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DIENĀ!

Sveicam jubilejā!
  4. maijā – LZA goda doktoru Andri ACTIŅU!
  9. maijā – LZA īsteno locekli Jāni SPĪGULI!
  9. maijā – LZA korespondētājlocekli Tatjanu KOĶi!
10. maijā – LZA ārzemju locekli Maiju KUKĻU!
11. maijā – LZA īsteno locekli Jāni GARDOVSKI!
11. maijā – LZA īsteno locekli Nikolaju SJAKSI!
14. maijā – LZA korespondētājlocekli Aiju ŽILEVIČU!
14. maijā – LZA goda doktori Ilgu URTĀNI!
23. maijā – LZA īsteno locekli Jāni ZILGALVI!
27. maijā – LZA ārzemju locekli Vabu LEMBITU!
29. maijā – LZA korespondētājlocekli Pāvelu ARSENJANU!

Ad multos annos!              Latvijas Zinātņu akadēmija

LZA SENĀTA LĒMUMI
Ņemot vērā Ministru kabineta š.g. 12. marta Rīkojumu 

Nr.  103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un tā noteiktos 
ierobežojumus valstī, tostarp ārkārtējās situācijas pagarināju-
mu līdz š.g. 12. maijam, kā arī to, ka saskaņā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Statūtu  5.1.4., 5.2.2. un 5.5. punktu, vēlēšanu, t.i., 
2020. gada, 30. aprīlī beidzas līdzšinējās Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA) prezidenta, citu LZA amatpersonu, LZA Senāta 
un LZA Uzraudzības padomes pilnvaras,

LZA Senāts 2020. gada 21. aprīlī nolemj:
1. Pamatojoties uz LZA Statūtu p. 5.2., pagarināt LZA amat-

personu: LZA prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekre-
tāra, ārlietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, nodaļu 
priekšsēdētāju, LZA Uzraudzības padomes pilnvaras līdz 
nākamajai LZA pilnsapulcei.

2.   Lūgt nākamo LZA pilnsapulci apstiprināt 2020. gada 
21. aprīļa LZA Senāta lēmuma 1. punktu.

3. Aicināt pilnsapulci pagarināt LZA amatpersonu, LZA 
Senāta un LZA Uzraudzības padomes darbības pilnvaras līdz 
jaunievēlētās LZA vadības un Uzraudzības padomes jaunā sa-
stāva darba pienākumu uzsākšanai.

4. Aicināt LZA prezidentu un LZA Prezidiju, atbilstoši LZA 
Statūtu p. 4.1.2 sasaukt LZA ārkārtas pilnsapulci 2020. gada 
2. aprīlī nenotikušās Pavasara pilnsapulces vietā, bet ne vēlāk 
kā divu mēnešu laikā pēc valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa un 
noteikto ierobežojumu par pulcēšanos atcelšanas, izņemot jū-
lija un augusta mēnešus, kas tradicionāli ir atvaļinājumu laiks.

5. Turpināt iesākto LZA prezidenta un citu amatpersonu, 
LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes vēlēšanu procesu, 
ņemot vērā jau izvirzītās kandidatūras, nākamajā ārkārtas piln-
sapulcē, t.sk. nodrošinot LZA Statūtu p. 5.1.2. paredzēto balso-
šanu pa pastu.

LZA Senāta priekšsēdētāja v.i. akadēmiķis Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa

KOMENTĀRS 21. APRĪĻA  
LZA SENĀTA LĒMUMAM

Ņemot vērā, ka LZA pilnsapulci nevaram un nedrīkstam 
sasaukt tagad un acīmredzot arī tuvākajā laikā, tad LZA Senā-
tam un LZA amatpersonām, atbilstoši LZA Statūtu p. 5.2.3. un 
"Nolikumam par LZA amatpersonu vēlēšanām", jāturpina vadīt 
LZA darbu ne tikai līdz LZA pilnsapulcei un jaunā LZA Senāta 
un amatpersonu   ievēlēšanai tajā, bet pēc tam līdz nākamā 
mēneša 1. datumam, kad, atbilstoši LZA Statūtiem (p. 5.2.3.) un 
Nolikumam par LZA amatpersonu vēlēšanām (p. 3.1.), darbu 
jāsāk jaunievēlētajam LZA Senātam un jaunievēlētajām amat-
personām, ieskaitot jaunievēlēto LZA prezidentu.

Ņemot vērā, ka jauna LZA prezidenta vēlēšanu process jau 
sācies martā, izvirzot divas kandidatūras, tas nozīmē, ka būs 
nepieciešams sasaukt vēl vismaz divas LZA pilnsapulces. Pir-
majā jāievēlē LZA prezidents vai vismaz jānoskaidro, kurš no 
kandidātiem saņēmis vairāk balsis, bet ne 50 %.   Jebkurā ga-
dījumā jāsasauc vēl viena pilnsapulce, kurā vai nu jābalso par 
jaunievēlētā prezidenta izvirzīto komandu (tam jānodrošina 
balsojums pa pastu pirms pilnsapulces!) vai arī par kandidātu, 
kurš saņēmis vairāk balsu iepriekšējā balsojumā. Ja palicis tikai 
viens LZA prezidenta kandidāts, tad viņš ir tiesīgs tūlīt piedāvāt 
savu komandu jau pirms otrās pilnsapulces un likt to uz balso-
jumu vienlaikus. Ja ir divi un vairāk kandidāti uz LZA prezidenta 
amatu, nevienam no viņiem nav tiesības piedāvāt vienlaicīgai 
balsošanai arī savu komandu (izņēmums varētu būt, ja kandi-
dātu komandas ir identiskas).

LZA Prezidija š.g. 14. aprīļa sēdē kā reāli iespējams LZA nāka-
mās pilnsapulces sasaukšanas datums tika minēts 2020. gada 
1.  oktobris, ja vien valstī būs atcelti ārkārtas situācijas izņē-
muma stāvokļa ierobežojumi par pulcēšanos. Tad balsošana 
varētu tikt noslēgta kārtējā LZA Rudens pilnsapulcē 26. no-
vembrī. Ārkārtas pilnsapulces sasaukšanas datumu ir tiesīgs 
nosaukt gan LZA prezidents, gan LZA Prezidijs, un tam nav ne-
pieciešams LZA Senāta lēmums.

LZA Senāta priekšsēdētāja v.i. akadēmiķis Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA 
IZSLUDINA VAKANCES 2020. GADA 

JAUNU LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM
Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1. LZA Senāts izsludi-

nājis sekojošas vakances 
2020. gada jaunu locekļu vēlēšanām Latvijas Zinātņu akadē-

mijas Rudens pilnsapulcē:
LZA īstenajiem locekļiem – 8 vakances;
LZA ārzemju locekļiem – 3 vakances;
LZA korespondētājlocekļiem 9 vakances šādās zinātņu  

nozarēs:
Medicīna – 1 vakance
Materiālzinātne– 1 vakance
Fizika– 1 vakance
Informātika– 1 vakance
Filozofija– 1 vakance
Valodniecība– 1 vakance
Vēsture– 1 vakance
Lauksaimniecības zinātne– 1 vakance
Pārtikas zinātne– 1 vakance

JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU 
IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniska-
jiem centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz vēlēša-
nu gada 15. jūnijam elektroniski LZA Prezidijam pieteikt jaunu 
LZA īsteno locekļu, ārzemju locekļu un korespondētājlocekļu 
kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi motivējot un pievienojot 
kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus piesaka augstskola, 
biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu iz-
virzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

Pieteicējam līdz vēlēšanu gada 15. septembrim  jāie-
sniedz vēl divu LZA īsteno locekļu rekomendācijas un citi Senā-
ta norādītie dokumenti, šajos dokumentos ir jābūt redzams, ka 
piesakāmais kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai 
(piemēram, uz kāda no dokumentiem ir viņa paraksts). Pietei-
cēja pienākums ir iepazīstināt piesakāmo kandidātu ar kārtību, 
kādā LZA vēlē jaunus locekļus.

