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BŪTISKI JAUNA UN PĀRĀKA RADĪŠANA
JAU SEN NAV VIENA ATKLĀJUMA REZULTĀTS
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“Vienmēr ir nelieli, inkrimentāli soļi, atsevišķas idejas,
kas ir kā šūnas augošā daudzšūnu organismā. Tas noteikti ir
evolucionārs ceļš. Tieši tāpēc kaut kā būtiski jauna un būtiski
pārāka radīšana jau sen nav viena punktveida atklājuma rezultāts. Zinātnes un tehnikas vēsture fokusējas uz singulāriem
notikumiem, un tas rada sabiedrībā revolūcijas gaidas attiecībā
uz zinātnes pielietojumiem, bet mūsdienās tas ir evolūcijas
process. Tas, kas eventuāli atnes progresu un labumu sabiedrībai,
nav aptverams nevienam atsevišķam pētniekam vai atsevišķai
pētnieku grupai”, saka Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs sarunā par metroloģiju,
elektroniem un kļūdu uzskaites metodoloģiju, pārdefinēto
kilograma vērtību, zinātnes izcilību un izciliem zinātniekiem
ar Ilonu Gehtmani–Hofmani laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”.
Tiek bieži lietots termins “izcili zinātnieki” un “zinātnes
izcilība”. Kā Jūs skaidrotu, kas ir zinātnes izcilība? Kā Jūs
raksturotu izcilu zinātnieku un, kas tad būtu tie pārējie?
Droši vien ir jāsāk ar definīcijām, bet jau tur var izpausties
atšķirības mūsu nolūkos un priekšstatos. Man šķiet par izcilu
zinātnieku varam runāt divās nozīmēs. Ja sakām, ka kaut kas ir
izcils, tad tā nevar būt daudz. Tas izceļas uz kaut kāda fona, un
tad varam paņemt kaut kādu kritēriju. Parasti par kritērijiem
izvēlas tos lielumus, kuri ir visvieglāk izmērāmi. Skolēniem šis
kritērijs ir atzīmes. Sporta veidos tas, kurš kaut ko paveic ātrāk
vai uzrāda citus izmērāmi labākus rezultātus, ir izcilākais. To
var viegli noteikt, var visu saranžēt, un tad vienoties, ka Top 5
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vai Top 10 mēs saucam par izcilajiem. Izcilība tādā nozīmē ir
neliela grupa, kura bieži iekļūst topā. Noteiktos sporta veidos
sportisti regulāri mērās, un tad var diezgan viegli pateikt, kuri ir
izcilie sportisti. Piemēram tie, kas atved medaļas. Šaurā nozīmē,
ja mēs tikai šādā veidā uz to skatāmies, tad zinātnes sasniegumu
vai ieguvumu redzam un vērtējam vienīgi kategorijās, kuras
ir visvieglāk izmērīt. Teiksim, publikāciju skaits, piesaistītais
finansējums vai citi viegli izmērāmi rādītāji. Droši vien ir svarīgi
runāt par izcilību arī šādā šaurā nozīmē, uzsverot to, ka beigu
beigās kaut kādas kategorijas arī zinātnē ir izmērāmas, un tas
dod noteiktu impulsu. Taču pats svarīgākais, kas nosaka arī
zinātnes fundamentālu atšķirību no sporta ir, ka zinātnē
olimpiskās medaļas nav pašmērķis.
Otra nozīme, kurā var runāt par izcilību zinātnē, ir
orientācija jeb mērķis – kas ir vērtība zinātniskajā izpētē?
Otrajā nozīmē zinātnes izcilība ir saistīta ar to, kāda ir zinātnes vide, cik tā ir veselīga un kāds ir maksimālais ieguvums
no zinātnes. Cik lielā mērā zinātniskums, prakse un vēsture ir
pierādījusi, kas ir zinātnes stiprā puse, un cik lielā mērā tas
tiek attīstīts un izmantots. Bez specifiska konteksta vai mērķa,
kurā jēdzienu “izcilība zinātnē” lietojam, droši vien atbildes
sanāks tikai tādas kā filozofiskas pārdomas par to, kas tas ir. No
vienas puses, var izsludināt kritēriju vai konkursu un skatīties,
kas ir konkursa laureāti, kuri ir tie izcilnieki, bet, no otras puses,
mums ir maksimāli jāmācās no tā, kas pasaules labākajā praksē
ir labi darbojies, un uz tām vērtībām un principiem jāorientējas.
