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Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts
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Ad multos annos! Latvijas Zinātņu akadēmija

8. Starptautiskā  
Izgudrojumu un inovāciju 

izstāde  
MINOX 2020

Latvijas Zinātņu akadēmija, MI-
NOX 2020 organizācijas komitejas 
vārdā, aicina uz 8.  Starptautisko 
Izgudrojumu un inovāciju izstādi 
MINOX 2020, kas norisināsies Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6 (Rīgas Tehniskajā  

universitātē), 2020. gada 30.-31. oktobrī.
MINOX izstāžu-festivālu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu 

un inovāciju attīstību Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī 
ieinteresēt tehniskajā jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību 
kopumā. Izstādes rīko Latvijas Izgudrotāju biedrība, “CONNECT 
Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar partneriem reģio-
nos.

Dalība izstādē un tās apmeklēšana ir bez maksas.
Izmantosim šo vienreizējo iespēju satikties, spodrināt  

esošos un veidot jaunus kontaktus, lai turpinātu darbu  
tehniski radošas Latvijas izaugsmei!

E-pasts saziņai: info@connectlatvia.lv
Pieteikšanās veidlapa dalībai izstādē atrodama tīmekļa vietnē: 

www.minox.lv
Andrejs Krasņikovs,  

MINOX 2020 organizācijas komitejas priekšsēdētājs,  
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents

Aicinām uz Ingemāras 
Treijas gleznu izstādi 
“Personības gaisma”

No 21. septembra 
Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas izstāžu zālē 
Akadēmijas laukumā 1, 
2. stāvā, atvērta māksli-
nieces Ingemāras Trei-
jas gleznu izstāde “Per-
sonības gaisma”.

Ingemāra Treija iz-
stādes anotācijā raks-
ta: “Katrā cilvēkā ir 
gaisma, kas staro no 
personības. Tā mainās 
līdz ar noskaņojumu, 
emocijām, pārdzīvoju-
miem. Tā mainās visas 
dzīves garumā. Mākslā 
mani interesē gan fizis-
kas gaismas attēlošana, 
gan iekšējā mirdzuma 
notveršana portretā. Kā 
mainās krāsu nianses, 
līniju ritmi, faktūras, mainoties apgaismojumam un cilvēka emo-
cionālajam stāvoklim. Izstāde veltīta manam vectēvam Benjami-
ņam Treijam”.

Benjamiņš Treijs (1914-2002) bija ievērojams ekonomists, 
ekonomikas zinātņu doktors, profesors, valsts emeritētais zināt-
nieks, LZA goda loceklis un zinātnieks, kura vārdā LLU nosaukta 
balva izcilākajiem ESAF doktoriem.

Izstāde aplūkojama līdz 30. oktobrim darba dienās no plkst. 
9.00 līdz plkst. 17.00. Aicinām!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā 
2020.  gada 11. septembrī notika Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Zinātņu akadē-
mijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) 
kopsapulce. Uz nākamajiem trim gadiem par LLMZA prezidenti 
tika ievēlēta LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes (LLU) profesore Baiba Rivža; par viceprezidentiem – LZA 
akadēmiķe, LLU rektore profesore Irina Pilvere un LZA akadēmi-
ķis, LU profesors Īzaks Rašals. Pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktora Dr. med. 
vet. Aivara Bērziņa un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 
direktora Dr. sc. ing. Uģa Cābuļa akadēmiskajiem priekšlasīju-
miem tika nobalsots par viņiem kā LZA LMZN īsteno locekļu 
kandidātiem. Kā arī tradicionāli tika apbalvoti konkursos uzvarē-
jušie topošie zinātnieki, ievēlēti jauni LLMZA locekļi un izsnieg-
ti diplomi 2019. gadā ievēlētajiem locekļiem. Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis 
Vilnītis šo pasākumu kodolīgi nodēvēja par lauksaimniecības un 
mežsaimniecības inteliģences kopā sanākšanu. 

Atslēga – vietējā un starptautiskā sadarbība
LZA prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis uzrunā izcēla zināt-

nieku līdzsvarojošo lomu starp dabas resursu saglabāšanu un to 
maksimālo atdevi tautsaimniecības izaugsmē, līdzīgi kā reiz sa-
runā viņam bija teicis kāds Vācijas parlamenta loceklis un vien-
laikus lielsaimnieks, – tas ir jūsu, zinātnieku, uzdevums meklēt 
līdzsvaru, lai tiktu ievāktas labas ražas un tautai nebūtu jāstaigā 
pastalās, bet kukaiņi joprojām apputeksnētu augus un saglabātos 
tīra vide. Citiem vārdiem tas nozīmē – palīdzēt dzīvot bioekono-
miski. 

Lai lauksaimniecības un meža zinātnieki varētu sniegt savu ie-
guldījumu bioekonomiskā līdzsvara nodrošināšanā, nozīmīga ir 
dažāda veida sadarbība. Ik gadu starp LZA, LLMZA un Zemko-
pības ministriju (ZM) tiek parakstīts sadarbības līgums. Viens no 
tā plusiem, kā atgādināja ZM pārstāvis Dr. sc. agr. Ainars Nābels-
Šneiders, ir rast jaunas iespējas pētniecības attīstībai. Piemēram, 
lai nozares zinātnieki varētu piedalīties Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (OECD) pētījumu programmās un ie-
gūt šos starptautiskos līdzekļus, ir nepieciešams valsts līdzfinan-
sējums, ko sedz ZM. 

LLMZA prezidente Baiba Rivža pārskatā uzsvēra pārvaldī-
bas iestāžu, dažādu organizāciju un zinātnisko institūciju, t. sk. 
augstskolu, partnerības izšķirīgo lomu nozares zinātnes attīstī-
bā. Trīspusējais līgums (LZA, LLMZA, ZM) ietver lauksaimnie-
cības zinātnes jomā arī jauno zinātnieku konkursa rīkošanu un 
izmēģinājumu, eksperimentu un laboratoriju apskates; konkur-
sa “Sējējs” grupas “Zinātne praksē un inovācijas” darbu vērtē-
šanu u.c. Ar LLU, Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu 

direktoru padomes (LLZIDP) aktīvu līdzdalību arī pandēmijas 
apstākļos klātienē norisinājās gadskārtējās lauku skates desmit 
zinātniskajos institūtos un struktūrās Pūrē, Priekuļos, Vecaucē 
un citviet. 

LLMZA organizētajā studentu darbu konkursā sadarbībā ar 
LLU, Jelgavas domi un Attīstības finanšu institūciju “Altum” paš-
valdības balvu priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods pasniedza 
Sanitai Betherei par maģistra darbu “Jelgavas novada Kultūras 
pārvaldes cilvēkresursu analīze un pilnveides iespējas”, zinātniskā 
vadītāja asoc. profesore Lāsma Līcīte); savukārt “Altum” Zemga-
les reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa apbalvoja Lolitu Dāboliņu par 
maģistra darbu “Ražošanas koncentrācijas process Latvijas lau-
ku saimniecībās”, zinātniskā vadītāja profesore Aina Dobele; un 
studenti no Indijas Jalpai Batukbhai Ratiya par maģistra darbu 
“Eksopolisaharīdu (EPS) izvērtējums auzu ieraugos”, zinātniskā 
vadītāja asoc. profesore Dace Kļava. Pirmā akadēmiķes Baibas 
Rivžas jubilejas stipendija tika piešķirta LLU absolventei Ievai 
Priedei par maģistra darbu “Kultūras tūrisma attīstības iespējas 
Kurzemes reģionā”. Pieredze rāda, ka ikgadējos konkursos apbal-
votie studenti kļūst par redzamiem pētniekiem. 

Starptautiskajā sadarbībā nozīmīgi partneri ir Ziemeļvalstu 
Agrāro zinātņu asociācija (NJF) un Eiropas Lauksaimniecības 
pārtikas un dabas zinātņu akadēmija (UEAA). Pateicoties saiknei 
ar šiem ārzemju partneriem, ir iespēja sekmīgāk startēt un pie-
dalīties arī Eiropas pētniecības telpas sadarbības tīkla ERA-Net 
projektos. Tā tiek turpināti aprites ekonomikai, neatkarībai no 
neatjaunojamajām izejvielām, negatīvas ietekmes uz vidi mazinā-
šanai veltītie projekti “ForestValue” (“Innovating the forest-based 
bioeconomy” / “Meža bioekonomikas inovācijas”) un “SusCrop” 
(“Sustainable Crop Production” / “Augkopības ilgtspēja”), kuros 
saņemts arī ZM atbalsts. Ar NJF kopš maija LZA LMZN savā va-
dītajā valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā INTERFRA-
ME-LV ir uzsācis tiešsaistes seminārus – jaunā koronavīrusa dēļ 
digitālo rīku intensīvākas izmantošanas ietekmē.