Līdz 15. septembrim papildus jāiesniedz šādi dokumenti:
• kandidāta zinātniskā biogrāfija  (Curriculum vitae)  rakstītā 

un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, 
personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālru-
ņus, faksu un e–pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un 
līdz 5 nozīmīgāko zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;

• īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publi-
cēšanai laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” (skat. “Zinātnes Vēstne-
sis”, 17 (580), 2019. gada 28. oktobris);

• 2 krāsu foto (10 x 15);
• autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sada-

lot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), 
rakstiskā un elektroniskā formā;

• diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikā-
cijas un nosaukumu);

• ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodināju-
miem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senā-
ta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, 2. st., 231. istabā. 

Uzziņas LZA Prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 
Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, e–pasts: alma@lza.lv

NOLIKUMS PAR JAUNU LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM atrodams LZA mājaslapā: LZA Gadagrā-
mata 2018, 185. lpp.

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 
ORGANIZĒ FLPP SEMINĀRU CIKLU 

NO 28. APRĪĻA LĪDZ 2. JŪNIJAM
Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijas Zinātnes pa-

dome (LZP)   kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu pro-
jektu (FLPP) īstenotājiem realizē unikālu tiešsaistes semināru 
ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem 
būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnie-
ki Latvijā. 

Semināri noritēs šādā secībā:
28.04. – Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu no-

zares seminārs (plkst. 10:00–12:00)
05.05. – Humanitāro un mākslas zinātņu nozares seminārs 

(plkst. 10:00–12:40)
12.05. – Dabas zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00–17:20) 
19.05. – Sociālo zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00–

12:40)
26.05. – Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares seminārs 

(plkst. 10:00–15:00)
02.06. – Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs 

(plkst. 10:00–13:40)
Lai saņemtu saiti uz interesējošo semināru, lūgums izpildīt 

pieteikšanās anketu.

BORISA UN INĀRAS TETEREVU 
FONDS PIEŠĶIR 50 TŪKSTOŠUS EIRO 

KORONAVĪRUSA IZPĒTEI
Lai stiprinātu Latvijas zinātnieku un mediķu cīņu pret  

COVID–19 izraisošo SARS–CoV–2 vīrusu, Borisa un Ināras Tete-
revu fonds ir piešķīris 50 tūkstošus eiro koronavīrusa izpētei. 
Pirmo atbalstu gūs divi Rīgas Stradiņa universitātes pētījumi.

Vairāk skat. Borisa un Ināras Teterevu fonda tīmekļvietnē.

Foto J. Brencis
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Par Baltijas apgaismības idejisko centru mēdz uzskatīt Rīgu. 
Tomēr arī Kurzemes hercogisti apgaismības idejas skar jau 
18. gadsimta pirmajā pusē. Tam ir tiešs sakars ar tur dzīvojo-
šajiem intelektuāļiem, Halles Universitātes absolventiem, jo 
īpaši Kurzemes superintendentu Joahimu Baumani (Baumann, 
1712–1759) un viņa tuvu draugu un līdzgaitnieku Gothardu 
Frīdrihu Stenderu (Stender, 1714–1796). Apgaismības laikmetu 
Kurzemē raksturo tādi notikumi kā Jelgavas Pētera akadēmi-
jas  – modernas vidējās mācību iestādes – dibināšana (1775), 
Johana Frīdriha Stefenhāgena (Steffenhagen, 1744–1812) 
apgāda – galvenā latviešu grāmatniecības centra vēl līdz pat 
19.  gadsimta vidum – izveidošanās (1769) un par Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas aizsākumu dēvētās Kurzemes Literatūras un 
mākslas biedrības dibināšana (1815). 

18. gadsimta vidū un otrajā pusē aizsākusies vācbaltiešu 
Johana Georga Eizena fon Švarcenberga (Eisen von Schwarzen-
berg, 1717–1779), Garlība Merķeļa (Merkel, 1769–1850), Karla 
Gotloba Zontāga (Sonntag, 1765–1827) u.c. cīņa par latviešu 
tautas sociālā stāvokļa uzlabošanu noved pie dzimtbūšanas 
atcelšanas Kurzemē un Vidzemē jau 1817. un 1819. gadā, sa-
vukārt tautas apgaismotāju darbība, kuru vidū aizsācēja gods 
pienākas Gothardam Frīdriham Stenderam, paplašina latviešu 
zināšanu apvārsni un rosina alkas pēc izglītības un stiprina paš-
apziņu. Tieši šādā ziņā apgaismības laikmetā meklējams latvie-
šu tautas atmodas agrīnais sākums.

Gothards Frīdrihs Stenders ir cēlies no senas luterāņu 
mācītāju dzimtas, nācis pasaulē Sēlijā, Lašu mācītājmuižā 
1714. gadā un turpinājis dzimtas tradīcijas, studēdams teoloģi-
ju Jēnas un Halles universitātēs (1736–1739). Atgriezies Kurze-
mē, Stenders strādāja par mājskolotāju Lielbērstelē, skolotāju 
Jelgavā un kopš 1744. gada Lindes – Birzgales, vēlāk – Žeimes 
draudzē par mācītāju. 1759. gadā Stenders kopā ar ģimeni izce-
ļoja uz ārzemēm, uzturējās Braunšveigas–Lineburgas hercogis-
tē, strādādams par skolotāju, vēlāk – Kopenhāgenā, kur mācījis 
ģeogrāfiju domājams – kadetu skolā un nodarbojās ar globusu 
gatavošanu, tad – īslaicīgi uzturējās arī Pēterburgā. 1766. gadā 
Stenders atgriezās Kurzemē un kalpoja Sēlpils un Sunākstes 
draudzē gandrīz līdz mūža galam 1796. gadā. Stenderam bija 
divi dēli un trīs meitas2, jaunākais dēls piedzima un mira Kopen-
hāgenā, vecākais – Aleksandrs Johans Stenders (1744–1796) 
bija rosīgs tēva – tautas apgaismotāja – iesāktā ceļa turpinā-
tājs3. Saskares punktus ar latviešiem un latviešu kultūru Gothar-
da Frīdriha Stendera pēcteči saglabājuši arī turpmākajās paau-
dzēs. Viņa mazdēls Johans Kristiāns Stenders (1787–1862) vāc 
tautasdziesmas un publicē aprakstu par Staburagu4, ainavisku 
klinti Daugavas krastā, mazmazdēls Karls Gotlobs Stenders 
(1830–1897) kopj kora dziedāšanas tradīcijas Sunākstē un rīko 
dziesmusvētkus5, mazmazmazdēls Johans Karls Ernsts Augusts 
(1864–1945) vāc latviešu vietvārdus6. 

Gothardu Frīdrihu Stenderu raksturo plašs interešu loks. 
Viņš ir tulkojis latviešu valodā 18. gadsimta vācu dzeju – jau 
gadsimta vidū Stendera atdzejojumā nāk klajā vēlīnā baroka 
meistara Bartolda Hinriha Brokesa (Brockes, 1680–1747) odas 
Die auf ein starkes Ungewitter erfolgte Stille tulkojums latviešu 
valodā7. Ar vācu dziesmām un odām Stenders latviešu dzejā ie-
nes rokoko laikmeta garu, anakreontikas motīvus un nostiprina 
sentimentālismu, ar krājumu „Jaukas pasakas in stāsti” (1766) 
Stenders liek pamatus latviešu fabulai. 1782. gadā viņš publi-
cē pirmo veltījuma dzejas krājumu latviešu valodā „Jauna gada 
vēlēšanas pēc ikkatra gribēšanas”. 

Gothards Frīdrihs Stenders ir rūpējies par Kurzemes jau-
natnes izglītošanu, veicinājis zemnieku skolu dibināšanu8 un 
gādājis izglītojošu lasāmvielu arī Baltijas latviešu un vācu jau-
niešiem9. Sastādot mācību grāmatas, Stenders ir izmantojis 
18. gadsimta vācu pedagoģijas idejas un paņēmienus10. Tā pie-

mēram, Bībeles Vecās un Jaunās Derības stāstiem Stenders pie-
vieno kopsavilkumus dzejā un jautājumus padziļinātai teksta 
uztverei11. Šī grāmata piedzīvo daudzus atkārtotus izdevumus 
līdz pat 19. gadsimta beigām – latviešu dramaturgs Rūdolfs 
Blaumanis (1863–1908) kā raksturīgu mājmācības avotu to citē 
savā lugā “Pazudušais dēls” vēl 1893. gadā. Stenders iesaka arī 
rotaļas jeb t.s. deju dziesmas kā metodisku elementu skolā12, 
publicē padomus pedagogiem lasītprasmes apguvē13 un pir-
mo ilustrēto ābeci latviešu valodā14. 

