būt klāt, bet 

attālināti iepazīties ar visām novitātēm ilgākā laika perspektīvā.  

Andris Šnē  

Kāda Jūsuprāt ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās un vai 

tā ir jāturpina? Varbūt elektroniskā formā?  

Vajadzētu turpināt gan drukātā, gan elektroniskā formātā, 

jo, manuprāt, ir vajadzīgas arī iespiestās grāmatas. 

Mūsdienu laikmetā - jo vairāk materiāli ir pieejami 

interneta vidē virtuālajā pasaulē, jo viennozīmīgi tas 

palielina gan lasītāju skaitu, gan arī zinātnisko atdevi. Es 

būtu par to, lai mums ir abu divu formātu izdevumi. 

Varbūt esmu skeptisks pret atsevišķām nozarēm un to 

izdevumiem, bet kopumā LU Raksti kā zīmols ar lielām un senām tradīcijām ir 

noteikti jāturpina.  

Kādi pirmie iespaidi par nu pat atklātajām izstādēm? 

Papētīju virtuālo izstādi un man patīk. Protams, tas sadalījums pa bibliotēkām, kas 

savā ziņā ir loģisks, mazliet liek pārstrukturēt skatījumu kā tas viss veidojies, jo 

šobrīd mums ir ļoti daudz dažādu nozaru un raksturu bibliotēkas saliktas kopā. 



Izstādē, manuprāt, ir daudz labas informācijas un galvenais, ka ir repozitorijs, tā ir 

vislabākā “lieta”.  

Aīda Krūze 

Kāda šodien referātos izteiktā doma Jums šķiet saistoša, 

un ko Jūs domājat par LU Rakstu sērijas nākotni? 

Man šķiet, ka šodien ne visos referātos izskan saturiskais 

aspekts, ko mēs vairāk gaidījām, bet lielā mērā tas ir tāds 

pārskats dažādās zinātņu nozarēs, kam ir veltīti krājumi, 

bet arī tas ir ļoti labi, jo tas aktualizē vispār LU Rakstu 

lomu un liek mums visiem domāt un mācīties citam no 

cita. Ne velti es izteicu atzinību Ekonomikas un vadības 

fakultātei - ja pati fakultāte darbojas un fakultātes vadība tam pievērš uzmanību, tad 

mēs varam arī panākt, ka raksti nonāk citējamās datubāzēs un starptautiski atzītās 

datubāzēs - tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Klausoties visas prezentācijas, 

kopumā guvām pieredzes apmaiņu, tā bija ļoti vērtīga, redzam ko katra fakultāte 

domā. Noteikti gribas paslavēt LU Bibliotēku par to, ka tā strādā ļoti mūsdienīgi un 

aktualizē šos jautājumus, jo ir četri mirkļi līdz simtgadei, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc es 

izteicu priekšlikumu, ka svarīgi būtu vēl turpināt šo tradīciju un kādu konferenci veltīt 

publikācijām, kas atspoguļo struktūrvienību vēsturi, jo ne visas fakultātes kopj, glabā 

un publicē savu vēsturi, un tāpat arī atsevišķām zinātnes jomām. Piemēram, mums arī 

pedagoģijas zinātnē būtu ko rādīt, apkopot un pašiem koncentrēties uz to, kā attīstās 

zinātne LU un kā mēs to atspoguļojam tieši LU Rakstos.  

Kādi pirmie iespaidi par nu pat atklātajām izstādēm? 

Izstāde ir ļoti atraktīva, ļoti skaisti noformēta, jūtam latvisko garu, un man kā 

pedagoģijas vēsturniecei visvairāk uzrunā senie krājumi izstādē. Ideja, ko no Jums var 

pamācīties ir Jūsu izdomātās grāmatzīmītes grāmatās, kurās mēs varam lasīt 

ievērojamāko LU profesoru, zinātnieku darbus un kuros krājumos ir viņu vārdi. 