Tā būtu tā izcilība zinātnē. Ja deklarējam, ka mūsu zinātnei ir
jābūt izcilai, tad kādā fonā lai tā izceļas? Pārspīlēt izcilību nevajag,
citādi pazūd jēdziena vērtība.
Ir labi pazīstamas Eiropas ietvara programmas, piemēram,
programma Horizon 2020, kas tagad noslēdzas. Tajā ir izdalīti
pīlāri atkarībā no mērķiem, kam zinātne kalpo. Fundamentālās
zinātnes zarā pamatprincips – finansējuma sadale – attiecas
tiešām uz izcilību jeb excellent science. Tā ir piramīda ar izcilības
grantiem. Pieredzējušajiem jeb patstāvīgajiem zinātniekiem ir
Eiropas Zinātnes padomes granti un Marī Kirī izcilo PostDoc
granti. Tajā vistiešākajā veidā var redzēt olimpisko principu,
kur apmēram 10% kārtējā izsludinātā konkursa dalībnieku tiek
apbalvoti. Tādējādi fundamentālajā zinātnē tiekšanās uz izcilību ir primāra, jo citādi tās izredzes, ka tiešām kaut kas būtiski
fundamentāls un jauns tiks atklāts, ir mazas. Savukārt, lietišķā
zinātne, kura ir vērsta uz konkrētu problēmu risināšanu, ir cieši
saistīta ar aktuālām sabiedrības vajadzībām un izaicinājumiem,
izcilības kritērijiem ir jābūt formulētiem šādi – vai sasniedzam
konkrētos termiņos iepriekš izvirzītos mērķus vai nē.
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L`ORÉAL Baltic balva sievietēm zinātnē

L`Oréal Baltic programmas “Sievietēm zinātnē” 15. gadu jubileja 2019. gadā LU.
Foto: J. Saliņš

Starptautiskā programma “Sievietēm zinātnē” tika aizsākta
1998. gadā un kopš tā laika L`ORÉAL un Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) veicina
sieviešu iesaistes palielināšanos zinātniskajā darbībā. Jau 23 gadus L`ORÉAL un UNESCO programma “Sievietēm zinātnē”
godina zinātnieces, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā. Kopš
1998. gada apbalvotas vairāk nekā 3600 zinātnieces no 117 valstīm. Laureātes iegūst naudas balvu savu ieceru turpināšanai un
apmācības, kas noder profesionālās darbības veikšanā. Programma var lepoties ar piecām Nobela prēmijas ieguvējām (1995.
gadā medicīnā – Christiane Nüsslein Volhard, 2009. gadā ķīmijā
– Ada Yonath, 2009. gadā medicīnā – Elizabeth H. Blackburn
un 2020. gadā ķīmijā – Emmanuelle Charpentier, Jennifier A.
Douana ).
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7. jūnijā LZA ārzemju locekli Rasmu Šildi–Kārkliņu!
8. jūnijā LZA īsteno locekli Ievu Osi!
9. jūnijā LZA goda doktori Līviju Volkovu!
11. jūnijā LZA korespondētājlocekli Andri Ferdatu!
11. jūnijā LZA goda doktoru Ilgoni Bērsonu!
21. jūnijā LZA goda doktoru Eduardu Andersu!
26. jūnijā LZA goda doktoru Jukio Kobajasi!
Ad multos annos!

Latvijas Zinātņu akadēmija

LZA izsludina īsteno un
korespondētājlocekļu vakances
Atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Statūtu
punktam 3.8.1.1. LZA Senāts ir izsludinājis īsteno un
korespondētājlocekļu vakances locekļu vēlēšanām, ko
plānots organizēt LZA Rudens pilnsapulcē š.g.
novembrī. LZA īstenajiem locekļiem izsludinātas 11
vakances, LZA korespondētājlocekļiem – 12 vakances
šādās zinātnes nozarēs:
• Medicīna – 1 vakance;
• Materiālzinātne – 1 vakance;
• Ķīmija – 1 vakance;
• Farmakoloģija/farmācija – 1 vakance;
• Fizika/astronomija – 1 vakance;
• Matemātika, datorzinātne un informātika – 1 vakance;
• Inženierzinātne un tehnoloģijas – 1 vakance;
• Pedagoģija – 1 vakance;
• Literatūrzinātne/valodniecība – 1 vakance;
• Tiesību zinātne – 1 vakance;
• Mežzinātne – 1 vakance;
• Pārtikas zinātne – 1 vakance.
Detalizēta informācija par locekļu kandidātu
izvirzīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem
atrodama LZA mājaslapā.
Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas
Senāta 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.