Stendera latviešu tekstiem raksturīga laba, bagāta valoda. 
Būdams pēc tautības vācietis, viņš ir audzis un lielāko daļu 
mūža pavadījis Kurzemē. Tās iedzīvotāju lielākais vairums ir lat-
vieši, vāciešu skaits nekad nepārsniedz 7%. Domājams, ka Sten-
ders, līdzīgi citiem Baltijas vāciešiem, iemācījās latviešu valodu 
jau bērnībā no muižas ļaudīm, tomēr atšķirībā no saviem tautas 
brāļiem viņš nezaudēja interesi par to visa mūža garumā. Jau 
1761. gadā Stenders publicēja latviešu gramatiku un vārdnīcu 
un drīz pēc tam Baltijas vācu vidū iemantoja apzīmējumu der 
berühmte Lette15 jeb `slavenais latvietis`. Stendera gramatikā 
pirmoreiz plaši raksturota Kurzemē runāto valodu dažādība un 
dialektālās atšķirības, kā arī vērtēta latviešu valodas saikne ar 
lietuviešu kā radu valodu16. Viņa sastādītā vārdnīca Lettisches 
Lexikon (“Latviešu leksikons”, 1789) ietver vācu latviešu per-
sonvārdu, Kurzemes un Vidzemes vietvārdu, augu, sēņu, zivju, 
kukaiņu, putnu un dzīvnieku nosaukumu rādītājus. Tā kļūst par 
svarīgu avotu valodas studijām ne vien Stendera līdzgaitnie-
kiem Baltijas vāciešiem, bet arī – simts un pat divsimt gadus 
vēlāk – latviešu rakstniekiem, piemēram, Rainim (1865–1929) 
un valodas vēstures pētniekiem, piemēram, Jānim Endzelīnam 
(1873–1961). Stendera ieguldījums valodniecībā rosina starp-
tautisku interesi joprojām17. 

Jaunībā klausījies lekcijas pie vācu filozofa Kristiāna Volfa 
(Wolff, 1659–1754) skolnieka Zīgmunda Jākoba Baumgartena 
(Baumgarten, 1706–1757), savos filozofiskajos uzskatos Sten-
ders ir samērā konservatīvs teoloģiskā racionālisma pārstāvis. 
Tomēr viņa galvenais filozofiskais sacerējums Wahrheit der Reli-
gion (“Reliģijas patiesība”, 1772, 1784²) ir tulkots arī krievu valo-
dā (1785, 1820²), tā otrais vācu izdevums nāk klajā pēc brīvmūr-
nieku ierosinājuma un ir iekļauts arī vairākos vācu brīvmūrnie-
cības literatūras rādītājos18.

Gothards Frīdrihs Stenders ir interesējies arī par ģeogrā-
fiju. Pēc Dānijas karaļa un Karaliskās bibliotēkas pasūtījuma 
1764. gadā viņš izgatavo divus liela izmēra globusus, tie jopro-
jām mulsina ar 18. gadsimta vidum negaidītu Āzijas kontinenta 
precizitāti un pārsteidz ar lielisku tehnisku izpildījumu – globu-
si ir labi saglabājušies un šodien pieder Dānijas Karaliskās bib-
liotēkas dārgumu fondam19. Interesi par ģeogrāfiju Stenders 
atklājis arī vairākās publikācijas, iespējams, visievērojamākā no 
tām ir “Augstas gudrības grāmata” (1774, 1776², 1796³), pirmais 
populārzinātniskais izdevums latviešu valodā vispār. Tā sniedz 
plašu ieskatu dabas norisēs, pasaules ģeogrāfijā un vēsturē, kā 
arī piedāvā lasītājam pašam iesaistīties dabas procesu izziņā ar 
eksperimentu starpniecību un sastādīt kalendāru. Šajā grāma-
tā pirmoreiz Baltijā (!) ir izklāstīts heliocentriskais pasaules uz-
skats. Grāmatas pielikumā publicētās odas – tulkojumi no vācu 
valodas un paša sacerējumi – skar idejas par laiku un telpu, 
mūžību un bezgalību un ir uzskatāmas par latviešu filozofiskās 
dzejas aizsākumu. 

Tehniskās apgaismības ietvaros vērtējams Gotharda Frīdri-
ha Stendera ieguldījums mehāniskās veļasmašīnas popularizē-
šanā. Iespējams, priekšstatu par veļasmašīnas uzbūvi Stenders 
gūst no 18. gadsimta Eiropā populārā izdevuma Gentleman`s 
Magazine – tajā publicētais attēls20 ir līdzīgs Stendera brošūrā 
atrodamajai veļasmašīnas detaļu izvietojuma shēmai21. Sten-
dera publikācija ir pirmais šāda satura izdevums vācvalodīgajā 

telpā, tā piedzīvo atsauksmes un atkārtotus izdevumus Kēnis-
bergā22, Braunšveigā23 un Berlīnē24. Tikai pēc tam, izmantodams 
Stendera aprakstu un uzbūves shēmu, to nedaudz modificē-
dams, Rēgensburgas mācītājs Jakobs Kristāns Šefers (Schäffer, 
1718–1790) veļasmašīnas pagatavošanu pārvērš par izdevīgu 
biznesu. Kā redzams no Stendera iepriekš minētajiem darbiem 
un arī veļasmašīnas piemēra, peļņas gūšana neietilpst pazīs-
tamā Kurzemes apgaismotāja interešu lokā – turpmāk nekad 
Stenders nekādu interesi nedz par veļasmašīnu, nedz citu teh-
nisku ierīci neizrāda25.

Tomēr jāatzīst – Stenders ir prasmīgs zīmētājs – to apliecina 
ne tikai veļasmašīnas shēma un iepriekšminētie globusi, bet arī 
ilustrāciju sagataves Georga Manceļa sprediķu grāmatas treša-
jam izdevumam, Kurzemes dziesmu grāmatas titullapai un ilus-
trētajai latviešu ābecei. Stenderam ilustrācijas ir ne tikai izklai-
des, bet arī pamācīšanas instruments, šai ziņā spilgts piemērs 
ir Kurzemes latviešu luterāņu dziesmu grāmatai pievienotās 
ilustrācijas ikvienas nodaļas sākumā26.

Tikpat kā nepētīts ir Gotharda Frīdriha Stendera devums 
latviešu mūzikā. Stenders nav nodarbojies ar komponēša-
nu pats, tomēr, līdzīgi kā dzejā un prozā, viņš ir pārnesis vācu 
muzikālās tradīcijas latviešu kultūrā. Stenders ir tulkojis Karla 
Heinriha Grauna (Graun, 1754–1759) komponēto un Karla Vil-
helma Ramlera (Ramler, 1725–1798) sacerēto kantāti Der Tod 
Jesu (“Jēzus nāve”, 1755). Un tas ir labs tulkojums, piemērots 
muzikālam izpildījumam. Lai gan nav ziņu, vai kantāte latviski 
dziedāta Stendera laikā, 2015. gada 31. martā Rīgā, Sv. Marijas 
Magdalēnas baznīcā Lielajā Piektdienā piedzīvotais pilns kan-
tātes atskaņojums senās mūzikas eksperta Māra Kupča vadībā 
liecina par tulkotāja izpratni par teksta atbilstību skaņu raks-
tam. Arī Stendera tulkotās vācu dziesmas, kaut publicētas bez 
nošu raksta, apakšvirsraksta vietā nereti ietver melodijas norādi 
un ir vērtējamas apgaismības laikmeta muzikālās tradīcijas ie-
tvaros, mūzikai kļūstot par papildu elementu dziedātāja izglīto-
šanā un audzināšanā27. 

