Aicinām iesaistīties LVM un LVMI Silava pētījumā “Koku augšanas apstākļu
uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam” zinātniskas izpētes darbos,
īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas

Uzziņai:
Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, plānota nelielu pētījumu veikšana par koku
augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem. Paredzēti vienreizēji atbalsti –
granti atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām ar pētījumu programmas
tematiku saistītu 1-2 mēnešu ilgu pētījumu veikšanai. Atbalstu saņēmušām personām vai
to grupai jāsagatavo rakstisks ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem (misijas mērķis,
uzdevumi, izpētes jomas izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un to interpretācija un
secinājumi). Ziņojums pēc saskaņošanas būs publiski pieejams. Plānots organizēt
2-3 misijas.
Izsludinām:
Pieteikšanos uz īstermiņa zinātniskajām misijām 2021. gadā. Īpaši aicinām sabiedriski
aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt
jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas, zinātniskā darba pieredzi un datus studiju
darbu izstrādei.
2021. gadā piedāvājam sekojošas tēmas:
•
•
•

arginīna fosfāta mēslojuma ietekme uz priedes un egles stādu ikgadējiem pieaugumiem
un briežu dzimtas dzīvnieku veikto apkodumu intensitāti (LVM Pededzes iecirknis, 12
nogabali);
koksnes pelnu un kūdras granulēšanas tehnoloģiskā procesa un energobilances
raksturojums (sadarbībā ar LVMI SILAVA, praktiskie darbi Salaspils);
augsnes ielabošanas līdzekļu izmantošanas ietekme uz koku (priede, bērzs un
melnalksnis) augšanu demonstrējuma objektā Kaigu purvā.

Misijai pretendenti var pieteikties elektroniski līdz 10.oktobrim, iesūtot CV un
motivācijas vēstuli, kas satur darbu metodiku, sagaidāmos rezultātus, darba izpildes
izmaksas un termiņu (izmaksas līdz 2000 EUR vienai misijai, tajā skaitā darba devēja
un darba ņēmēja nodokļi). Pētījums jāīsteno 2 kalendāro mēnešu laikā. Misijai
jānoslēdzas līdz 2021. gada 10. decembrim.
Galvenie pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izpētes rezultātu praktiskā pielietojamība, kā
arī iegūto rezultātu publicitāte.
Pretendenti: nevalstisko organizāciju dalībnieki, augstskolu studenti un citi interesenti,
kuri nav darba attiecībās ar LVMI Silava.
Misijas rezultāti: Pārskats par paveikto - misijas mērķis, uzdevumi, izpētes jomas
izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un interpretācija) un secinājumi. Pārskatus
publicēs LVMI Silava un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži’’ interneta vietnēs. Ar
misijas dalībniekiem noslēgs autoratlīdzības līgumu. Pēc darba rezultātu iesniegšanas
un pieņemšana nodošanas akta noformēšanas par veikto pētījumu izmaksās
autoratlīdzību.
Papildus informācija:
dagnija.lazdina@silava.lv, 26595683, Dagnija Lazdiņa