LZA izsludina vārdabalvu konkursus
Š. g. 18. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA balvu konkursu
2022. gadam, piešķirot astoņas vārdbalvas – Artura
Balklava balvu zinātnes popularizēšanā, Frīdriha Candera
balvu astronomijā, Gustava Vanaga balvu ķīmijā, Tālivalža
Vilciņa balvu socioloģijā, Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā,
Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnē, Kaspara Buša
balvu meža ekoloģijā un mežkopībā, Arvīda Kalniņa balvu
mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.
Jaunajiem zinātniekiem 2022. gadā LZA piešķirs
piecas vārdbalvas – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā,
Vitauta Tamuža balvu mehānikā, Mārtiņa Straumaņa un
Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā, Emīlijas Gudrinieces balvu
ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā, Zentas Mauriņas balvu
literatūrzinātnē vai filozofijā un trīs jauno zinātnieku balvas.
Papildu informācija atrodama LZA mājaslapā.
Pieteikumi iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā,
Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā vai attiecīgo
zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633,
67220725, 67225889) līdz 2021. gada 24. septembrim.
Latvijas Zinātņu akadēmija

Tīklošanās nozīme starp zinātniekiem Latvijā un pasaulē
jaunu kontaktu izveidē un esošo uzturēšanā
Izvēloties strādāt vai studēt ārzemēs, priekšā stāv dilemma –
izvēle starp savas nākotnes būvēšanu Latvijā vai investīciju savā
profesionālajā attīstībā, dodoties citur pasaulē. Mūsu savstarpēji
saistītajā pasaulē šāds jautājums signalizē par noteiktas pakāpes
komunikācijas trūkumu un Latvijas diasporas sadrumstalotību,
kas liedz iegūt maksimālu pienesumu no iespējam, ko sniedz
migrācija. Kontaktu izveide starp Lielbritānijas un Latvijas
jaunajiem zinātniekiem un studentiem ir vitāli svarīga, ne tikai
lai attīstītu zinātnisko ideju apmaiņu un saglabātu piederību,
bet arī, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.
Kembridžas Universitātes Latvijas Studentu biedrība
aktīvi iesaistās profesionālos un kultūras apmaiņas pasākumos
ar Latvijas organizācijām, ar ieceri veicināt valsts piederības

apziņu studentiem un būvēt kontaktu tiltus ar Latviju. Latvijas
izcelsmes studentu diaspora Lielbritānijā aktīvi uztur kontaktus
ar dzimteni, un daudzi atgriežas, lai strādātu zinātniskajās un
valsts institūcijās, skolās un jaunuzņēmumos. Viena no biedrības prioritātēm ir palīdzēt Latvijas studentiem saglabāt kontaktus ar Latviju un piederības sajūtu valstij. Ik gadu biedrība palīdz
pretendentiem no Latvijas ar iesniegumu rakstīšanu, lai iestātos
augstskolās Lielbritānijā. 2018. gadā septembrī kopā ar uzņēmumu “Roche Latvija” tika rīkots pasākums vidusskolas skolēniem par studiju iespējām Lielbritānijā, kurā ar savu studiju un
pieteikumu iesniegšanas pieredzi dalījās bijušie Kembridžas un
Varvīkas universitātes studenti.
Turpinājums – 3.lpp.
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Nepaturot prātā šo atšķirību un zinātnes ietekmes daudzveidību, varam kaut ko ļoti būtisku pazaudēt šajās diskusijās.
Vienkāršojot – izcilības kritēriji vai mērķi ir atšķirīgi pētījumos, kuru pamatuzstādījums ir izveidot tirgū konkurētspējīgu
tehnoloģiju, un pētījumos, kuru pamatuzdevums ir par šo
jautājumu atklāt vēl neizzinātus darbības mehānismus, kuri
nākotnē var būt un var nebūt ar tehnoloģisku pielietojumu.
Izcilības kritērijiem abos gadījumos attiecīgi ir būtiski jāatšķiras.
Vai pareizi Jūs sapratu, ka fundamentālajām zinātnēm
nav tieša finansiāla pienesuma, savukārt lietišķās zinātnes
rada konkurētspējīgus produktus?
Nē, tas nav gluži tas, ko es teicu. Kā strādā inovācijas?
Kāpēc valsts iegulda? Valsts parasti neiegulda privātajā biznesā.