Stenders ir tulkojis savas novadnieces Kurzemes dzejnieces, 
hercogienes Dorotejas (von Biron, dzim. von Medem, 1761–
1821) pusmāsas Elīzes fon der Rekes (von der Recke, 1754–1833) 
dziesmu krājumu latviešu valodā28. Lai gan arī tas neietver no-
rādes par muzikālo izpildījumu, bez ievērības nav atstājams 
fakts, ka vācu oriģināla sakārtotājs ir vācu komponists Johans 
Gotlībs Naumans (Naumann, 1741–1801). Naumans ir arī kom-
ponējis visas 12 Elīzes fon der Rekes dziesmas. Stenders lat-
viešu izdevumā saglabā oriģinālam atbilstošu tekstu secību, 
oriģinālu formu un adresātu – Kurzemes hercogieni, viņu uz-
runājot tieši grāmatas ievadā. Vai Stenders cerēja, ka Elīzes fon 
der Rekes dziesmas hercogiene pie klavierēm dziedās latviski, 
jautājums šodien jāatstāj neatbildēts. 

Stendera personība spilgti atklāj, cik Eiropas zinātnes un 
kultūras pasaule toreiz, tāpat kā šodien, ir bijusi vienota, cik 
mērķtiecīgi, pārvarot valodu un politisko robežu barjeras, cir-
kulēja informācija un cik liela nozīme bija personībai kā ziņu 
nesējai un tālāk izplatītājai. Stenders bija tieši iesaistīts visos 
apgaismības laikmeta Eiropas ideju tīklojuma slāņos: viņš ce-
ļoja, bija līdzdalīgs biedrību dzīvē, publicējās, lasīja, un arī par 
viņu rakstīja vācu periodika Eiropā un Baltijā. Halles Universitā-
tes pieredze rosināja Stenderu izmantot jaunus pedagoģiskus 
paņēmienus – turienes bāreņu iestāde, kurā viņš strādāja brīva 
uztura nolūkā, uzskatāma par īstu jaunu mācību metožu izmē-
ģinājuma poligonu, vērojot, kā bērna zinātkāri rosina attēla, 
skaņas un pat ķermeniska objekta klātbūtne. Savukārt ģeogrā-
fijas profesora darbs kādā jauno kadetu skolā Kopenhāgenā, 
iespējams, vēlāk noderēja, strādājot pie „Augstas gudrības grā-
matas” (1774) tekstiem. 

1 Raksts iesniegts LZA Gadagrāmatai angļu valodā. Tā versiju latviešu valodā, ar LZA prezidenta Ojāra 
Spārīša atļauju, publicējam “Zinātnes Vēstnesī”.
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die Sprachgelehrsamkeit des 18. Jahrhunderts. In: Māra Grudule (Hrsg.). Gotthard Friedrich Stender (1714–
1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext. Riga: LULFMI, 2018, S.155–169.

18 Georg Kloß. Bibliographie der Freimaurerei. Frankfurt am Main: Georg David Sauerländer, 1844, S. 198.
19 http://wayback–01.kb.dk/wayback/20100504145256/http://www2.kb.dk/elib/mss/treasures/kob/

jordglobe.htm (sk. 14.12.2019).
20 A Machine for washing of Linen, called a Yorkshire Maiden. In: The Gentleman`s Magazine for January 

1751, p.32.
21 Beschreibung einer neuen höchst bequemen Waschmaschine. Mitau: Kanter, 1765
22 Stender. Beschreibung der neuen höchstbequemen Waschmaschine, die hier durschsichtig vorge-

stellt ist, um ihren innern Bau zu sehen. In: Gelehrte und politische Zeitungen Königsberg, 1765, St.56, von 
15.7., S.226–227.

23 Nachricht von einer neuen Waschmaschine. In: Gelehrte Beyträge zu den Braunschweigischen Anzei-
gen, St.103, 25.XII 1765, S. 823–824.

24 Stender. Die bequeme Waschmaschine. IV Neue Erfindungen. In: Berlinisches Magazin oder gesamm-
lete Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneywissenschaft, Naturgeschichte und der angenehe-
men Wissenschaften überhaupt. III Bandes III Stück. – Berlin: A.Meyer, 1766, S.268–275.

25 Ir gan viens izņēmums – ar Stendera vārdu publicētā brošūra par mērinstrumentu attāluma no-
teikšanai uz jūras (1764), taču šajā gadījumā Stenders ir tikai apraksta veidotājs – idejiskā autora gods 
pienākas Johanam Heinriham Šulcam (Schultz, 1714–1791). 

26 Par Stendera ilustrācijām sīkāk: Māra Grudule. The Emblem in the Enlightener`s Hands: Gotthard 
Friedrich Stender, Architecture and his Spiritual Reflections. In: Emblematik im Ostseeraum. Ausgewählte 
Beiträge zur 10.Internationalen Tagung der Society for Emblem Studies in Kiel, 27.Juli bis 1.August 2014. Mun-
dus Symbolicus III. Ingrid Höpel, Lars Olof Larsson (Hrsg.). Kiel: Verlag Ludwig, 2016, S.85–99.

27 Reinhart Siegert. «Im Volkston» Zu einem Phantom in Literatur, Musik und Bildender Kunst«. In: 
Hören Sagen Lesen Lernen. Bausteine zu einer Geschichte der kommunikativen Kultur. Festschrift für Rudolf 
Schenda zum Geburtstag. Hg. Ursula Brunold–Bigler, Hermann Bausinger. Bern, Berlin, Frankfurt am Main 
etc. 1995, S. 679–694.

28 XII. von Elisens geistlichen Liedern beym Clavier zu singen. Dresden: im Hilscherschen Musik–Verlage, 
1787; latviski : Ielīzes divpadesmit svētas dziesmas. Jelgava: J.F.Stefenhāgens, 1789.

29 Der Ungrund der Freygeisterey von Gotthard Friederich Stender aus Curland. Manuskript, Wissenschaft-
liche Bibliothek der Universität Göttingen, COD Ms. Theol. 265.

30 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissensc-
haften, 1766, 70, S. 555–558.

31 Friedrich Willhelm Willmann. Fabeln und Erzählungen zur Verbeßerung des Wizzes und Sitten der Eh-
sten / Juttud ja teggud, kui ka Monningad Öppetussed mis majappiddamisse pärrast tarwis lähtwad / Eesti-
ma–rahwale heaks on üllespannud. Reval, 1782.
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Stenders dažādos veidos bijis saistīts ar vairākām biedrībām, 
nav šaubu, ka viņa dzīvē īpašu nozīmi ieguva brīvmūrniecība, 
un tieši ar tās atbalstu viņš tika pie labi apmaksāta pasūtījuma 
– abu iepriekš minēto globusu izgatavošanas Dānijas karalim 
un Karaliskajai bibliotēkai (1764). Pats nekad neapmeklējis 
Getingeni, Stenders bija tās Karaliskās Vācu biedrības īstenais 
loceklis, par to joprojām liecina gan uzraksti uz viņa grāmatām, 
gan arī manuskripts par reliģiski filozofiskiem jautājumiem ar 
Brokesa dzejas ietekmētu odu paraugiem pielikumā (1765) Ge-
tingenes Universitātes zinātniskajā bibliotēkā29, kā arī recenzija 
par Stendera gramatiku Getingenes zinātnisko rakstu krājumā 
(1766) 30. 

Stendera ceļi ir krustojušies ar Halles piētistiem un Braun-
šveigas–Līneburgas hercogu, Dānijas brīvmūrniekiem, diplo-
mātiem, karaļnamu un Karaliskās bibliotēkas darbiniekiem, 
kā arī Britu Admiralitāti, Getingenes Karaliskās Vācu biedrības 
biedriem, Pēterburgas Zinātņu akadēmiju un Kurzemes her-
coga ģimeni. Viņa darbi tika publicēti Kēnigsbergā, Jelgavā, 
Aizputē, Rīgā, Braunšveigā, Berlīnē un Kopenhāgenā vācu, 

latviešu, latīņu un krievu valodās. Stendera grāmatas Jaukas 
pasakas in stāsti (1766) tulkojums igauņu valodā31 uzskatāmas 
par vienu no igauņu laicīgās literatūras stūrakmeņiem. Latvijā 
Stendera vārds ir kļuvis par sinonīmu nozīmīgām apgaismī-
bas vērtībām. Viņu ierasts atcerēties kā dabaszinību popula-
rizētāju un jauna laikmeta iedibinātāju latviešu rakstniecības 
vēsturē, Stenders bija autoritāte arī latviešu valodniecības 
jautājumos. 