Mobilizēšanās pārmaiņām projektos INTERFRAME-LV un 
“reCOVery”

Pandēmijas situācijai tika pielāgots jau 2019. gadā sāktais pro-
jekts INTERFRAME-LV, kurā LZA sadarbībā ar LLU strādā pie 
tēmas – digitalizācija uzņēmējdarbībā un izglītībā, 5 reģionālo fo-
rumu ciklā 2020. gada pavasarī pārejot uz attālināto formu. Vasa-
rā Kurzemes un Pierīgas forumiem jau pievienojās aktuālās VPP 
“Covid-19 seku mazināšanai” projekta “reCOVery” pētnieki, kas 
Latvijas Universitātes (LU) profesores akadēmiķes Innas Šteinbu-
kas vadībā esošajā, projektā pārstāv tā sadarbības institūcijas LZA 
un LLU.

Lauksaimniecības un meža zinātne  
palīdz dzīvot bioekonomiski

LLMZA un LZA LMZN kopsapulce

Gūt spēku ilgi pastāvēt
Pierīgas forums

Neklātienē 2020. gada 26. augustā norisinājās Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA) īstenotā projekta INTERFRAME-LV (valsts 
pētījumu programma (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes 
izaicinājumi valsts ilgtspējai”) un projekta “reCOVery-LV” (VPP 
“Covid-19 seku mazināšanai”), kurā LZA un Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte (LLU) ir sadarbības partnera statusā, Pie-
rīgas forums “Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā 
un uzņēmējdarbībā”. Digitalizācija bijusi caurviju tēma visam 
reģionālo forumu ciklam (Zemgalē 19. februārī un Vidzemē 26. 
februārī klātienē, Latgales forums – 29. jūnijā, Kurzemes – 14. 
augustā un Pierīgas forums attālināti), un divos pēdējos pasāku-
mos tika prezentēts arī darbs projektā “reCovery”. Pierīgas foru-
mu organizēja un vadīja INTERFRAME-LV un “reCOVery-LV” 
pētniece Ligita Āzena.

Diskutēt un dalīties pieredzē, lai augtu
Reģionālie forumi ir pārbaudīta forma pētnieku savstarpējai 

domu apmaiņai un sadarbībai, reģiona speciālistu iesaistei pētī-
jumu rezultātu apspriešanā un izplatīšanā, jo īpaši, kad projektā 
INTERFRAME-LV risinātie digitalizācijas jautājumi apvienojas 
ar projektā “reCOVery-LV” iezīmētiem jauniem aspektiem Lat-
vijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas 
pieauguma veicināšanai pandēmijas apstākļos. 

Abos projektos arī tiek slēgti intelektuālā īpašuma nodošanas 
līgumi, ar kuriem pētniecības institūcijas dod tiesības saņēmējām 
institūcijām intelektuālo īpašumu izmantot savā darbībā, savu-
kārt saņēmējas institūcijas apņemas atsaukties uz intelektuālā 

reCOVery-LV
INGEMĀRA TREIJA
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īpašuma autoriem. Pierīgā intelektuālā īpašuma līgums tika slēgts 
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres biznesa inku-
batoru.

Digitālā inteliģence un digitālā disciplīna
Pierīgas forumā līdzīgi kā iepriekšējos INTERFRAME-LV va-

dītāja un “reCOVery-LV” dalībniece LLU profesore Baiba Rivža 
raksturoja digitālo vidi un LLU profesors Pēteris Rivža mākslī-
gā intelekta (MI) attīstību, radot lielu interesi un apliecinot, ka 
šos jautājumus ikdienā vairāk jāskaidro sabiedrībai. Vajadzīgs 
apzinātāk un plašāk veidot priekšstatu par digitalizācijas iespēju 
izmantošanas saistību ar ražošanas produktivitāti, uzņēmējdar-
bības modernizācijas priekšrocībām un ietekmi uz labklājības 
celšanu, digitālo prasmju apgūšanas nepieciešamību nākotnes 
profesiju apgūšanai utt. 

Der arī zināt, ka, lietojot Google vai Tilde tulkotāju, kas savu-
laik tika ierindots LZA nosaukto 10 gada nozīmīgāko zinātnes 
sasniegumu vidū, saskaramies ar MI pašreizējā šaurajā formā, bet 
notiek tā attīstība ar daudziem izaicinājumiem cilvēka dabai un 
būtībai. Jo apzinātāk visās paaudzēs šie jautājumi tiks apgūti, jo 
labāk būs iespējams izmantot tehnoloģiju un MI plusus un no-
drošināties pret to mīnusiem, gūstot šiem procesiem ilgtspēju, 
kas, pēc Valsts prezidenta Egila Levita vārdiem Saeimas sēdē 3. 
septembrī, ir – spēks ilgi pastāvēt.

MI aizvien vairāk ienāk uzņēmējdarbībā, pētniekiem sadar-
bojoties ar praktiķiem. Piemēram, kokrūpniecības jomā ražotne, 
kurā izgatavo ozola parketu, izmanto LLU speciālistu zināšanas 
un tehnoloģijas bojājumu atrašanai un novēršanai kokmateriālā, 
tas iespējams ar konvolūcijas neironu tīklu palīdzību. 
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24. septembrī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes 
sēde, kurā piedalījās Latvijas Zinātnes padomes direktore Gita 
Rēvalde un kas bija veltīta turpmākās sadarbības modeļa mek-
lējumiem starp Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Zinātnieku 
savienību.

Latvijas Zinātnieku savienībā

Pirmajā rindā no kreisās: LZS Valdes locekle Ināra Bondare, LZP di-
rektore Gita Rēvalde. Otrajā rindā no kreisās: LZS Valdes locekļi Aigars 
Atvars, Aivars Āboltiņš, LZS Valdes priekšsēdētājs Uldis Grāvītis, LZS 
Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš.

Atklājot LZS Valdes sēdi, tās priekšsēdētājs Uldis Grāvītis pa-
teicās Gitai Rēvaldei par iespēju atrast laiku, lai informētu par jau-
no LZP statusu. “Mūs satrauc, ka LZP notiek kaut kas tāds, kurā 
LZS kā dibinātāja nepiedalās un to nepārzina”, teica U. Grāvītis. 
Jāatgādina, ka visā līdzšinējā Latvijas Zinātnes padomes darbībā 
LZS bija aktīvi iesaistīta, deleģējot tajā savu pārstāvi, kurš infor-
mēja LZS Valdi par visu LZP notiekošo un iecerēto. Ilgāku laiku 
šo uzdevumu godprātīgi pildīja LZS Valdes locekle Ināra Bonda-
re. Ar 2020. gadu mainoties LZP statusam un struktūrai, informā-
cijas aprite ir apstājusies, tādēļ šīs tikšanās uzdevums bija ne tikai 
iegūt informāciju no pirmavota, bet arī meklēt iespējas jaunā LZP 
statusa ietvaros informācijas apriti atjaunot.

Gita Rēvalde iepazīstināja ar izmaiņām LZP statusā, kopš 
stājušies spēkā grozījumi Zinātniskās darbības likumā, kas vairs 
neparedz LZP kā koleģiālu institūciju Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pārraudzībā, bet to padara par šīs ministrijas struktūrvie-
nību, faktiski – biroju, saglabājot sešas nozaru ekspertu komisijas, 
kuras deleģē pa vienam balsstiesīgam pārstāvim LZP sastāvā. 

LZP struktūrā darbojas Konsultatīvā padome. Nolikums par 
tās darbību tika pieņemts š.g. 30. jūnijā, paredzot, ka padome 
darbu uzsāks 1. jūlijā. Konsultatīvās padomes sastāvā ietilpst pa 
pārstāvim no ekspertu komisijām, pa vienam no Latvijas Zinātņu 
akadēmijas, Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas diasporas zi-

nātniekiem. Ne Rektoru padomes, ne Latvijas Zinātnieku savienī-
bas pārstāvji tajā nav iekļauti, tādēļ tika izteikti viedokļi, kā esošā 
nolikuma ietvaros varētu realizēt LZS līdzdalību Latvijai svarīgu 
zinātnes politikas jautājumu risināšanā. 

Uldis Grāvītis, pamatojoties uz to, ka Konsultatīvās padomes 
nolikumā rakstīts, ka tās uzdevums ir “analītikā balstītu lēmumu 
pieņemšana” un tiek prasīts, lai tā “sadarbojas ar Latvijas zinātnie-
kus pārstāvošām organizācijām”, ierosina apsvērt jautājumu par 
Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
kopīgas konsultatīvas padomes veidošanu, protams, ja LZA tam 
piekritīs. LZS Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš ierosināja to 
nodēvēt par Sadarbības padomi.

Gita Rēvalde atbalstīja šo ideju, sakot, ka tā pilnībā atbilst eso-
šajiem normatīvajiem dokumentiem un tai būtu daudz ko darīt 
gan jautājumos, kas saistīti ar grantiem un valsts pētījumu prog-
rammām, gan fundamentālajām zinātnēm, par kurām ministriju 
pārstāvjiem, kas darbojas Latvijas Zinātnes padomē, intereses nav. 