Tā sauktā normālā jeb labā prakse ir, kad biznesā ir ieinteresēti
komersanti, kuri brīvi iet tajā virzienā, kas nes vislielāko
peļņu, bet valsts regulē, lai nesanāk kaut kādas nepareizas
darbības. Valsts iegulda zinātnē tāpēc, ka tas ir inovatīvs
process, kas prasa dziļu izpēti un ļoti specifiskas kompetences,
un, kā likums, tas notiek ilgtermiņā. Neviens investors neatgūs
garantētu peļņu vai peļņu ar labu ticamību tādos projektos.
Tas ir nepārtraukts spektrs atkarībā no tehnoloģijas gatavības
līmeņa un no tā, kāds ir laika apvārsnis, kad tehnoloģijas
veidosies. Tas arī ir viens bieži dzirdēts un aplami piemērots
stereotips – lūk, iedosim zinātniekiem naudu ar nosacījumu, ka viņi izstrādās kaut ko komerciāli lietderīgu, bet mums
vajadzēs tikai nedaudz palīdzēt šajā procesā, kaut kā savest kopā
zinātniekus ar komersantiem un tie palīdzēs zinātniekiem, kas
uzņēmējdarbībā nav tie izcilākie, projektu komercializēt un gūt
peļņu, un tad būs nauda visiem, gan valstij, gan zinātnei. Tā
ir tāda vienkāršota karikatūra par kaut kādu idealizētu gadījumu, kas, protams, nenozīmē, ka nav nepieciešama sazobe starp
uzņēmējiem un zinātniekiem. Zināšanu pārnese ir jāattīsta.
Primārā motivācija uzņēmējiem ir gūt peļņu, bet primārā
motivācija zinātniekiem ir atklāt un saprast. Spēlētājiem no
abiem poliem ir jāsadarbojas,, lai veidojas jēgpilns rezultāts.
Latvijas zinātnē ir labi piemēri tam, kā tas darbojas. Ir piemēri,
kam līdzināties, bet to nevar izmantot kā šablonu vai shēmu
katrai situācijai.
Elektroni uzvedas kvantiski un mēdzot aiziet neceļos.
Jūsu pētījumā, kuru LZA atzina starp 2020. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem, tika attīstīta kļūdu uzskaites
metodoloģija. Kāpēc šīs kļūdas ir jākonstatē un jāmēra?
Jau runājām par spektru no ļoti fundamentāliem līdz
pavisam konkrētu inovatīvu priekšrocību nesošiem
pētījumiem, un es šajā spektrā esmu krietni tuvāk fundamentālajam polam. Mani personīgi fascinē uz atsevišķiem
elektroniem balstītas ierīces, jo tās ļauj izzināt, kā kvantu fizikas principi izpaužas praktiski reālajās elektronikas shēmās un
pie kādiem citādi neiespējamiem efektiem tie var novest. Tas ir
šajā tehnoloģisko iespēju un fundamentālo likumu krustpunktā
aktuālais jautājums, kas mani un vēl plašu pētnieku loku pasaulē
pietiekami aizrauj, lai ar to nodarbotos un gūtu jaunas atziņas.
Par tiem ceļiem un neceļiem… Tas man ir tāds tēlains veids,
kā pateikt, ka viena fundamentālajām kvantu fizikas likumu
īpašībām ir kvantu nenoteiktība jeb nejaušība, kas var izpausties
kā troksnis vai atkāpes no vēlamā efekta, tādēļ tā ir jāpārzina. Tas ir būtiski, lai mazinātu troksni un lai ierīces darbotos
ar maksimālu lietderību. Atkarībā no konkrētas ierīces un
konkrēta pielietojuma (piemēram, kvantu skaitļotājs vai strāvas etalons) ir savi kritēriji tam, kas ir tā lietderība un kādu
skādi nodara troksnis. Mērķis ir pragmatisks, bet ceļš ir
aizraujošs, jo varam kontrolēt tikai to, ko izprotam. Skaitļošanas
elementiem, kas balstās kvantu fizikas likumos, kas būtu kvantu loģikas elementi, atmiņas reģistri vai kvantu informācijas
pārraides elementi, eventuāli ir jādarbojas nevainojami. Cik
daudz traucējumu, neperfektumu un trokšņu tie var izturēt?