Aizraujošs ceļojums laikā un sveiciens no apgaismības gad-
simta kūsājošo ideju kopuma mūsdienu lasītājiem ir ikviens 
Stendera darbu atkārtots izdevums vai tulkojums – 2015. gadā 
klajā nākusī Stendera gramatika literatūrvēsturnieces Zigrī-
das Frīdes tulkojumā jau kļuvusi par bibliogrāfisku retumu, 
izpārdots arī Stendera ilustrētās latviešu ābeces un lasīšanas 
padomnieka faksimilizdevums (2014). Apmeklētāju interesi 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā arvien izpelnās veļasmašīnas 
modelis, pagatavots pēc Stendera norādēm, un novietots 
blakus Stendera vārdā nosauktajai lasītavai. Gothards Frīdrihs 
Stenders latviešu kultūrtelpā joprojām ir klātesošs – šis atzi-
nums nav pārspīlēts.

Dr.philol. Māra Grudule, LZA akadēmiķe

Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmak – LZA) ir iepazinusies 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) sagatavoto 
Latvijas Zinātnes padomes (turpmak – LZP) nolikuma projektu. 
Mūsuprāt, plānotās izmaiņas ir būtiskas, paredzot koleģiālas in-
stitūcijas vietā izveidot IZM ministra pārraudzībā LZP direktora 
vadītu tiešās pārvaldes iestādi, un prasa nopietnu diskusiju LZP 
nolikuma sakarā. Tāpēc lūdzam pēc projekta izsludināšanas 
Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) aicināt LZA sniegt 
detalizēti izvērstus priekšlikumus.

Šobrīd vēlamies norādīt, ka LZP deleģētās funkcijas un tiesī-
bas pārsniedz vienas ministrijas jautājumus, piemēram VPP sa-
karā, kā arī var būtiski ietekmēt dažādu ministriju pārraudzībā 
esošu zinātnisko institūciju nākotni, piemēram, sniedzot atzi-
numu par promocijas tiesībām augstskolai, zinātnisko institūtu 
reorganizāciju/likvidēšanu, LZP ekspertu tiesību piešķiršanu, 
kas savukārt ir nosacījums ievēlēšanai par ekspertu komisijas 
locekli, promocijas darbu vadīšanai u.c. aktivitātēm, LZP būtu 
jābūt neatkarīgākai kā viena ministra pārraudzītai. Izsakām re-
dzējumu, ka nākotnē vajadzētu virzīties uz to, ka LZP atrodas 
Ministru prezidenta pārraudzība, vai arī iekļaujas LZA struktūrā 
(līdzīgi kā, piemēram, Somijā).

Ņemot vērā, ka Saeimas apstiprinātā LZA Hartā vairākas LZA 
funkcijas un pienākumi cieši savijas ar plānotiem LZP uzdevu-
miem, aicinām to iekļaut arī nolikumā, nosakot, ka LZP savu 
funkciju veikšanā sadarbojas ar LZA, kā arī to uzsverot to uz-
devumu veikšanā, kas saistās ar priekšlikumu izstrādāšanu val-
dībai, ekspertīzi, starptautisko sadarbību un zinātnieka ētiku. 

Vēršam uzmanību, ka nolikumā būtu detalizētāk jāatrunā 
LZP direktora iecelšanas procedūra, ka tas tiek darīts atklātā 
konkursā, nosakot, ka konkursa komisijā ir pārstāvētas nozares 
organizācijas, tajā skaitā LZA. 

Attiecībā uz plānoto iespējamo konsultatīvo padomi, mūsu 
redzējumā ir jānosaka, ka tiek izveidota viena zinātnieku pa-
dome, ka tā tiek izveidota iesaistot pārstāvjus no zinātniskām 
institūcijām, to asociācijas, LZA u.c. Mūsuprāt, šai padomei ir 
jāatrunā noteiktas pilnvaras, risināmie jautājumi. 

Ņemot vērā, ka bez LZP ar pētniecības projektu administrē-
šanu nodarbosies arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(turpmāk – LIAA), Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) un 
Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM), tad nolikumā ir jābūt 
skaidri nodalītām LZP kompetencēm projektu īstenošanas saka-
rā no citām institūcijām, lai nerastos nevajadzīgas interpretācijas.

Ojārs Spārītis, LZA prezidents

EIROPAS BIOSEKTORA ATTĪSTĪBAI 
IR PIEEJAMI VAIRĀK  

NEKĀ 100 MILJONI EIRO
Septītais BBI JU (Bio-based industries joint undertaking) pro-

jektu konkurss ir atvērts ar iespēju pieteikties 16 dažādiem te-
matiskajiem konkursiem ar iesniegšanas termiņu 2020. gada 
3. septembrī. Plānotais konkursu budžets ir 102 miljoni eiro. 

Projektu konkursa finansējums atbalsta četrus stratēģiskos 
virzienus – izejvielu ražošanu, pārstrādi, produktus izveidi un 
ieviešana tirgū. Pieteikumu iesniegšanas tēmas ir sadalītas šā-
dās kategorijās:

piecas RIA (Research & Innovation Actions)
septiņas IA (Innovation Action)
četras DEMO (Demonstration Actions)
trīs FLAG (Flagship Actions)
četras CSA (Coordination & Support Action)
Finansētie projekti būs zināmi ne vēlāk kā 2021. gada janvā-

rī, bet līgums tiks noslēgts līdz 2021. gada maijam.
Ar darba programmu un konkursu noteikumiem var iepazī-

ties uzsaukuma dokumentā.
Tāpat arī informējam, ka 22. aprīlī Briselē tika organizēta BBI 

virtuālā info diena, kuras ietvaros, bija iespēja piedalīties un pa-
šiem izveidot 5 tīklošanās sesijas ar citiem dalībniekiem, uzaici-
not tos uz tiešsaistes sapulci.

Plašāka informācija un vadlīnijas sapulču veidošanai ir pie-
ejamas BBI JU mājaslapā (informācija pieejama, iepriekš reģis-
trējoties BBI JU partneru meklēšanas platformā). 

Papildu informācija: 
Lāsma Brenča, VIAA Zinātnes, pētniecības  

un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
vecākā eksperte

PIEEJAMI MATERIĀLI NO 
VEBINĀRIEM PAR ATVĒRTO 

ZINĀTNI
16. aprīlī plašu interesi izraisīja ar Eiropas Savienības pēt-

niecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta 
OpenAIRE-Advance atbalstu organizētie tiešsaistes semināri par 
atvērto zinātni, kurus tiešsaistē apmeklēja vairāk nekā 160 da-
lībnieku. Visiem interesentiem ir pieejami vebināru ieraksti un 
prezentētie materiāli. 

Tiešsaistes pirmajā seminārā “Atvērtā zinātne. FAIR principi 
pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mā-
konis – EOSC” (Open Science. FAIR principles for research data 
management. European Open Science Cloud – EOSC) dalībnieki 
uzzināja par atvērtās zinātnes jēdzienu dažādos aspektos, at-
vērtās pieejas pētniecībā ideju pirmsākumiem, Eiropas atvēr-
tās zinātnes mākoni (EOSC) un EOSC Nordic projektu, kā arī par 
FAIR principiem datu pārvaldībā.

Vebināra “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu 
pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC” (Open 
Science. FAIR principles for research data management. European 
Open Science Cloud – EOSC) ieraksts

Tiešsaistes otrajā seminārā “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Ei-
ropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā” (Horizon 2020 and 
Horizon Europe requirements in the Open Science context) dalīb-
nieki izzināja jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovā-
ciju programmu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasībām 
publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī par 
iespējām tās realizēt.