Uldis Grāvītis apņēmās pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas 
jaunās vadības ievēlēšanas uzsākt ar to sarunas par kopīgas Sa-
darbības padomes izveidošanu, kā arī lūdza G. Rēvaldi veicināt 
informācijas, arī apsteidzošās, apmaiņu starp LZP un LZS. Šāds 
solījums tika saņemts. 

Sagatavoja Latvijas Zinātnieku savienība

Tāpat Latvijā pamazām par ikdienu kļūst virtuālo asistentu 
izmantošana. Piemēram, šoruden publiski izskanēja informācija, 
ka ir izstrādāts virtuālais asistents, kas ļauj klientam veikalā čata 
veidā saņemt konsultāciju par to, kāds krāsošanas rīks būtu pie-
mērotāks attiecīgai krāsai. Bet valsts iestādēs un populāros pakal-
pojumu sniedzēju uzņēmumos pastāv virtuālie asistenti, kas spēj 
risināt daudz sarežģītākus jautājumus.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres biznesa inku-
batora vadītāja Ilze Linkuma apskatīja tēmu – digitālās prasmes 
mūsdienu biznesa vajadzībām un paplašināja ierasto priekšstatu 
par to, ko tās ietver. Līdzās rīku, sociālo tīklu un e-pasta lieto-
šanai tā ir arī valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošana, 
digitāla satura veidošana, programmēšana, kā arī daudzas citas 
kategorijas, ieskaitot digitālās inteliģences un digitālās disciplīnas 
apgūšanu. Veicot pētījumu pieredzējušu uzņēmēju vidū, tika no-
skaidrots, kādas pārmaiņas vērojamas tieši pandēmijas laikā un 
kādiem jautājumiem jāpievērš papildu uzmanība. Kā viens no 
galvenajiem secinājumiem – jāpaplašina skatījums uz digitālajām 
prasmēm.

Ar korporatīvo komunikāciju saistīto uzņēmēju intervijas at-
klāja, ka nepareizi tiek plānota diena, tikšanās seko cita citai bez 
pauzēm, radot spriedzi. Vienlaikus tiek apgūti jauni rīki, piemē-
ram, Microsoft Teams; vairāk tiek pieņemti patstāvīgi lēmumi, jo 
mazāk iespējams apspriesties ar citiem; jātiek galā ar sajūtu, ka 
šķietami nekas nenotiek, jo darbinieki nav acu priekšā; izmainī-
jusies sapulču vadīšana, jāveido citādas prezentācijas, kas aizstātu 
klātienē iespējamo mīmiku, žestikulāciju; aktīva e-paraksta ievie-
šana u.c. Aktualizējušies arī jautājumi par pieņemamu un atbil-
stošu izskatu kameras priekšā un – vai būs nepieciešams birojs.

Otrā intervēto uzņēmēju grupa bija starptautisku ražošanas 
procesu sertifikācijas iestāžu vadītāji, viņu secinājumi: attālinātās 
apmācības turpināsies arī pēc pandēmijas, ir līdzekļu ietaupījums 
uz komandējumu rēķina, dalība virtuālajās izstādēs dod papildu 
peļņas iespējas, Eiropa kļuvusi pieejamāka, situācija tiek pieņem-
ta. Taču nevar digitāli apmācīt auditorus un pieļaut “šmaukša-
nos”; dažādās valstīs pastāv interneta kvalitātes atšķirības; menta-
litātes īpatnības ietekmē uzmanības noturēšanu; jāveido digitālās 
uzvedības kultūra, piemēram, jāsaprot, ka jānovērš ārējie trokšņi, 
kas traucē pārējiem; nepieciešams tehniskais nodrošinājums un tā 
izmantošanas prasmes. 

Aptaujātie informācijas tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji kā 
plusu minēja ātrākas atskaitīšanās iespējas lielākam cilvēku dau-
dzumam, bet kā mīnusus – apgrūtināta jaunu projektu demons-
trācija un klientu apkalpošana, ne visiem sadarbības partneriem 
ir nepieciešamās datorzināšanas un prasmes, kas klātienes darbā 
nebūtu šķērslis; pietrūkst tūlītējas atgriezeniskās saites un jautā-
jumu, emociju; vēl nav arī digitālās intuīcijas. Bet, par laimi, viss 
nekad nevarēs būt digitāls!

Efektīvākā ir klātienes un attālināto mācību kombinācija
Biznesa augstskolas “Turība” prorektore zinātniskajā un aka-

dēmiskajā darbā, “reCOVery-LV” pētniece Daina Vasiļevska dalī-
jās pētījuma rezultātos par digitālajiem rīkiem attālinātā darba un 
mācību iespējām. Nav jābrīnās, ka ievērojams daudzums respon-
dentu (40 %) vēlas pilnībā klātienes lekcijas, jo cilvēks ir sociāla 
būtne, kam nepieciešami personīgi kontakti. Tomēr vairāk ir to, 
kurus apmierina jauktas formas mācības – klātiene un neklātiene 
līdzīgās daļās vai ar viena veida nelielu pārsvaru. Bet apmēram 
10 % respondentu gribētu pilnībā attālinātas nodarbības.

Mūsdienu realitātē visefektīvāk ir kombinēt klātienes un at-
tālinātās mācību formas, kas notiek gan sinhroni – kad studenti 
vienlaikus piedalās, piemēram, tiešsaistes vebinārā, gan asinhroni 
– kad studenti apgūst vienādu materiālu dažādos laikos un vietās, 
ņemot vērā viņu atšķirīgās komunikācijas, socializēšanās, laika 
plānošanas, finansiālās un citas vajadzības. Bet ir jārēķinās arī ar 
hibrīdlekcijām, kad pasniedzējs vienlaikus strādā ar auditoriju 
klātienē un tiem, kuri attālināti pieslēgušies tiešsaistē, jo nevar būt 
klāt, piemēram, paaugstinātas temperatūras dēļ. Pastāv dažādas 
tiešsaistes mācīšanās vadības sistēmas, kam jānodrošina vērtēša-
nas iespējas, sekošanu līdzi studentu progresam, piekļuves ērtu-
mu, socializēšanās iespējas u.c. Viena no tādām ir atvērtā koda 
tiešsaistes mācīšanās vadības sistēma Moodle. 

Izglītības procesa vadīšanai var izmantot arī Classflow, kas 
piedāvā veidot pārbaudes darbus ar iespēju sniegt automatizētu 
atgriezenisko saiti, gatavot stundas, dalīt tāfeli, nosūtīt studen-
tiem materiālus u.c. Augstākās izglītības vajadzībām ir pielāgoja-
ma lietotne un tīmekļa platforma ClassDojo, kurā pasniedzējs var 
rakstīt paziņojumus, veidot aktivitātes, sniegt atgriezenisko saiti, 
ievietot attēlus un video, privāti sazināties ar katru studentu, savu-
kārt katrs students var veidot savu e-portfolio. ClassDojo nodroši-
na iespēju izveidot kopēju iestādes kontu, iekļaujot visas grupas.

Auditorijas iesaistīšanai diskusijās, grupu darbā noder tādi 
rīki kā, piemēram, Mentimeter, Padlet, Kahoot, Tricider. Bet Goog-
le piedāvātā baltā tāfele Jamboard ļauj studentiem kopīgi radīt vi-
zuālu risinājumu vai reaģēt uz pedagoga radīto. Plašs ir rīku klāsts 
mācību uzdevumu dažādošanai: infografiku, krustvārdu mīklu, 
komiksu u. c. veidošanai.

Videokonferencēm līdzās Zoom, Google Meet par efektīvi lie-
tojamu tiek atzīts arī rīks Webex. Arvien populārāki kļūst maksas 
(lielākoties tad, ja vēlas kārtot eksāmenu un saņemt sertifikātu) 
un bezmaksas brīvpieejas tiešsaistes kursi (MOOC – Massive 
Open Online Course), kas dod iespēju arī pasniedzējiem pilnvei-
dot savas kompetences. Starp šādu kursu piedāvātājiem ir Latvijas 
augstskolas. Viens no plašākajiem kursu meklētājiem ir https://
www.classcentral.com/. Pētījumā veiktajā digitālo rīku apkopoju-
mā atrodamas arī saites plaģiātisma pārbaudei: Copyleaks https://
copyleaks.com/; Plag https://www.plag.lv/; Grammarly https://
ej.uz/1tu9.