Tas ir neizbēgami aktuāls jautājums, cenšoties šādas tehnoloģijas attīstīt. Tāpēc pirmais ir izprašana, kas iet roku rokā
ar līdzekļiem un veidiem, kā to kontrolēt. Konkrēta pētījuma kontekstā mērķis ir elektronu plūsma vienā virzienā. Ļoti
vienkāršiem vārdiem, tā ir maiņsprieguma radītā līdzstrāva, kurā ir precīzi fiksēts elektronu skaits vienā periodā. Tā ir
konkrētā etalonstrāvu tehnoloģija, kuras ietvaros piedāvājam
vispārīgo kļūdu uzskaites metodoloģiju. Tas bija mans mēģinājums atbildēt uz to, kāpēc ir svarīgi, lai elektroni neaizietu
neceļos, bet gan ilustrētu vispārīgāku mūsdienu fundamentālo
pētījumu iezīmi. Proti, vienam rezultātam ārpus globālā ideju
un specifisku sasniegumu attīstības konteksta, protams, nav
īpašas vērtības. Tas ir raksturīgi procesam, kurā mūsdienās
rodas un attīstās tehnoloģijas. Vienmēr ir nelieli, inkrimentāli soļi,
atsevišķas idejas, kas ir kā šūnas augošā daudzšūnu organismā.
Tas noteikti ir evolucionārs ceļš. Tieši tāpēc kaut kā būtiski
jauna un būtiski pārāka radīšana jau sen nav viena punktveida atklājuma rezultāts. Zinātnes un tehnikas vēsture fokusējas
uz singulāriem notikumiem, un tas rada sabiedrībā revolūcijas
gaidas attiecībā uz zinātnes pielietojumiem, bet mūsdienās
tas ir evolūcijas process. Tas, kas eventuāli atnes progresu un
labumu sabiedrībai, nav aptverams nevienam atsevišķam
pētniekam vai atsevišķai pētnieku grupai. Tāpēc arī darbības ar
nelieliem elementiem no liela stāsta ir nesaprotamas un šķiet
nevajadzīgas, ja tās un elementi tiek skatīti atrauti no veseluma,
no visa lielā stāsta. Šī iezīme ir raksturīga gan uz tehnoloģiskiem
lietojumiem orientētajām fizikālo zinātņu nozarēm (piemēram,
kvantu nanoelektronikai), gan fundamentālajai fizikai, kas
izzina elementārdaļiņas vai kosmoloģiska mēroga jautājumus.
Arī tur jaunu zināšanu iegūšana ir ļoti lēns un daudzpakāp-

ju process, un tie lielie zinātniskie eksperimenti, kas ir simtu
un tūkstošu pētnieku gadu desmitu sadarbības rezultāts, ir
vienīgais veids, kā atnest jaunus un ticamus zināšanu
elementus. Es šeit runāju par elementārdaļiņu fizikas
eksperimentiem, par astrofizikas aktuālajiem jautājumiem un
izaicinājumiem, kas balstās ļoti kompleksā novērojumu informācijas apstrādē un iespējās. Kad šis darbs rezultējas kādā
būtiskā, nozīmīgā atklājumā, tad par to veido zinātnes raidījumus un piešķir Nobela prēmijas. Zinātniskās pētniecības
elementi, izņemti laukā no konteksta, ir bieži vien nesaprotami,
un – jo tuvāk fundamentālajam polam, jo grūtāk ir nespeciālistam
novērtēt atsevišķo soli pilnās ainas kontekstā. Vienlaikus, tā ir,
manuprāt, dabiska un neizbēgama īpašība.
Kādas ir metroloģijas praktiskās funkcijas?
Metroloģija ir “mēru zinātne” – zinātnes/zinību specializētā
joma, kas nodrošina, lai visi mērījumi savā starpā ir salīdzināmi,
un rūpējas par vienotu mērvienību sistēmu un mēraparātu
kalibrāciju. Metroloģijā kā diezgan specifiskā un vienlaikus
ļoti plašā nozarē, risina gan ļoti fundamentālus, gan praktiskus
jautājumus. Lietišķajā metroloģijā primārais jautājums ir,
vienkāršojot – vai mans ampērmetrs ir pietiekami labs, vai
mans lineāls ir uztaisīts pareizi? Kas man to var pateikt? Ir
jābūt iestādēm, kur zina, kā mērīt, un etaloniem, ar kuriem var
salīdzināt. Šo kalibrācijas servisu nodrošina metroloģijas
institūti visās valstīs. Arī Latvijā ir Metroloģijas birojs, kas
atbild par to, lai atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām
būtu iespējams veikt kalibrēšanu.