Vebināra “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvēr-
tās zinātnes kontekstā” (Horizon 2020 and Horizon Europe requi-
rements in the Open Science context) ieraksts

Tiešsaistes semināru darba programma un prezentācijas 
pieejamas Pasākumu sadaļā. 

Papildu informācija:
Laura Bužinska, VIAA A2020 NKP vecākā eksperte

AICINĀM PIETEIKTIES APVĀRSNIS 2020 EIROPAS PĒTNIECĪBAS 
INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU KONKURSĀ

LĪDZ OKTOBRIM VAR PIETEIKTIES 
APSTIPRINĀTĀM COST AKCIJĀM
2020. gada 24. martā COST programmas Vecāko amatperso-

nu komiteja ir apstiprinājusi jaunas 45 akcijas – zinātnieku un 
speciālistu sadarbības tīklus, kuru darbība būs uzsākta šogad 
vasarā un rudenī. 

Ar COST Vecāko amatpersonu komitejas apstiprinātajām 
jaunajām akcijām var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) mājaslapas sadaļā COST akcijas un COST program-
mas mājaslapā, noklikšķinot uz akciju kopsavilkumu brošūras. 
Pilna informācija par jaunajām akcijām (to Saprašanās memo-
randi) ar 2020. gada 21. aprīli ir pieejama COST programmas 
mājaslapā jauno akciju vietnēs, kur interesenti var iepazīties ar 
akciju darbības mērķiem, paredzētajām aktivitātēm un to ie-
tvaros izveidotajām darba grupām.

Lai iesaistītos kādas akcijas darbā, interesents sazinās ar 
COST programmas nacionālo koordinatoru un VIAA iesniedz 
Pieteikumu dalībai COST akcijā un savu CV. 

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju, COST program-
mas akciju pieteikumu kārtējā konkursa termiņš, kas bija no-
teikts šī gada 29. aprīlī, ir pagarināts līdz 2020. gada 29. ok-
tobrim. Ar konkursa nosacījumiem var iepazīties COST prog-
rammas mājaslapā. 

Papildu informācija:
Maija Bundule 

Nacionālā COST programmas koordinatore Latvijā 
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja

LZA VIEDOKLIS PAR LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES  
NOLIKUMA PROJEKTU*

Aprīlī plānotā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atla-
ses kārtas izsludināšana ir atlikta uz vēlāku laiku ārkārtas situā-
cijas dēļ. Precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš būs paziņots 
pēc Ministru kabineta (MK) noteikumu grozījumu pieņemša-
nas.

Šajā kārtā pieejamais finansējums plānots ap 11,5  miljo-
niem eiro gan ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem, 
gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. Pētnie-
cības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās 
institūcijas un komersanti, piesaistot pēcdoktorantus, kuri dok-
tora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības 
pieteikuma iesniegšanas.

Drīzumā ir gaidāmi arī jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 50 
par pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanu, nosa-
kot, ka pētniecības īstenošanas termiņš būs līdz 30 mēnešiem 
un viena pieteikuma pieejamais finansējums būs 111 505 eiro. 

Pirmo trīs kārtu pieteikumu īstenotājus aicinām iepazīties ar 
MK sēdē pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas ietekmi uz 
struktūrfondu projektu īstenošanu, t.sk. izdevumu attiecināmī-
bu (piemēram, avio biļetes, dalības maksa konferencēs u.c.). MK 
sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ikmēneša progresu un pro-
jektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā 
Covid-19 ietekmē” ir norādīts, ka Covid–19 ietekme uz projekta 
īstenošanu tiek uzskatīta par nepārvaramas varas apstākļiem. 

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par attiecināmiem izdevu-
miem tiks atzīti tādi ES struktūrfondu un Kohēzijas fondapro-
jekta izdevumi, par kuriem finansējuma saņēmējs var pierādīt, 
ka nav ieguvis saistības izpildi vai saistības izpilde ir neiespēja-
ma, pamatojoties uz tiešu Covid-19 ietekmi.

Šobrīd pētniecības pieteikumu 1. un 2. atlases kārtā ir no-
slēgti 193 līgumi par kopējo attiecināmo finansējumu vairāk 
nekā 25,5 miljonu eiro, savukārt 3. kārtā ir uzsākta 82 pieteiku-
mu īstenošana ar kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 
10 miljoni eiro. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts pare-
dzēts pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, 
zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, 
starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru 
vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības 
vai inovācijas projektu sagatavošanai, kā arī sabiedrības infor-
mēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdokto-
ranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem.

Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā: detalizētāka in-
formācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 4. kārtas 
nolikums būs publicēts VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktoran-
tūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Papildu informācija:
Līga Mirlina 

VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas 
vecākā eksperte

Līdz 2020. gada 14. maijam ir atvērts pētniecības un ino-
vāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas 
Eiropas pētniecības infrastruktūras projektu konkurss “Integra-
ting Activities for Starting Communities” (Integrējošās aktivitātes 
kopienu dibināšanai).

Eiropas pētniekiem ir nepieciešama efektīva un ērta pieeja 
labākajām pētniecības infrastruktūrām, lai veiktu pētījumus 
zināšanu un tehnoloģiju pilnveidošanai. Projektu konkursa 
pieteicējiem ir jāņem vērā, ka tā mērķis ir apvienot, integrēt 
Eiropas mērogā un padarīt pieejamas galvenās valstu un re-
ģionālās pētniecības infrastruktūras visiem Eiropas pētniekiem 
gan no akadēmiskā sektora, gan rūpniecības, nodrošinot to op-
timālu izmantošanu un kopīgu attīstību.

Finansējumu piešķir, lai atbalstītu starpvalstu un virtuālo 
piekļuvi, kas tiek nodrošināta Eiropas pētniekiem (un pētnie-
kiem no trešajām valstīm ar noteiktiem nosacījumiem). Tāpat 

arī tiks atbalstīta sadarbība starp pētniecības infrastruktūrām, 
zinātniskajām aprindām, rūpniecību un citām ieinteresētajām 
personām. Tai skaitā paredzēts finansēt arī infrastruktūras pa-
kalpojumu, piekļuves procedūru un saskarņu saskaņošanu, op-
timizēšanu un uzlabošanu.

Šī izaicinājuma risināšanā Eiropas Komisija (EK) paredz, ka 
iesniegtajos projektu pieteikumos norādītais finansējuma pie-
prasījums līdz 5 miljoniem eiro apmērā, būtu atbilstošs. Tomēr 
tas neizslēdz iespēju iesniegt un atbalstīt priekšlikumus, kuros 
pieprasītas citas summas.

Projektu konkursa budžets ir 115 miljoni eiro.
Plašāka informācija un pieteikšanās projektu konkursam EK 

mājaslapā. Papildu informācija:
Marija Plotniece 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta 
vecākā eksperte
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Uldis Grāvītis (LZS).
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Aizstāvēšana
2020. gada 14. maijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socio-

loģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas pa-
domes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 
210. auditorijā, promocijas darbu zinātniskā doktora grāda politikas 
zinātnē iegūšanai aizstāvēs

JURIS KANELS
par tēmu “Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transpor-

ta rīcībpolitikas attīstību Latvijas Republikā”.
Recenzenti: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte);  

Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija); 
Ph.D. Juris Pupčenoks (Marist College, New York, ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa 
bulvārī.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās pro-
mocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei “MS Teams” 
platformā iespējama, nosūtot e–pastu uz Anete.Zasa@lu.lv.

***
2020. gada 15. maijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzi-

nātnes un informātikas nozares promocijas padomes attālinātā at-
klātā sēdē

ANASTASIJA ŅIKIFOROVA
aizstāvēs promocijas darbu “Datu kvalitātes definēšana un no-

vērtēšana” doktora zinātniskā grāda (Ph.D.) iegūšanai. 
Recenzenti: Dr.habil.sc.comp. J. Bārzdiņš (LU), Dr.habil.sc.ing. 

J. Grundspeņķis (RTU, DITF), Dr.sc.comp. U. Sarkans (Eiropas Bioinfor-
mātikas institūts, Lielbritānija).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 
203.telpa, kā arī elektroniski LU bibliotēkā.

Informācijai par sēdes plānoto norisi tel. 26112741 pēc 5.05.2020.
 