Eduards Skvireckis  

Kāda šodien referātos izteiktā doma Jums šķiet saistoša, 

un ko Jūs domājat par LU Rakstu nozīmību?  

Tas man ir vairāk kā pārdomu temats par citējamību, kas 

arī mani pašu interesē kā studentu. Universitātei jādomā 

par to, lai LU Raksti būtu citējami. Man saistošas referātos 

izteiktās domas bija humanitāro zinātņu pārstāvju 

referātos, piemēram Ilzes Rūmnieces referātā, gan Raivja 

Bičevska prezentācijās, viņi gan bija vairāk poētiski. 

Visstrukturētāk un pamototāk šķita bioloģijas un ķīmijas 

rakstu pārstāvju Ģederta Ieviņa un Jāņa Švirksta prezentācijas. Šajās prezentācijās 

tika sniegti piemēri ar konkrētiem risinājumiem, kas man šķita svarīgi.  



 

Daina Pakalna 

Kāda, Jūsuprāt, ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās? Vai tā ir 

jāturpina? Varbūt elektroniskā formā? Kā panākt LU Rakstu 

publikāciju citējamības pieaugumu? 

No zinātniskā viedokļa LU Rakstu aktualitāte mūsdienās ir 

nozīmīga, jo tā ir lieliska iespēja doktorantiem publicēt savus 

pētījumus. Obligāti tā ir jāturpina, gan elektroniskā, gan 

iespiestā formā.  

 

Andris Ziedonis 

Padalieties lūdzu ar iespaidiem, ko Jūs guvāt apskatot LU 

Bibliotēkas jauno izstādi Izstāde "LU Raksti: 1921-2015"?  

Kopumā iespaids ir patīkams, jo redzu kādi ir bijuši pirmie 

LU Rakstu sējumi. Noteikti atnākšu vēlāk izpētīt LU Rakstus, 

jo patīk, kad ir mazāk cilvēki – tukšāka izstāde. Bieži nāku uz 

šo māju. 

 

Kāda, Jūsuprāt, ir LU Rakstu aktualitāte mūsdienās? Vai tā ir jāturpina? Varbūt 

elektroniskā formā? Kā panākt LU Rakstu publikāciju citējamības pieaugumu? 

Noteikti jāturpina. Ir arī jāturpina elektroniskā formātā. Sekoju līdzi wikipēdijā un 

neapmierina tas, ka Ziemassvētku kaujas ir tik nekvalitatīvi aprakstītas, ka esmu 

gatavs iet pie Andra Šnē un runāt. Tur pazūd autoritāte, autorība, autors it kā ir, it kā 

nav, mainās, pazūd ātri un ļoti nepatīk aprakstītais.  

 

Ilgonis Vilks 

Kāds ir Jūsu viedoklis par tikko apskatīto izstādi? 

Gatavojoties konferencei pats sāku vairāk novērtēt LU 

Rakstu nozīmīgumu. Tas ir gandrīz 100 gadu periods kopš 

tie iznāk, un padomju laikā ir bijušas visādas atkāpes, bet tā 

vēsturiskā nozīmība ir saglabāta. Izstāde dara to pašu, ko es 

pie sevis esmu izdarījis, tā atklāj cilvēkiem LU Rakstus un 

pluss ir tas, ka tagad tas viss ir pieejams elektroniski.  



Kāds ir Jūsu viedoklis, kāda būs LU Rakstu nākotne? 

Manuprāt, ka neapšaubāmi zinātnei ir svarīga citējamība, bet vienmēr ir jāsaglabā arī 

lokālais komponents - raksti par lokāliem jautājumiem, par Latvijas lietām, kurus 

neviens ārzemju autors neuzrakstīs tik labi, kā paši pētnieki. Es, piemēram, pārstāvu 

zinātņu vēsturi un muzejniecību, tur tas ir ļoti izteikti. Ārzemju pētniekiem neizpētīt 

mūsu zinātnes vēsturi, tas ir mūsu pašu uzdevums. Tādā nozīmē LU Rakstiem 

nākotnē būs svarīga nozīme īpaši lokāli.  