Gūt spēku ilgi pastāvēt Latvijā radīts unikāls produkts – pirmais virtuālais ekono-
mikas kabinets

Ar virtuālo realitāti attālināto mācību organizēšanā iepazīs-
tināja ekonomists un Rīgas Tālmācības vidusskolas pedagogs 
Edgars Čerkovskis. Viņš ir Latvijā pirmā virtuālā ekonomikas 
kabineta inovatīvās idejas autors – tas tika izveidots sadarbībā ar 
Ekonomikas un kultūras augstskolu (tehniskais izstrādātājs Ēriks 
Līsmanis un grafiskais izstrādātājs Armands Millers) un prezen-
tēts šī gada jūlijā. Tiek gādāts, lai drīzumā pasniedzēji un studenti 
varētu šo produktu bez maksas lejupielādēt un izmantot mācību 
procesā. 

Produkta lietošanai nepieciešams viedtālrunis (jaunāks par 5 
gadiem) un virtuālās brilles. Kustoties telpā (savā istabā, klasē), ir 
iespējams pārvietoties pa 8 tēmām. Ir izveidota arī rokasgrāma-
ta, lai pareizi izmantotu virtuālās realitātes brilles un neieskrie-
tu grāmatplauktā vai neuzkāptu kaķim uz astes. Šādā kabinetā 
ekonomikas terminu mācīšanās “atdzīvojas”, tas ir orientēts arī 
uz bērniem ar īpašām vajadzībām. Turklāt šādā veidā var apgūt 
ne tikai ekonomiku. Piemēram, Igaunijā virtuālajā realitātē veic 
eksperimentus ķīmijā. 

Virtuālā realitāte ir viens no digitālo tehnoloģiju virzieniem 
mācību nodrošināšanā, vēl citi: papildināta virtuālā realitāte, 
podkāsts (aplāde), mākoņdatošana, MI, simulāciju spēles un 
programmas, sociālie tīkli un platformas. Pirms gadiem pieciem 
virtuālo telpu vēl vajadzēja veidot pašiem, tagad ir programmas, 
kas ļauj ar mērķtiecīgi savāktiem objektiem “apdzīvot” jau izvei-
dotu telpu. Virtuālajā realitātē arī iespējams atjaunot visu, kas reiz 
ir bijis un laika gaitā zudis – varētu tapt “Zudusī Latvija”.

Jātur attīstīto smadzeņu virziens
Projektu INTERFRAME-LV, “reCOVery-LV” pētniece un SIA 

“Magnetic Professional” pārstāve Ina Gudele iezīmēja nopietno 
gatavošanos attālinātajai kārtai profesionālās pilnveides kursos 
nodarbinātajiem ES fondu pieaugušo izglītības projektā “No-
darbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tika 
analizēti pētījumi, studēta literatūra par digitālo transformāciju, 
attālinātajām mācībām – kā neklātienē cilvēki var novērst savu 
neatbilstību darba tirgum. Pasniedzēji izgāja kursus, kuros ap-
guva jaunus digitālos rīkus – vienmēr jābūt rezerves variantam, 
nevar paļauties tikai uz vienu tehnisku risinājumu; joprojām jā-
pilnveido mācību metodes, kas attālinātajā režīmā vismaz daļēji 
atšķiras. Viens no izaicinājumiem ir attālinātajā mācību procesā 
integrēt uzdevumus, kas dos jaunus produktus (līdzīgi kā līdzši-
nējā praksē skolēnu mācību un ražošanas uzņēmumos, biznesa 
inkubatoros augstskolās).

Ne visi, t. sk. uzņēmumi, arī šajā laikā pieņem digitālo trans-
formāciju, jo tas prasa zināšanas un investīcijas. Bet ilgtermiņā tas 
atmaksāsies. Turklāt jāņem vērā, ka mūsu valsts galvenais resurss 
ir attīstītas smadzenes, un šis virziens ir jāturpina.

Sagatavoja Ausma Mukāne

5. septembrī Jelgavā, Pasta salā notika Izgudrojumu un ino-
vāciju izstāde “Minox Zemgale 2020”. Pasākuma galvenais orga-
nizators ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Uzņē-
mējdarbības atbalsta nodaļa (vadītāja Līga Miķelsone) līdzdarbo-
joties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un 
zināšanu pārneses nodaļu. Šī ir trīspadsmitā Izgudrojumu izstāde, 
kura šajā gadsimtā notiek sadarbībā ar Latvijas Izgudrotāju bied-
rību un biedrību “CONNECT Latvija”. Izstādes rīkošanu atbalsta 
Latvijas Zinātņu akadēmija. Arī akadēmiķi un korespondētāj-
locekļi tika aicināti parādīt savus brīnumus. Ina Alsiņa, Sandra 
Muižniece-Brasava, Ilga Šematoviča – daži no LLU aktīvākiem 
izgudrotājiem. LLU izgudrojumi reģistrēti Latvijas Patentu valdē, 
piemēram, 2017. gadā saņemti pat divi patenti: Saules bateriju 
saulei sekošanas ierīce un Pārvietojams priekšslaukšanas lauku-
ma ierobežotājs. 

Šogad 68 zinātnieki, izgudrotāji, novatori, uzņēmēji un skolēni 
trīsdesmit deviņās ekspozīcijās demonstrēja savus izgudrojumus 
reģionālajā izstādē. Latvijas Lauksaimniecības universitātei bija 
11 ekspozīcijas, Latvijas Universitātei – 2, Rīgas Tehniskai univer-
sitātei – 2, Taivanas Vanung universitātei –1, Latvijas izgudrotāju 

biedrībai –1, u. c. Bija skatāmi arī uzņēmēju, individuālo izgudro-
tāju un skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi.

Notika labāko izgudrojumu apbalvošana. Prieks, ka skatītāju 
vērtējumā Jelgavas tehnoloģijas vidusskolas IT centrā darbojošies 
skolēni ieguva 1. vietu un Zelta diplomu, kas nozīmē, ka papildi-
nās jaunā inženierzinātnieku paaudze.

Izgudrojumu un inovāciju izstāde “Minox Zemgale 2020” no-
risinājās 2. tehnikas un inovāciju festivāla “Mehatrons” ietvaros, 
kur savus robototehniskos sasniegumus demonstrēja LLU Teh-
niskā fakultāte. Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu paralēli 
izstādei notika robotikas čempionāts, metinātāju konkurss, jaun-
rades un amatniecības aktivitātes, metālapstrāde, eksperimenti, 
demonstrēti industriālie roboti, organizēta izglītības skatuve, 
karjeras un uzņēmējdarbības konsultācijas. “Mehatrons-2020” un 
“Minox Zemgale-2020” izdevās!

Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde “Minox 2020” 
Rīgā (Ķīpsalā) notiks 30. – 31. oktobrī. Vai Jūs jau pieteicāties? 
Pietiek rakstīt Scopus, parādi savus brīnumus tautiešiem! Elektro-
niskā pieteikšanās tīmeklī: https://www.minox.lv/!

Zili brīnumi Pasta salā

Izgudrojumu izstādē “Minox Zemgale 2020” LLU vadošā pētniece Dr. 
silv. Sigita Liše ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju (1980. gada 
LLU Tehniskās fakultātes absolventu) Andri Rāviņu apspriež eksperi-
mentālo risinājumu rezultātus koksnes izstrādājumos.

Foto: Sandra Muižniece-Brasava
1 Sk. Ivans Griņevičs. Izgudrotāj, rādi savu brīnumu! / Zinātnes Vēstne-
sis, Nr. 13 (597), 2020. gada 6. jūlijs, 4. lpp.

Ivans Griņevičs, 
Latvijas Izgudrotāju biedrība
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Lauksaimniecības un meža zinātne palīdz dzīvot bioekonomiski
LLU rektore Irina Pilvere dalījās informācijā un secinājumos 

par LLU dalību “reCOVery” – atbildības jomām, iespējamiem 
risinājumiem krīzes pārvarēšanā. Projekta kopējais mērķis ir 
piedāvāt atbildes uz jautājumiem saistībā ar tautsaimniecības 
noturību pret satricinājumiem, vietējās pārtikas ražošanas vei-
cināšanu un ekonomikas pašpietiekamību, valsts parāda risku, 
cilvēkresursu un zināšanu aizplūdes riska mazināšanu u.c., re-
zultātā novērtējot valdības politiku pandēmijas laikā, sniedzot 
ekonomiskās attīstības scenārijus, ieteikumus rīcībpolitikas vei-
dotājiem. LLU iesaiste projektā ir 2 jomās: strukturālās izmaiņas 
valsts ekonomikā (vad. akadēmiķe Baiba Rivža) un vietējo pārti-
kas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un 
pēckrīzes laikā Latvijā (vad. akadēmiķe Irina Pilvere).