IN MEMORIAM

VISVALDIS LĀCIS
(13.03.1924. – 18.04.2020.)

Šī gada 18. aprīlī mūžībā devies 
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda 
doktors vēsturē (Dr.h.c.hist), Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks Visvaldis 
Lācis.

Visvaldis Lācis piederēja tai pa-
audzei, kuras sapņus un nākotnes 
cerības iedragāja karš. Tā vietā, lai 
piepildītu ilgas pēc izglītības, viņam 
nācās cīnīties par savu dzīvību. Pēc 
kara viņam daudz ko nācās darīt 
par spīti režīma liktajiem šķēršļiem, 
lauzties uz priekšu, nenonākot kon-
fliktā ar sirdsapziņu. Ne visi to spēja. 

Līdz Latvijas okupācijai Visvaldis Lācis bija ieguvis pamatizglī-
tību Rīgas klasiskajā ģimnāzijā. Vien deviņpadsmit gadu ve-
cumā mobilizēts Latviešu leģionā, pabeidzis instruktoru rotas 
un vada komandieru kursus, nonāca Ieroču SS 19. grenadieru 
divīzijas (2. latviešu) 44. pulkā, cīnījās Kurzemes frontē, divreiz 
ievainots. 

Pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas, kā visi leģionāri, tika 
nosūtīts uz filtrācijas nometni. Minētie notikumi un pēckara 
ierobežojumi atstāja noteiktu nospiedumu Visvalža Lāča rak-
sturā – grūtības viņu bija norūdījušas, un paša piedzīvotais 
padziļinājis interesi par vēsturi, īpaši kara vēsturi. Pēc kara, 
Visvaldis Lācis kā eksterns pabeidza Rīgas Raiņa vakara vidus-
skolu. Lai gan Visvaldim Lācim interesēja vēsture, padomju 
režīma ideoloģisko rāmju dēļ, viņš studijas vēsturē uzskatīja 
par neiespējamām. 1949. gadā viņš uzsāka studijas Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā, bet, atbilstoši savai pārliecībai, 
kādā sanāksmē kritiski izteicās par kolhozu iekārtu. Ar to pie-
tika, lai viņu izslēgtu par brīvdomību. Pašmācības ceļā apgu-
vis angļu valodu, 1957. gadā Visvaldis Lācis iestājās Latvijas 
Valsts universitātē, lai studētu angļu filoloģiju, tomēr 1961. 
gadā viņu izslēdza no augstskolas. Pēc tam Visvaldis Lācis 
uzsāka neklātienes studijas 1. Maskavas Valsts pedagoģiskajā 
svešvalodu institūtā, ko absolvēja 1965. gadā.

Visvalža Lāča laiks pienāca, sākoties Trešajai latviešu tau-
tas atmodai. Viņa pirmais publiskais uznāciens notika Latvijas 

Tautas frontes I kongresā 1988. gada oktobrī. Latvijas sabied-
rība iepazina gudru, nepiekāpīgu, ar goda prātu apveltītu 
vīru, Latvijas patriotu. Tāds viņš bija bijis vienmēr – nu varēja 
to paust atklāti un savu intelekta un gribas spēku veltīt Lat-
vijas neatkarības atgūšanai – bija vairāku organizāciju, poli-
tisko apvienību un partiju biedrs un dibinātājs. Būdams tiešs 
un atklāts, viņš vienmēr rīkojās atbilstoši savam goda prātam 
un taisnīguma izpratnei, tāpēc dažkārt mainīja partijas, bet 
nemainīja savu politisko pārliecību.

1988. gadā iesaistījās Tautas frontē, ievēlēts tās valdē. 
1991. gadā bija LNNK priekšsēdētājs. 1993. gadā Visvaldis 
Lācis kopā ar citiem domu biedriem dibināja partiju "Mūsu 
Zeme". 2005. gadā Visvaldis Lācis iestājās Latvijas Zaļajā parti-
jā, bet  10. Saeimas vēlēšanās kandidēja no partijas "Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK" saraksta. Visvaldis Lācis bija ievēlēts 9. un 
10. Latvijas Republikas Saeimā. 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, Visvaldis Lācis bei-
dzot varēja piepildīt arī savu sapni par vēstures pētīšanu. Viņa 
galvenā tēma bija Otrā pasaules kara vēsture, kas izdota se-
šos sējumos (laikā no 1993. līdz 2003. gadam). Labās angļu 
valodas zināšanas deva iespēju latviešu lasītājam labāk iepa-
zīt Rietumu vēsturnieku darbus par šo tēmu. Visvaldim Lācim, 
tāpat kā citiem viņa likteņa biedriem, sāpēja Latviešu leģio-
nam uzspiestais nacistu zīmogs. Tam viņš veltīja savu grāma-
tu Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā (2006), Latviešu 
leģions patiesības gaismā (2017), Kurzeme (1944–1945): latvie-
šu gara un patvēruma cietoksnis (2010). Pievērsies arī Latvijas 
jaunāko laiku vēsturei, sarakstījis grāmatu Latviešu zemes 
un tautas vēsture (2000), kas patver laika posmu no Zieme-
ļu kara līdz Latvijas valsts atjaunošanai 1990. gadā. Par šiem 
darbiem Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2014. gadā 10. 
jūnijā Visvaldim Lācim piešķīra goda doktora grādu vēsturē. 
Visvaldis Lācis rakstīja arī par aktuāliem politiskiem jautāju-
miem, kuriem veltītas vairākas viņa grāmatas Vai vēlreiz zem 
krievu zābaka? (1998), Dzīves pārdomas (1999), Nacionālisms 
un brīvība (2006).

Lai gan Visvaldis Lācis augstu vērtēja sev piešķirto goda 
doktora grādu, viņš turpināja strādāt pie doktora disertācijas, 
lai iegūtu arī zinātnisko grādu vēsturē. Visvalža Lāča gribas-
spēku un dzīves redzējumu apliecina tas, ka 92 gadu vecumā 
viņš veica pilnu maratona distanci Valmierā, bet 93 gadu ve-
cumā – Berlīnē.

Tādu – stipru un mērķtiecīgu – viņu arī paturēsim atmiņā!

Dr. hist. Guntis Zemītis, LZA akadēmiķis

IN MEMORIAM

SILVIJA RADZOBE
(29.04.1950. – 21.04.2020)

No Silvijas Radzobes atvadoties
Šī nedēļa iesākās ar negaidītu 

sēru ziņu – astoņas dienas pirms 
70 jubilejas pēc smagas slimības 
mūžībā aizgājusi erudītā teātra 
kritiķe, teātra pētniece, ilggadējs 
un teātra jomā neaizstājams Lat-
vijas Universitātes mācībspēks, 
Aleksandra Čaka un Mihaila 
Bulgakova daiļrades speciālis-
te Silvija Radzobe (29.04.1950. 
– 21.04.2020.). Viņa bija Latvijas 
Zinātņu akadēmijas korespondē-
tājlocekle, LU profesore un teātra 
studiju virziena radītāja, vairāku 
monogrāfiju autore un līdzauto-

re, iniciatore virknei nozīmīgu kopkrājumu un koppētījumu 
par Latvijas teātriem un to vēsturi, Baltijas Asamblejas, Alek-
sandra Čaka un Normunda Naumaņa balvu laureāte. Silvijas 
Radzobes vadībā LU tika sagatavotas vairākas jauno teātra 
kritiķu paaudzes. Daudzas viņas audzēknes, ja arī tagad ne-
nodarbojas ar kritiku, ir cieši saistītas ar Latvijas teātru pro-
cesiem, strādājot visdažādākajos amatos mūsu teātros. 