Lielajās valstīs ar lieliem resursiem un ilgstošām pētniecības
tradīcijām šajā jomā (Lielbritānijā, Vācijā, Japānā, ASV),
metroloģijas institūti līdzās šai praktiskajai jeb lietišķajai
funkcijai (sertifikācija, kalibrācija, konsultācijas uzņēmējiem
par piemērotiem risinājumiem, ja viņu specifiskajā tehnoloģijā ir svarīgi ļoti jūtīgi vai ļoti precīzi mērījumi), ir arī lielas
pētniecības organizācijas, kas veic fundamentālo pētniecību
šajos jautājumos visaugstākajā līmenī, kāda vien pasaulē ir
iespējama. Un man ir prieks, ka mūsu mazā teorētiķu grupa no
Latvijas universitātes jau ilgstoši un sekmīgi piedalās šajā lielajā
procesā.
Fundamentālās metroloģijas nemitīgais izaicinājums ir
meklēt katram lielumam – garumam, masai, elektriskajam
spriegumam utt. – visprecīzāko veidu, kā to nomērīt. Vai
varam uztaisīt vēl labākus metrus, pulksteņus un ampērmetrus?
Kādam par to ir jādomā un tas ir jāizzina. Pilnveidojot un
attīstot mērīšanas tehnoloģijas, nemitīgi pieaug maksimāli
iespējamā precizitāte. Katru reizi, kad izdodas paplašināt iespējamā robežas, var sākt uzdot jautājumus, kam šīs iespējas var
piemērot? Bieži vien pirmie pielietojumi ir tieši fundamentālajā fizikā, kas ir saistīta ar visvājāko vai visgrūtāk pamanāmo
fizikālo efektu izpēti. Gravitācijas viļņu atklāšanas
eksperiments prasīja uztaisīt visjūtīgāko skaņas detektoru, kas ir realizēts kā gaismas interferometrs – visprecīzākais
attāluma mērītājs. Laika metroloģijai ir savi stāsti par optiskiem
pulksteņiem, par fizikālo konstanču nemainīgumu, par
tumšās matērijas meklējumiem… Šādiem fundamentāliem
jautājumiem ar laiku seko praktiskie, kā tas ir bijis ar
atompulksteņiem un globālās pozicionēšanas tehnoloģijām.
Kur ir robežšķirtne, kad zinātnes rezultātiem piešķir inovāciju statusu?
Lai izdarītu kaut ko labāku nekā jelkad, neviens nevar
pateikt, cik daudz ir jāiegulda un cik liels būs ieguldījums,
kamēr netiek mēģināts mērķtiecīgi un konsekventi tajā virzienā iet. Tas raksturo zinātnisko aspektu. Manuprāt, nav tādu
atklājumu, kur vienlaikus tajā brīdī, kad tie ir izdarīti, ir arī
fundamentāli: ļoti svarīgi un uzreiz ar iegūstamiem
praktiskiem pielietojumiem.
Vēsturiskos piemērus un vēsturiskās autoritātes nebūtu godīgi piesaukt, bet varbūt vajag. Heinrihs Hercs, kurš
eksperimentāli pirmais atklāja elektromagnētiskos jeb radio
viļņus. Zinātniekam prasīja, kāpēc viņš to izdarīja, un, lūk,
atbilde: “Es gribēju pārbaudīt lorda Maksvela teoriju. Es to
pierādīju.” – “Tas ir brīnišķīgs sasniegums! Kādus jūs redzat
tam praktiskus pielietojumus?” – “Es tam neredzu nekādus
praktiskus pielietojumus.” Tas, ko zinātnieks ir specifisku
izdarījis, ļoti bieži var kalpot kā elements nākamajam pētniekam, kas saskatīs, kā to var sakombinēt un pielietot. Tieši
tāpēc – jo vairāk uz zinātnes vai fundamentālās zinātnes
pusi, jo svarīgāk ir visas šīs idejas komunicēt atklāti, nākamos
pētījumus iespējošā formā. Tāpēc zinātniskās publikācijas ir tā
lielā vērtība, ka tās padara veikto pētījumu par pakāpienu, uz
kura var atbalstīties, jo ir pārbaudīts, ka tas tā ir. Vairs nav jātērē resursi, lai uzzinātu, kas tur notiek. Ja tas, kas citam ir sanācis,
man ir noderīgs, tad es speru nākamo soli tālāk, kas būs jau kaut
kādā citā virzienā. Raksturojot spektru no fundamentālās un
lietišķās pētniecības līdz inovācijām, nosacīti zinātne beidzas tur,
kur ir lielāka lietderība rezultātu patentēt vai komercializēt nekā
publicēt.
Esiet teicis, ka neko nevaram darīt ar problēmu, kas nav
izmērāma.