Strukturālo izmaiņu valsts ekonomikā sadaļa ietver: izmaiņas 
Latvijas tautsaimniecības ģeogrāfiskajā telpā Covid-19 pandēmi-
jas ietekmē; digitālās transformācijas un digitālo prasmju izvēr-
šana kā pandēmijas seku mazināšana ekonomikā un kā sistēmas 
ilgtspējīga vieda darbība; banku sistēma kā ekonomiku stimulē-
jošs vai kavējošs elements Latvijā Covid-19 laikā; uzņēmumu un 
uzņēmēju adaptēšanās spēja un uzņēmumu dzīves cikls kritiskās 
situācijās; pandēmijas ietekme uz bezdarbu, aktīvie nodarbinātī-
bas pasākumi un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi; 
ilgtspējīga mūžizglītības sistēma Covid-19 seku mazināšanai un 
konkurētspējas paaugstināšanai.

Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stipri-
nāšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā ietver pētījuma 3 sadaļas: 
vietējo un globālo pārtikas piegādes ķēžu noturības novērtēšana 
Covid-19 krīzes laikā un pēc tās (vad. Gunta Grīnberga-Zālīte), 

iesaistīti LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 
(ESAF) pētnieki – ekonomisti un sociologi; vietējo lauksaimnie-
cības izejvielu un pārtikas produktu piegādes iespēju novērtēšana 
un novatorisku risinājumu izstrāde, lai uzlabotu ķēžu noturību 
krīzes un pēckrīzes apstākļos (vad. Inga Ciproviča), iesaistīti LLU 
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) un Dārzkopības institūta 
pētnieki – inženieri, lauksaimnieki un biologi; risinājumu un ie-
teikumu sniegšana lauksaimniecības izejvielu, pārtikas produktu 
un uztura sistēmu noturības stiprināšanai krīzes un pēckrīzes at-
tīstības iespēju laikā, kā arī zināšanu nodošana ieinteresētajiem – 
politikas veidotājiem, pašvaldībām, ražotājiem un patērētājiem 
(iesaistīti visi pētnieki).

Tika izvērtēta starptautiskā un vietējā pieredze Covid-19 krī-
zes laikā gan pārrāvumu nacionālā pārtikas ķēdē makrolīmenī 
aspektā, gan pārstrādes un patērētāju uzvedības aspektā, un jau 
tagad iegūti daudzi jo daudzi secinājumi. Iespējams iezīmēt galve-
nās risināmās problēmas pārtikas ķēdēs Latvijā. Piemēram, valsts 
līmenī jābūt krīzes pārvarēšanas plānam ar konkrētiem pasāku-
miem, kurus var iedarbināt atkarībā no tā, cik ilga un nopietna ir 
krīze; jāorganizē “zaļie koridori” eksportam, eksporta procedūras 
kļūst sarežģītākas (birokrātija); jāpagarina produkcijas uzglabāša-
nas termiņi; jāsamazina PVN svaigai pārtikai; jāveido ražošanā 
nepieciešamo resursu uzkrājumi, kā arī finanšu uzkrājumi. Bet 
krīzē lielākais risks ir cilvēkresursi un to pieejamība, jo ražošanas 
procesu nevar pārtraukt. 

Zinātne ir nepieciešama katram valsts iedzīvotājam
Aktuāliem pētniecības jautājumiem tika veltītas arī LVKĶI di-

rektora Uģa Cābuļa un “BIOR” direktora Aivara Bērziņa prezen-

tācijas. Uģa Cābuļa zinātniskais priekšlasījums bija par atjaunoja-
mām izejvielām kā resursu polimērmateriālu ražošanai, parādot 
visa LVKĶI un paša zinātnieka pieredzi poliuretānu ķīmijā un 
tehnoloģijā. Poliuretānu izmanto kā siltumizolācijas materiālu, t. 
sk. arī sadzīves elektrotehnikā, kas atrodas ikvienā mājsaimniecī-
bā. Aivars Bērziņš uzsvēra šajā laikā tik aktuālo tēmu – sabiedrī-
bas veselību, ko varētu labāk pasaudzēt un uzlabot, izsargājoties 
no zoonožu jeb dzīvnieku infekcijas slimību rezistenci jeb nevē-
lamu iedarbību uz cilvēku, gan pārtikas, gan kontaktu veidā. Aiv-
ars Bērziņš pārstāv Latviju Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes 
(European Food Safety Authority) Konsultatīvajā padomē. Kop-
sapulces dalībniekiem nebija iebildumu par abu vietēji un starp-
tautiski atzinīgi novērtēto zinātnieku kandidatūrām LZA īsteno 
locekļu statusam.

LMZN un LLMZA kopā ar LLU un ZM nodrošina un uztur 
valsts lielāko dabas bagātību un apjomīgāko tautsaimniecības 
resursu zinātnisko bāzi, t. sk. saistībā ar augu un dzīvnieku šķir-
ņu selekcijas darbu, zinātniski pamatoti audzētas pārtikas, meža 
stādmateriāla nodrošināšanu, jaunu atjaunojamo resursu izvei-
di, lauku teritoriju viedo attīstību utt., un tas skar katru valsts 
iedzīvotāju. Taču tas ne vienmēr tiek apzināts, zinātniekiem ne-
pamatoti pārmetot ikdienā izmantojamu tūlītēju rezultātu trū-
kumu un piedēvējot vēl citas negācijas, lai, visdrīzāk neizpratnes 
dēļ, attaisnotu zemo valsts finansējumu zinātnei. Bet zinātne ir 
pelnījusi lielākus nodokļu maksātāju līdzekļus, jo tā ir nepiecie-
šama viņiem pašiem – katram valsts iedzīvotājam.

Sagatavoja Ausma Mukāne

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotā 
projekta INTERFRAME-LV (valsts pētījumu 
programma (VPP) “Latvijas mantojums un nā-
kotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”) reģionālo 
forumu ciklā 2020. gada 14. augustā norisinājās 
Kurzemes forums “Digitalizācija izglītībā un uz-
ņēmējdarbības atbalstam”, ko attālinātā formā or-
ganizēja Liepājas Universitāte (LiepU) sadarbībā 
ar projektu “reCOVery-LV” (VPP “Covid-19 
seku mazināšanai”), kurā piedalās arī LZA. Fo-
rumā izskanēja daudz konkrētas un praktiski 
izmantojamas informācijas par abos projektos 
radītajām iniciatīvām un rīkiem iedzīvotāju da-
torprasmju attīstīšanai un uzņēmumu digitalizā-
cijai. Pētnieku diskusija izvērtās īpaši par tādiem 
jautājumiem kā informācijas ieguve un apmaiņa 
par uzņēmējdarbības digitalizācijas iespējām; 
attālinātās apmācības izaicinājumi gan saistībā 
ar tehniskajiem risinājumiem, gan metodēm un 
pieejām. Forumu vadīja LiepU Dabaszinātņu un 
inovatīvo tehnoloģiju institūta (DITI) Aprites 
ekonomikas centra vadītāja, abu minēto projektu 
dalībniece Lilita Ābele. 

Pandēmijas situācija pavirzījusi digitalizā-
ciju un, iespējams, uzlabojusi DESI rādītājus

INTERFRAME-LV vadītāja un “reCOVery-
LV” dalībniece Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes (LLU) profesore Baiba Rivža iezīmēja 
4. industriālās revolūcijas, kuras raksturīgākā 
iezīme ir digitalizācija un jaunas tehnoloģijas, 
vispārējo fonu, analizējot arī Latvijas situāciju 
Eiropas Savienībā (ES) un Baltijā pēc Digitā-
lās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 
2019. gada rādītājiem. Pozīcijas: savienojamība 
(Connectivity), cilvēkkapitāls (Human Capital), 
interneta izmantošana (Use of Internet), digitā-
lo tehnoloģiju integrācija (Integration of Digital 
Technology), digitālie publiskie pakalpojumi 
(Digital Public Services). Kopumā Latvija ir 17. 
vietā, dažās pozīcijās ES vidējo rādītāju un abas 
kaimiņvalstis apsteidzot un dažās atpaliekot 
(skat. attēlu). Piemēram, savienojamībā Latvija 
apsteidz Lietuvu, bet kaimiņvalsts šajos sliktā-
kas savienojamības apstākļos ir priekšā Latvijai 
e-komercijā, proti, interneta izmantošanā uzņē-
mējdarbībā. Viens no secinājumiem, ka Latvijas 
sabiedrībai jāiemācās daudz lielākā mērā izman-
tot visai attīstītās digitālās vides sniegtās iespējas, 
jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU). 
Tieši pandēmijas laiks ir parādījis komersantu 
digitālās darbošanās priekšrocības, un ieprieci-
noša ir daudzu uzņēmēju spēja piemēroties jau-
najiem apstākļiem, tādējādi, iespējams, Latvijai 
DESI varētu būt jau citi rādītāji.