Kāda nozīme ir LU e-resursu repozitorijam, Jūsuprāt?  

Tas ir ļoti liels atspaids, jo es varu bibliotēkā atrast astronomijas rakstu krājumus, bet 

tur man nav jāmeklē, viss ir vienuviet un viss ir pieejams, dažādas meklēšanas 

iespējas.  

Kādi būtu Jūsu ieteikumi, lai aktualizētu LU e-resursu repozitorijā rakstu 

ievietošanas procesu, jo ne visi izmanto šo iespēju? 

Laba doma, ko izteica arī rektors Indriķis Muižnieks - panākt, lai arī doktoranti 

publicējas rakstos un tad jau izaugs arī tā paaudze, kam tas būs dabiski to lietot.  

Māra Jēkabsone 

Kāds ir Jūsu viedoklis par LU Rakstu nozīmību mūsdienās 

un zinātnes kontekstā? 

LU Zinātniskie raksti ir ļoti ievērojams informācijas resurss 

ikvienam pētniekam, ikvienam studentam. Arī es studējot 

LU esmu diezgan bieži tos izmantojusi un arī ik pa laikam 

ieskatos, kas ir jauns tapis manis interesējošajā jomās.  

 

Kāds iespaids ir radies par šodien atklāto izstādi un konferenci? 

Iespaids ir ļoti labs. Šajā atjaunotajā Kerkoviusa namā esmu otro reizi. Esmu ļoti 

patīkami pārsteigta kā šeit viss iekārtots un kā šeit izskatās arī par izstādi un 

konferences gaitu esmu patīkami pārsteigta. Konferencē ir ļoti vērtīgi referāti varbūt 

dažas tēmas personīgi nav tik interesantas, bet ja ir interesants stāstītājs, kas aizrautīgi 

stāsta, tad tiek iegūta vērtīga informācija.  

Cik liela loma zinātnē un informācijas apritē ir LU e-resursu repozitorijam? 

E-resursu repozitorijs ir īpašs ar to, ka tam var piekļūt no jebkuras vietas pasaulē tā ir 

pati lielākā pievienotā vērtība, ko dod e-resursu repozitorijs. Piemēram ārzemju 

studenti var izmantot materiālus no savām valstīm. Tiek nodrošināta resursu 

arhivēšana to pārlūkošana un meklēšana, kas uzlabotā veidā pētniekiem un studentiem 

ir ļoti vērtīgi. Novēlu e-resursu repozitorijam tikai attīstīties. Man personīgi bija 



patīkama ziņa tā, ka tur ir pieejami bakalaura un maģistra darbi, tieši Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai, jo mēs mēdzam ielūkoties šajos darbos.  

Sanita Baranova 

Kāds ir Jūsu viedoklis par tikko apskatīto šodien atklāto 

izstādi? 

Iespaids ir ļoti labs, jo var redzēt universitāti kopumā, ko 

ikdienā es neizjūtu, kad darbojos savas nozares vidē un 

apstākļos. Šobrīd ieraugu universitāti kopumā, redzu ko dara 

citās nozarēs, kāda ir aktualitātes, kas ir kopīgs un, kas ir 

atšķirīgs, var redzēt galvenās tendences. Tāds pasākums, 

kāds ir šodien - izstādes un konferences, tas iedvesmo 

turpmākai darbībai universitātē.  

Kādas ir galvenās atziņas, kas šodien tika iegūtas? 

Kā manā nozarē tā arī citās izskanēja, ka ir jādomā un jārīkojas, lai LU Raksti būtu 

spēcīgajās datubāzes, lai LU Rakstu prestižs nostiprinātos un, lai mēs ar lepnumu 

publicētos. Šodien jau pietiekami daudz kas tika pateikts, tagad ir tikai jārīkojas. Ir 

jāapvienojas zinātņu nozares speciālistiem, lai panāktu labākus rezultātus.  

 

 

  

 

 