Metroloģijas kontekstā tas droši vien ir tāds gluži vienkārši
skaists lozungs, kāpēc vajag precīzi mērīt. Piemēram, viens
no fundamentālās fizikas lielajiem atvērtajiem jautājumiem ir
tumšās matērijas daba. Kāpēc tā ir tumša? Tāpēc, ka nevaram
to izmērīt, neko par to pateikt, tās ietekme uz parasto vielu ir
pārāk vāja, un mēs to vēl neesam detektējuši. Tumšās matērijas
īpašības nevarēs izzināt, ja nebūsim iemācījušies pietiekami
precīzi mērīt. Tā būtu konkrēta atbilde uz jautājumu zināt-
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nes ietvaros, bet, paskatoties uz to filozofiski jeb vispārīgi, ja
vēlamies kādu problēmu risināt racionāli, paliekoši un ilgtspējīgi,
tad zinātniskā metode būs noderīga tikai tik tālu, cik precīzi
varam definēt problēmu un norādīt metodoloģiju, lai konstatētu,
vai risinājums darbojas. Tā var būt arī kāda sociāla problēma
vai jautājums – gaisā, kuru elpoju, ir vīrusa daļiņas vai nav?
Ja man nav līdzekļa, kā to mērīt un kontrolēt, esmu akls savās
darbībās. Ekstrēmos gadījumos, iespējams, risinu problēmu,
kuras nav. Tas ir fundamentāls jautājums, kā atšķirt to, ko tikai pieņemam, no tā, kas objektīvi eksistē. Tas ir tāds lielais
filozofiskais jautājums ar ļoti praktiskām sekām. Mēs katrs
darbojamies noteiktas epistemoloģijas ietvaros, kas zinātnieku absolūtam vairākumam ir kopīga un kuru tādēļ viegli pieņemt par pašsaprotamu. Taču atziņas par zinātnes epistemoloģiju kļūst praktiskas, kad saduramies ar izpausmēm, kas ļoti
reāli ietekmē cilvēku dzīves un attieksmes. Teiksim, homeopātu pārliecība par homeopātijas darbības mehānismu, un
pseidozinātniskās pasakas par to, kāpēc homeopātisko līdzekļu
pagatavošanas rituāli ir iedarbīgi. Tie ir nesavietojami ne tikai
ar uz pierādījumiem un mērījumiem balstīto medicīnu, bet
arī vienkāršu loģiku. Šī pretruna nenozīmē, ka kaut kam nav
tiesības pastāvēt, bet zinātnieku kopienai pret sabiedrību ir
pienākums šo racionalitāti skaidrot un aizstāvēt.
Par pārdefinēto kilograma vērtību. Ko ar to darīt?
Kilograma vērtību nedrīkst mainīt, jo, ja kāds pēkšņi to
izmaina, tas nozīmē, ka uzreiz visi svari Centrāltirgū ir jāmaina.
Nu es to pārspīlēju, bet zinātniskais priekšnosacījums, lai varētu pāriet uz citādāku primāro definīciju, būtu tāds, ka, pārejot
uz citādāku definīciju, visi līdz šim veiktiem mērījumi un mērinstrumenti paliek pareizi un derīgi! Līdz ar to nav brīnums,
ka šis pagrieziena punkts metroloģijas nozares vēsturē, kopš
jaunā kilograma definīcija stājās spēkā 2019. gadā, nav izraisījis, par laimi, nedz sabiedriskus nemierus, nedz arī... Nu skolotājiem tas ir ļoti svarīgi. Mēs pat rīkojām SI pārdefinēšanai
veltītos seminārus gan Fizikas skolotāju asociācijai, gan Ķīmijas
skolotāju asociācijai. Izmaiņas ir konceptuālas. Katra etalona
vērtība vairs nav piesaistīta unikālam objektam, bet ir atvasināta
no fizikas fundamentālajiem likumiem. Kilograma gadījumā
ir nepieciešams piesaistīt tieši kvantu fizikas likumus, jo tā
vērtība ir atvasināma no universālā Planka konstantes.
Par šo jautājumu es daudzas populārzinātniskas lekcijas
esmu lasījis un ar lielu prieku to pavērstu jebkurā virzienā,
jo tur ir iespējami visādi romantiskie stāsti. Teiksim, Vācijas
Metroloģijas institūtā kilograma grupa ar dalītām jūtām uztver
šo izmaiņu, jo ir tāda gadsimtu sena tradīcija, kas patiesībā ir
kā nolikums, ka unikālais kilograms glabājas Francijā, seifā,
no kura ir trīs atslēgas, un katra atslēga ir savas Eiropas lielvalsts (Francijas, Vācijas, Lielbritānijas) metroloģijas institūta
vadītājam, lai kara gadījumā ar to nekas nenotiktu. Viņiem ir
tradīcija Ziemassvētkos sanākt kopā un oficiālā ceremonijā atvērt
seifu, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Tagad iepriekšējās nozīmes
tam objektam vairs nav. Planka konstanti nevar ielikt seifā.