Pētniece Lilita Ābele ar pētījumu par DESI 
no 2014. līdz 2019. gadam pievērsa uzmanību 
problemātikai, cik precīzi indekss vispār atspo-
guļo reālo situāciju, jo nevar izslēgt ekspertu 
subjektivitāti. Pētījumā ar matemātisko modeli 

tiek noteikts dažādu rādītāju svars (piemēram, 
savienojamībai un cilvēkkapitālam ir lielāks svars 
nekā publiskajiem pakalpojumiem e-pārvaldē un 
e-veselībā), un tālāk uz šiem svariem tiek balstīts 
katras valsts DESI aprēķins attiecīgajā gadā. Mēr-
ķis ir izvairīties no subjektivitātes un vienkāršota 
salīdzinājuma “labāks” vai “sliktāks” vērtējumā, 
piešķirot tam detalizētu un niansētu zinātnisku 
pamatojumu, kas attiecīgi var ietekmēt ieteiku-
mus un lēmumus.

Kā uzsvēra akadēmiķe Baiba Rivža, Pasaules 
ekonomikas foruma dibinātāja un izpilddirekto-
ra profesora Klausa Martina Švāba formulētā 4. 
industriālā revolūcija prasa gan jaunu tehnolo-
ģiju radīšanu un izmantošanu, gan jauna veida 
darbaspēka sagatavošanu un apmācību. Tāpēc 
informācijas tehnoloģijas vairs nav tikai datori-
kas studiju objekts, bet ienāk ikvienā izglītības 
jomā, pakāpē un līmenī. Jauno tehnoloģiju vir-
zieni: mākslīgais intelekts (MI), liela apjoma dati, 
lietu internets, mākoņskaitļošana, kiberdrošība, 
autonomie roboti, virtuālā realitāte, simulācija, 
viedie sensori, blokķēdes tehnoloģija decentrali-
zētas un nemanipulējamas informācijas nodroši-
nāšanai, kā arī digitālās ētikas attīstība – cilvēka 
visāda veida spēka noturība iepretī emocionāli 
neiespaidojamajam robotam.

LLU profesors Pēteris Rivža, daloties infor-
mācijā par mākslīgā intelekta attīstību pasaulē 
un Latvijā, līdzīgi kā citos forumos detalizēti 
pievērsās pašreizējā posma šaurajam (vājajam) 
MI ar ierobežotu spēju diapazonu – kāda viena 
konkrēta uzdevuma veikšanai. Vairums cilvēku 
ikdienā saskaras ar šauro MI kā mašīnintelektu, 
kas izmanto dabiskās valodas apstrādi, piemē-
ram, Google tulkotājs. Nākamās gradācijas – vis-
pārīgais MI (tikpat spējīgs kā cilvēks) un pārā-
kais MI (jāpārspēj cilvēku it visā) pagaidām vēl 
ir fantastika. 

Populārākais MI lietojums Latvijā: mašīntul-
košana (augstā līmenī ir Tildes tulkotājs); virtuā-
lais asistents (Una – Uzņēmumu reģistra tīmekļ-
vietne, Toms – Valsts ieņēmumu dienestā, Varis 
– Lauku atbalsta dienestā, Anete – SIA “Tet” u.c.; 
pasaulē populārākā ir Saūda Arābijas pilsonību 
ieguvusī Sofija, bet skaistākā virtuālā asistente ir 
Erika Japānā); attēlu analīze, datorredze – attēlu 
atpazīšana un klasifikācija, kustīgu objektu atpa-
zīšana un skaitīšana; robotika; lielu datu masīvu 
analīze un uz tās balstīta prognozēšana; lēmumu 
pieņemšanas automatizācija un atbalsts. Par MI 
praktisku izmantošanu konkrētās tautsaimnie-
cības jomās liecina LLU bakalaura un maģistra 
darbu tematika – velotransporta intensitātes no-
vērtēšanas risinājums pilsētvides attīstībai; dziļās 
mašīnmācīšanās metožu izmantošana kokmate-
riālu bojājumu noteikšanai; neironu tīklu izman-
tošana augu veselības stāvokļa noteikšanai u.c. 

Pastāv ES un Latvijas normatīvie dokumenti 
MI jomā, piemēram, Vides aizsardzības un reģio-
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nālās attīstības ministrijas (VARAM) 2019. gada 
Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta 
risinājumu attīstību”. Latvijas rīcības plānā pare-
dzēts, ka valsts sektora ieguldījumiem MI jāsa-
sniedz 25 miljoni eiro līdz 2030. gadam; kā arī 
tas, ka dažāda līmeņa plānošanas dokumentos 
jāiekļauj izvērtējums par automatizāciju un MI 
izmantošanu.

Konkrēti rīki digitalizācijas prasmju attīs-
tīšanai un plašākai izmantošanai

Latvijas Informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju asociācijas (LIKTA) pētniece Rita Vīto-
la-Lapiņa iepazīstināja ar Islandes, Lihtenšteinas 
un Norvēģijas fonda atbalstītu starptautiskās 
partnerības projektu “Women4IT”, kurā digitā-
lās kompetences un prasmes mūsdienu darba 
tirgus vajadzībām tiek sniegtas jaunām sievie-
tēm, veicinot viņu iesaisti informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju (IKT) profesijās. Pro-
jekta prioritātes Eiropas kontekstā ir: jauniešu 
bezdarbs, IKT speciālistu trūkums Eiropā, zema 
sieviešu un jauniešu iesaiste IKT profesijās.

Latvijā projektā sasniedzamie rezultāti ir 
100–120 jaunu riska grupas sieviešu (18–29 
gadu vecuma bezdarbnieces ar pabeigtu vai ne-
pabeigtu vispārējo izglītību, sievietes bērnu kop-
šanas atvaļinājumā) informēšana, kompetenču 
novērtēšana, mācības un nodarbinātība digitālos 
darbos, palīdzot tos atrast un uzsākt vismaz 70 
sievietēm. Projektā izstrādāti rīki izvirzīto mēr-
ķu sasniegšanai, piemēram, sadarbībā ar darba 
devējiem izveidoti darba profili, darba profilu zi-
nāšanu tests, tāpat radīts digitālo zināšanu tests 
un dažādi ceļveži, sākot no ieteikumiem darba 
devējiem un darba meklētājiem līdz konkrētām 
mācību programmām. 

Nestrādājošas sievietes bez speciālas izglī-
tības nav tā kategorija, ko darba devēji vislab-
prātāk nodarbinātu, tāpēc ir ļoti svarīgi viņiem 
radīt jaunu priekšstatu par šāda veida apmācī-
bu izgājušo (160 stundu programma) sieviešu 
noderīgumu darba tirgū. Latvijā šajā projektā 
sievietēm tiek piedāvāti 6 darba profili: klientu 
apkalpošanas speciālists, projektu koordinators, 
digitālo mediju praktiķis, informācijas sistēmu 
testētājs (vispopulārākais), datu aizsardzības 
speciālists un datu analītiķis. Sieviešu interese 
ir pārsniegusi gaidīto, vairākums dzīvo Rīgā, bet 
šādi tiek dotas mācību un darba iespējas arī cil-
vēkiem no reģioniem (iespējams darboties attā-
lināti). Atšķirībā no citiem projektiem sievietēm 
pēc digitālo pamatprasmju testa nokārtošanas 
tiek piešķirts mentors, kas ir pieejams līdz darba 
līguma noslēgšanai.

LIKTA pētniece Andra Krasavina informēja 
par programmas Interreg projektā “Uzņēmumu 
digitālās transformācijas veicināšana Baltijas 
jūras reģionā” gūtajiem rezultātiem un atziņām. 
Projektu Latvijā īsteno LIKTA, VARAM sadar-
bībā ar Ekonomikas ministriju. Jau ir veikts di-
gitālo inovāciju tīkla DIGINNO pētījums par 
uzņēmumu digitālās transformācijas tendencēm 
Baltijas Jūras reģionā, izstrādātas politiskās reko-
mendācijas, kā arī radīts uzņēmumu digitalizā-

cijas pašnovērtēšanas tiešsaistes rīks pēc Gudrās 
Latvijas metodoloģijas – digitālā brieduma tests, 
ar kura palīdzību uzņēmums var sevi novērtēt, 
salīdzināt ar citiem, saņemt reālus ieteikumus. 
Akcents likts tieši uz MVU digitalizāciju piecu 
gadu perspektīvā. Projektā procesā ir uzņēmu-
mu digitālās transformācijas labākās prakses un 
digitalizācijas ceļveža un aktīva pārnozaru digi-
talizācijas partnerības tīkla Baltijas Jūras reģionā 
izveide.

DIGINNO pētījumā, lai novērtētu MVU 
digitalizācijas pašreizējo līmeni, attīstības ie-
spējas un tā nozīmi piecu gadu perspektīvā, 
tika iekļauti 140 uzņēmumi no Baltijas valstīm, 
Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas. Par vie-
nojošo nozari visās projekta dalībvalstīs tika iz-
vēlēta mašīnbūve un metālapstrāde. Kā galvenie 
priekšnoteikumi nozares digitalizācijai ir izvirzī-
ti: kvalificēts darbaspēks, veiksmīga starpnozaru 
sadarbība, uzņēmumu vadības izpratne par digi-
talizācijas priekšrocībām. 