Silvija Radzobe bija viena no tām unikālajām lielajām per-
sonībām, kādu mazajā Latvijā nekad vairs nebūs. Viņas atstā-
tie darbi liecina par apbrīnojamu mērķtiecību un spēju izkļūt 
no teātra un literatūras pētniecībai neiedomājami grūtām 
situācijām. Gan tie, kas pašas loloti un rakstīti, kā Cilvēks un 
laiks G. Priedes lugās (1982), Brošūra par manu naidu (1990), 
Uz skatuves un aiz kulisēm (2011), «Kosmopolītu» lieta un Alek-
sandrs Čaks (2017) gan Silvijas Radzobes iniciētie kopdarbi 
Latvijas teātris. 70. gadi (līdzautore, 1993), Latvijas teātris. 80. 
gadi (līdzautore, 1995), 20. gadsimta teātra režija pasaulē un 
Latvijā (sastādītāja, līdzautore 2002), Postmodernisms teātrī 
un drāmā (sastādītāja, līdzautore, 2004), Teātra režija Baltijā 
(sastādītāja, līdzautore, 2006), Latvijas teātris: 20. gs. 90. gadi 
un gadsimtu mija (līdzautore, 2007), Teātra režija pasaulē (sa-
stādītāja, līdzautore, 2009), 1945—1950: teātris, drāma, kriti-
ka (sastādītāja, līdzautore, 2013), Latvijas jaunā režija (sastā-
dītāja, līdzautore 2015) un 100 izcili Latvijas aktieri.( projekta 
vadītāja, zinātniskā redaktore, 2019) bieži vien tapa gandrīz 
bez finansējuma, pateicoties Silvijas Radzobes uzstājībai un 
spējai iedvesmot autorus kopīgas lietas vārdā. 

Silvija Radzobe ilgus gadus bija viena no vadošajām teāt-
ra kritiķēm Latvijā – viņas recenzijas tika publicētas lielākajos 
valsts medijos, pamatā Neatkarīgajā. Silvijas Radzobes asās 
un principiālās polemikas ar laikraksta Diena kritikas zvaigzni 
Normundu Naumani reizēm bija labākas par viduvējām izrā-
dēm, kuras viņi reizēm kritizēja tā, ka dažā teātrī abus kādu-
brīd nelaida iekšā. Kā autore viņa bija lieliska. Silvija necieta, 
ja kāds saķēzīja viņas tekstus, tomēr allaž priecājās par noķer-
tajām kļūdām un labprāt uzklausīja ierosinājumus, ja tie bija 
pamatoti. Viņa bija no tiem, kas teica – es uzrakstīju tā, bet kā 
tu domā? Ko tu domā par manu grāmatu? 

Esmu viens no tiem, kura pienākums ir pateikt paldies 
Silvijai. Paldies par viņas padomiem. Tie lieti noderēja toreiz, 
kad atnācu uz Neatkarīgās kultūras nodaļu. Pateicoties tiem 
toreiz izdevās izveidot komandu, kura spēja operatīvi rakstīt 
recenzijas, leģendāro Teātra cibu. Man nudien ir lepnums 
par to, ko tolaik spējām teātra jomā paveikt. Silvija Radzobe 
bija lielisks viesis LTV Nacionālajos dārgumos, jo ar savu aso 
prātu un skaidro valodu prata raisīt diskusijas, kurā nebija 
iespējams liekuļot vai pietēlot. Nacionālo dārgumu ieraksti 
bija grūti, tie ilga vairākas stundas, Silvija nejutās komfor-
tabli kameru priekšā, tomēr labprāt nāca, kad raidījumu 
tēmas skāra arī viņas interešu loku, jo zināja, ka esam kopā 
ar Mārīti Balodi izvirzījuši mērķi nevis pačalot jubilejās, bet 
gan pateikt kaut ko jaunu un būtisku. Uzskatu arī, ka viņas 
pētījums «Kosmopolītu» lieta un Aleksandrs Čaks ir ģeniāli 
uzrakstīts. Silvija Radzobe prata izstāstīt sarežģītos pēckara 
notikumus neslēpjot čekas un cekas vienkārši, neakadēmis-
ki, aizraujoši, tomēr vienlaikus zinātniski precīzi. (Šī grāmata, 
starp citu, ir viens no retajiem gadījumiem, kad literatūrpēt-
nieciska monogrāfija kļuva par bestselleru). Tā gaidīju, ka 
viņa uzrakstīs arī par Mihailu Bulgakovu…

Atvadoties no Silvijas Radzobes, noliecu galvu viņas 
priekšā. Tikai Dievs zina, cik viņai bija grūti vilkt to visu: pētī-
jumus bez finansējuma, studiju programmas, kas netika uz-
skatītas par prioritārām, Spēlmaņu žūriju mūžīgās intrigas. 
Tikai Dievs zina, ko nozīmē būt kritiķim, kas neglaimo, saka, 
ko domā. Un kā tas ir dzīvot, kad indīgos komentāros recen-
zijās aizskartie gānās par kritiķa ļoti privātām, intīmām dzī-
ves lietām, kas mūsu mazajā Latvijā diemžēl ir ierasta lieta. 
Paldies Tev, Silvij, un lai Tev gaišs ceļš mūžībā!

Atvadīšanās no Silvijas Radzobes saskaņā ar viņas vēlē-
šanos ārkārtas situācijas apstākļos notika sestdien, 25. aprīlī 
šaurā tuvinieku lokā. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Rakstnieku savie-
nības vārdā izsaku līdzjūtību Silvijas Radzobes meitai, tuvi-
niekiem, Latvijas teātriem, teātra kritiķiem un pētniekiem, 
daudzajiem viņas talanta cienītājiem.

Arno Jundze 

2020. gada 18. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Dabaszi-
nātņu akadēmiskajā centrā, Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 223. au-
ditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā 
sēdē:

LINDA KINĒNA
aizstāvēs promocijas darbu: “Aspartilproteāžu inhibitoru iz-

strāde malārijas ārstēšanai” zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktore (Ph.D.) ķīmijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Gunārs Duburs (LU Ķīmijas nozares 
promocijas padomes recenzents), Dr.chem. Ērika Bizdēna (RTU),  
Dr. chem. Gints Šmits (OSI). 

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotē-
kā, Raiņa bulvārī 19.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 12. maijam, rakstot ziņu 
uz e-pastu – vita.rudovica@lu.lv.

***
2020. gada 17. jūnijā plkst.13.00 Latvijas Universitātes Dabaszi-

nātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 
Jelgavas ielā 1, 335. telpā LU Ģeogrāfijas promocijas padomes atklā-
tā sēdē

IVO VINOGRADOVS
aizstāvēs promocijas darbu “Ekosistēmu pakalpojumu pieeja 

zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroeko-
sistēmās” zinātnes doktora (Ph.D.) zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrā-
fijā, vides zinātnēs grāda iegūšanai 

Recenzenti: Dr.geogr. Solvita Rūsiņa (Latvijas Universitāte);  
Dr.silv. Zane Lībiete (Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”); 
Ph.D. Hannes Palang, (Tallinas Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru 
bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms 
aizstāvēšanas.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 10. jūnijam  
(tel. 67033914, 29104605, zeme@lu.lv).

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, 
lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, 
kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts 
sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicināju-
miem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā. 

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku 
sabiedrību ar Latvijas Zinātnes padomes finansētajiem Funda-
mentālo un lietišķo pētījumu projektiem.

2018. gada 1. konkursā tika apstiprināts 61 projekts ar kopī-
go finansējumu 17 871 010 EUR. Tos paredzēts īstenot 3 gadus 
laikā, un šobrīd tie sasnieguši zīmīgo vidus posmu. Tā ir iespēja 
izvērtēt, kas izdarīts, un aktualizēt izaicinājumus, ar kuriem sa-

skārušies projektu realizētāji, kas ir ne mazāk aktuāli ārkārtas 
situācijas laikā.

Latvijas Zinātnes padome ir izveidota 1990. gadā, lai de-
mokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zi-
nātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta 
iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu 
projektu konkursa pamata. Kopš 2018. gada FLPP konkurss tiek 
izsludināts  katru gadu– šobrīd jau ir notikuši 4 konkursi. 

Ar FLPP 2018. gada 1. konkursa pārskatu var iepazīties LZP 
tīmekļvietnē. Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes ak-
tualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/
Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome
Linkedin: Latvian Council of Science

Turpinājums no 1.lpp.

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME ORGANIZĒ FLPP SEMINĀRU CIKLU  
NO 28. APRĪĻA LĪDZ 2. JŪNIJAM