MVU  digitālā brieduma  pašnovērtēšanas 
tiešsaistes  rīks – digitālā brieduma tests – ir 
pirmais solis, ar ko sākt, kad uzņēmums ir iein-
teresēts digitalizācijā. Uzņēmuma vadītājam ir 
jāatbild uz jautājumiem. Pēc digitālā brieduma 
noteikšanas uzņēmumam iespējams salīdzinā-
ties ar citiem sava lieluma uzņēmumiem, saņemt 
ieteikumus par IT risinājumu ieviešanu, kā arī 
uzņēmuma vadītājs var aizpildīt padziļinātu 
testa versiju. Apmēram 60  % uzņēmumu / uz-
ņēmumu vadītāju ir vīzija par IT risinājumu vai 
uzlabojumu ieviešanu 3–5 gadu laikā, bet tikai 
15  % ir detalizēts plāns, kādi IT risinājumi vai 
uzlabojumi tiks ieviesti tuvākā gada laikā. Ļoti 
svarīgi, lai efektīvais bezmaksas rīks – digitālā 
brieduma tests – kļūtu populārs un tiktu izman-
tots. Turklāt tas ir derīgs ikvienā profesionālajā 
jomā. Arī vairāki foruma dalībnieki par šo testu 
līdz šim nebija zinājuši, un izvērtās diskusija par 
informācijas apriti uzņēmējdarbības digitalizāci-
jas jautājumos. 

Attālinātās mācības kā ilgtspējīga norma, 
nevis īslaicīgs izņēmums

Projekta “reCOVery-LV” dalībniece no LLU, 
SIA “Magnetic Professional” pārstāve Ieva Bren-
ce dalījās pieredzē par profesionālās pilnveides 
kursiem nodarbinātajiem un attālināto mācī-
bu iespējām un izaicinājumiem, balstoties uz 
darbību ES fondu pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās kompe-
tences pilnveide”. Profesionālās kompetences 
pilnveides mērķis ir novērst darbaspēka kvalifi-
kācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam 
un veicināt gan strādājošo konkurētspēju, gan 
darba produktivitātes pieaugumu. Konkrētajā 
pandēmijas situācijā ir aktualizējusies attālināto 
mācību forma, bet tajā ir arī liels ilgtspējas po-
tenciāls, un tā ir daļa no mūsdienīgās digitālās 
transformācijas – respondenti ir pauduši vēlmi 
mācīties un strādāt attālināti arī pēc Covid-19 
pandēmijas beigām.

Kurzemes forums
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Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” un strādājošo profesionālās pilnveides kursus finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 
miljonus eiro un sedzot 90 % mācību izmaksu, bet 10 % ir jāmak-
sā strādājošajam pašam kā līdzmaksājums. Kopš 2017. gada nori-
tējušas četras pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk 
nekā 26 tūkstoši strādājošo, līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 
tūkstošus nodarbināto. Pastāv vairāk nekā 200 programmu pie-
dāvājumi 11 tautsaimniecības nozarēs 23 izglītības iestādēs. Attā-
lināto mācību kārtā ir pieteikušies vairāk nekā 11 tūkstoši iedzī-
votāju un gandrīz visi atbilst uzņemšanas noteikumiem, izņemot 
dažus simtus (neatbilstība tam, ka jābūt vismaz 25 gadu vecam un 
nodarbinātam). 

Attālinātā mācību kārta sagādā virkni izaicinājumu (skat. at-
tēlu), kas attiecināmi ne tikai uz nodarbībām šajā projektā, un to 
risinājumi var būt noderīgi attālināto mācību procesā kopumā. 

Līdzās tehniskajam nodrošinājumam ir jāattīsta attālināto mā-

cību metodes un pieejas, lai padarītu zināšanu apguves procesu 
interesantāku un sekmētu vielas palikšanu atmiņā. Zināms, ka 
interaktīvajā vidē uzmanības noturīgums ir mazāks, turklāt mā-
cīšanās notiek vakarā pēc darba. Klātienē iespējams runāt vairāk 
un ilgāk, bet maksimālais garums digitālajai lekcijai ir 45 minūtes. 
Pozitīvi, ka videolekciju var noskatīties arī otrā dienā, turot bērnu 
klēpī. 

Forumā tieši attālinātās mācīšanās metožu un pieejas jautāju-
mi izraisīja vislielāko diskusiju. Izskanēja arī viedoklis, ka cilvē-
kiem pašiem ir jābūt ieinteresētiem no mācībām iegūt iespējami 
lielāku labumu un jāpūlas “neizkrist” no šāda Eiropas projekta, 
nelaist garām tā piedāvātās iespējas. Disciplinējoša loma noteikti 
ir līdzmaksājumam. Tomēr lielākais izaicinājums ir pasniedzējam 
– panākt, lai visi dalībnieki tiek mācībām līdzi, ir ieinteresēti piln-
veidoties. Tas nozīmē nemitīgu mācīšanos arī pašam pasniedzē-
jam. Tā ir šī laika iezīme, ka jāmācās visiem, un attālinātās mācī-
bas šajā procesā ir mūsdienīgs rīks. 

Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja LLU dokto-

rante Ina Gudele raksturoja aktuālākos un parocīgākos digitālos 
rīkus attālināta darba un mācību iespējām. Grupu komunikācijai 
derēs vietnes Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Google Class-
room. Interaktīvie rīki darbam un apmācībai raksturojas ar pie-
mērotību noteiktām funkcijām, piemēram, Doodle – kalendāro 
laiku saskaņošanai lielās grupās; Mentimeter – īsām aptaujām, 
balsošanai, prezentācijām; Google Sheets – aptaujām, viktorīnām, 
testiem; Kahoot – testiem, viktorīnām, mācību spēļu izveidei.

Pandēmijas apstākļos ievērojami populārāks kļuvis e-paraksts. 
Ikdienu atvieglo telemetrijas risinājumi – elektrības, ūdens, sil-
tuma uzskaitījumi, transporta uzraudzība. Attālināti iespējams 
uzraudzīt pat bišu dravu. Aktuāla ir lietotne “Apturi Covid”. Uz-
ņēmumi sadarbībā ar zinātniekiem strādā pie jauniem risināju-
miem, kas nodrošina attālinātu saskari, komunikāciju un kop-
darbu. Bet iedzīvotāju grupas ir jāizglīto par jaunāko risinājumu 
izmantošanu ikdienā, darbā un izglītošanās procesā. Komunicēt 
distancēti ir jāiemācās – šajā procesā ir sava loģika un etiķete.

Sagatavoja Ausma Mukāne

2020. gada 8. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes 
(RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, 
Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā INGA ELKSNE (ŠIRINA) 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Agrīnie uztura paradumi zī-
daiņiem un to saistība ar dzelzs metabolismu”.

Recenzenti: Dr.med., profesore Sandra Lejniece (Rīgas Stradi-
ņa universitāte, Latvija), Dr.med., asociētā profesore Inguna Ebela 
(Latvijas Universitātes Pediatrijas katedra, Latvija), Dr.med., asoci-
ētā profesore Aida Žvirbliene (Lietuvas Veselības Zinātņu univer-
sitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsa-
vilkumiem RSU tīmekļa vietnē www.rsu.lv.

***
2020. gada 14. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Tiesību zinātnes specializētās promocijas padomes atklātā sēdē 
tiešsaistē Microsoft Teams platformā ARTA SNIPE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Zemes piespiedu noma Latvijas Re-
publikas pilsētās, ja uz zemes atrodas privatizēta daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Edvīns Danovskis (Latvijas Universitāte, 
Latvija), Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola “Turība”, Latvi-
ja), Dr.iur. Vytautas Nekrošius (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudz-
nozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas 
nedēļas pirms aizstāvēšanas. Lūdzam interesentus reģistrē-
ties dalībai sēdē līdz 2020. gada 9. oktobrim, rakstot uz e-pastu:  
agnese.steinberga@lu.lv.

***
2020. gada 22. oktobrī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes 

(DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 130. auditorijā, 
Parādes ielā 1a, Daugavpilī IEVA AKMANE aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Krustziežu dzimtas Cruciferae Juss. taksonomiskā 
revīzija Latvijas florā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) bioloģijā 
iegūšanai.

Recenzenti: vad. pētniece, Dr.biol., Anna Mežaka (Daugavpils 
Universitāte, Latvija), asoc.prof., Dr.geogr., Solvita Rūsiņa (Latvijas 
Universitāte, Latvija), pētniece, Ph.D., Thea Kull (Igaunijas Dzīvī-
bas zinātņu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugav-
pils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un https://
du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-
promocijas-darbi/.

***

IN MEMORIAM

Jānis Peniķis
29.07.1933. – 24.09.2020.

24. septembrī 88 gadu vecumā no mums šķīries Latvijas 
Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis politoloģijā Jānis Peni-
ķis. 

Jānis Peniķis dzimis 1933. gada 29. jūlijā Cēsīs. Kopā ar 
vecākiem 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, bet 1949. gadā pār-
cēlies uz dzīvi ASV. Viņš ieguvis bakalaura grādu tautsaim-
niecībā, pabeidzot 1956. gadā Viskonsinas universitāti, bet 
vēlāk arī kļuvis par politoloģijas doktoru. Strādāja Minesotas 
universitātē un vēlāk Indianas universitātē kā politikas zināt-
nes profesors. 

Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas aktīvi iesaistījās 
Latvijas sabiedriskajos un politiskajos procesos. Lasījis lek-
cijas gan Latvijas Universitātē, gan citās Latvijas augstskolās, 
darbojies Latvijas Zinātnes padomē, dažādos Latvijas Zinātņu 
akadēmijas projektos un pasākumos. Viņš ir vairāku desmitu 
zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors. Apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni (2006. gadā). 

Sit Tibi Terra levis!  Latvijas Zinātņu akadēmija

DIGITALIZĀCIJA IZGLĪTĪBĀ UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM –  
projektu sinerģijā

IN MEMORIAM

Imants Kirtovskis
24.01.1930.-12.09.2020.

Ekonomists, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāj-
loceklis Imants Kirtovskis ir dzimis Pleskavas apgabalā, Puškina kalnos. 
Tēvs – Hristians Kirtovskis, bija agronoms, māte Aleksandra bija skolotā-
ja. 1941. gadā, sākoties karam, Kirtovsku ģimene evakuējās uz Kaļiņinas 
apgabalu, bet kopš 1945. gada septembra Imants Kirtovskis dzīvoja Rīgā.

1952. gadā viņš beidza Latvijas Valsts universitāti un sāka strādāt Lat-
vijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā par jaunāko zināt-
nisko līdzstrādnieku. 1957. gadā pēc zinātņu kandidāta grāda iegūšanas 
viņš kļuva par institūta vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, un lasīja lekci-
jas politekonomijā un ekonomisko teoriju vēsturē vairākās augstskolās 
Rīgā. Viņu interesēja ekonomiskās domas vēsture. 

1961. gadā I. Kirtovskis pārgāja darbā uz Rīgas Politehnisko institūtu, 
kur sākumā bija Politekonomijas katedras docents, no 1967. gada - Zi-
nātniskā komunisma katedras vadītājs, 1968. gadā kļuva par Politekono-
mijas katedras vadītāju, bet 1978. gadā pēc ekonomikas zinātņu doktora 
grāda iegūšanas viņu ievēlēja par Politekonomijas katedras profesoru. No 
1974. gada līdz 1990. gadam viņš bija Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta direktors. Līdz pat 1987. gadam viņš turpināja pe-

dagoģisko darbu Rīgas Politehniskajā institūtā. 1990. un 2000. gados I. 
Kirtovskis docēja dažādās Latvijas augstskolās, tostarp Starptautiskajā 
Baltijas akadēmijā (agrāk: Baltijas Krievu institūts). 

I. Kirtovskis daudz rakstīja, bet vēl vairāk domāja. Viņš ir bijis vairāk 
kā 50 zinātnisku publikāciju autors un līdzautors, to skaitā ir sociālisma 
politekonomijas mācību grāmatas un monogrāfijas. I. Kirtovska publi-
kācijas līdz Atmodai bija veltītas sociālisma politekonomijas jautāju-
miem, jo Latvijā bija sociālisma iekārta, un bija jāzina, kā risināt aktuālas 
tautsaimniecības problēmas. Taču viņš bija ekonomists, kurš labi zināja 
ekonomikas teoriju, tāpēc, mainoties ekonomiskajai iekārtai, viņam ne-
bija grūti iedziļināties postsociālisma valsts ekonomiskajos jautājumos. 
Jau sociālisma periodā I. Kirtovska publikācijās izskanēja jaunas idejas, 
piemēram, par inflāciju sociālisma zemēs (oficiālā padomju ekonomiskā 
zinātne apgalvoja, ka sociālisma valstīs inflācijas nav). Pēc Atmodas I. 
Kirtovskis straujo notikumu pavērsienu vērtēja piesardzīgi, bet objektīvi, 
paredzot zaudējumus, ko radīs nepārdomāta rīcība. Taču viņš nekad nav 
bijis pārmaiņu pretinieks, drīzāk saprātīgs atbalstītājs, kurš, kā daudzi 
citi, netika uzklausīts. 

Par nopelniem zinātnes labā Imants Kirtovskis ir iekļauts Kembri-
džas sarakstā 2000 izcili 20. gadsimta cilvēki. Viņš apbalvots ar medaļu 
“Par izcilu darbu” un ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda 
rakstu.

Pēc portāla “Latvijas Krievi” materiāliem. 
Sit Tibi Terra levis!  Latvijas Zinātņu akadēmija

2020. gada 27. oktobrī plkst. 16.30 Latvijas Universitātes (LU) 
Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares pro-
mocijas padomes atklātā sēdē Humanitāro zinātņu fakultātes 401. 
auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā JĀNIS OZOLIŅŠ aizstāvēs pro-
mocijas darbu par tēmu “Stāstījuma struktūra, stāstītāja un stās-
tījuma līmeņi Andras Neiburgas prozā” zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte - Pakule, Dr.philol. 
Elīna Vasiļjeva, Ph.D. Pāvels Štolls (Pavel Štoll) 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā 
un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā. Lai pieteiktos sē-
dei, rakstīt uz e-pastu iveta.narodovska@lu.lv.

***
2020. gada 30. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Dabaszinātņu 
akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jel-
gavas ielā 1, 702. telpā BAIBA PRŪSE aizstāvēs promocijas darbu 
“Zināšanu koprade: Sabiedriskā zinātne un etnobotānika kā atbalsts 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā” zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zināt-
nē. 

Recenzenti: prof. Dr. Raimonds Ernšteins (Latvija Universitāte, 
Latvija); asoc. prof. Dr. Hans Peter Hansen (Orhusa Universitāte, 
Dānija); Dr. Jaime Piera Fernández (Jūras pētniecības institūts 
(ICM-CSIC), Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā (Kalpa-
ka bulv. 4) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas. Interesenti aicināti 
pieteikties sēdei līdz 20. oktobrim, rakstot ziņu uz e-pastu: oskars.
purmalis@lu.lv.

***
2020. gada 30. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Dabaszinātņu aka-
dēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas 
ielā 1, 702. telpā KARINA STANKEVIČA aizstāvēs promocijas 
darbu “Sapropeļa īpašību raksturs atkarībā no veidošanās apstāk-
ļiem un tā izmantošanas iespējas” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs.

Recenzenti: Dr. Vaidotas Valskys (Viļņas Universitāte, Lietuva), 
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija), Dr.biol. Gunta Spriņģe (Latvijas Universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā 
(Raiņa bulv. 19, Rīga) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas. Interesenti 
aicināti pieteikties sēdei līdz 27. oktobrim, rakstot ziņu uz e-pas-
tu: oskars.purmalis@lu.lv.

***
2020. gada 12. novembrī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universi-

tātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komu-

nikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU 
P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā IVARS 
ZĀLĪTIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Application of esti-
mation of model parameters for protective automation of transmis-
sion lines” (“Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana 
elektropārvades līniju pretavāriju automātikā”) zinātniskā doktora 
grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Romāns Petričenko (RTU EEF vadošais 
pētnieks, Latvija), Dr.sc.ing. Saulius Gudzius (Kauņas Tehnoloģiju 
universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing Andrejs Svalovs (Galvenais inženie-
ris, General Electric, Šveice). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā 
(Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zināt-
ne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas pro-

mocijas padomes 2020. gada 7. septembra atklātā sēdē GUNTA 
LAIZĀNE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zi-
nātniskais doktora grāds (Ph.D.) klīniskajā medicīnā. Balsošanas 
rezultāti: par - 9, pret - 0, atturas - 0.

***
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas pro-

mocijas padomes 2020. gada 24. septembra atklātā sēdē ELĪNA  
SĪVIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zināt-
niskais doktora grāds (Ph.D.) klīniskajā medicīnā. Balsošanas re-
zultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.

***
Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā 

sēdē 2020. gada 24. septembrī VIKTORIJA KIRILLOVA aizstāvēja 
promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātniskais doktora grāds 
(Ph.D.) bioloģijā.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 0.
***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņē-
mējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 
25.  septembrī KRISTAPS ZDANOVSKIS aizstāvēja promocijas 
darbu un viņam tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) 
Ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, atturas - 0.
***

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas bāzes zinātnes, tai 
skaitā farmācijas promocijas padomes 2020. gada 29. septembra at-
klātā sēdē AGNESE ZARIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai 
tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) Medicīnas bāzes 
zinātnē, tai skaitā farmācijā. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, 
atturas - 0.