Jūs šogad par zinātnes popularizēšanu esat saņēmis
Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu, kura ir nosaukta Artura
Balklava vārdā. Ar ko Jums tā saistās?
Man primāri tas saistās ar žurnālu “Zvaigžņotā Debess”,
kuram Arturs Balklavs ļoti lielā mērā bija sevi veltījis. Viss viņa
mūžs un pārliecība ir par to, ka ir jākomunicē plaši. Tā ir bijusi
ļoti liela personība Latvijas astronomijas un zinātnes popularizatoru vidū. Tas, ka kosmoss un ar astronomiju un astrofiziku
saistīti atklājumi piesaista sabiedrības uzmanību, vienmēr ir kā
labs iegansts uzsākt sarunu par to, kas šobrīd ir aktuāls fundamentālajā zinātnē, kādi ir jaunie atklājumi par mūsu vietu
lielajā visumā un tiem fascinējošajiem procesiem, kas tajā
notiek. Tur mēs varam tiešā veidā uzrunāt cilvēku sajūsmu un
prieku par dabu un tās lielajiem mērogiem, jo ne velti fizika ir
sākusies ar debess ķermeņu precīzas kustības izpratni un spēju
aptvert. Manuprāt, tā būtu idejiskā saskarsme.
Man pašam ļoti patīk sekot līdzi zinātnes aktualitātēm un
tiem lielajiem secinājumiem, ko nes arī astrofizikas pētniecība.
Pie izdevības izmantoju iespējas, tai skaitā Latvijas žurnālistu
un Latvijas sabiedriskā medija raidījumu piedāvājumus zinātnes
popularizēšanai. No visiem maniem populārzinātniskajiem stāstiem tas, ar ko es visvairāk lepojos, ir bijusi intervija “Rīta panorāmai” par gravitācijas viļņu atklāšanu. Es varbūt ļāvos tādai mākslinieciskai iedvesmai, bet aiz mākslas nedrīkst aizmirst, ka tas ir
absolūti reāls un absolūti fascinējošs zinātnes rezultāts.
Astronomiskie novērojumi ir mērījumi. Varētu teikt, ka
astrofizika ir liela mēroga, kosmiska mēroga parādību
fizika, kur mums nav iespējas neko ietekmēt, bet mums ir iespējas
ļoti smalki un precīzi novērot. Līdz ar to bez astronomijas
astrofizika nav iespējama, bet, lai atšifrētu, kāpēc zvaigznes,
galaktikas melnie caurumi, pulsāri un citi objekti uzvedas
tā, kā tie uzvedas, ir jāpārzina un jāpielieto fizikas likumi,
turklāt tādās kombinācijās un tādās intensitātēs, kādas nekad nav
iespējamas uz zemes.
Tas ir liels brīnums, ka principi un likumi, kas ir atklāti uz
zemes un kas ir cilvēka prātam aptverami, strādā situācijās un
mērogos, kurus mēs citādi kā vien caur astronomiskiem vērojumiem nekādi nebūtu spējīgi atklāt un izzināt. Līdz ar to astrofizika ir ļoti fascinējoša zinātnes nozare. Ja ir iespēja pastāstīt
par to arī citiem, kurus tā fascinē, tad varam visi kopā dalīties
tajā priekā. Nav jābūt astrofiziķim, lai domātu par melnajiem
caurumiem. Manuprāt, tā ir tikpat būtiska cilvēciskās pieredzes
sastāvdaļa kā mūzika vai citas mākslas formas. Tas ir vēl viens
veids, kā gūt prieku, vērtību, nozīmi un jēgu šajā pasaulē.
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane–Hofmane
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L`ORÉAL Baltic balva sievietēm zinātnē
Turpinājums no 1.lpp.

L`ORÉAL Baltic ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas,
Latvijas Zinātņu akadēmijas un programmas goda patroneses,
akadēmiķes Vairas Vīķes–Freibergas atbalstu 2005. gadā iedibināja “Sievietēm zinātnē” programmu Latvijā. Programmas
patronese, Latvijas valsts prezidente (1999–2007) uzsver: “Valsts
un publiskā sektora atbalsts zinātnei Latvijā ne vienmēr atbilst
visu atzītai izpratnei par to, ka nākotnes labklājība jebkurā valstī
var balstīties tikai uz augstākā līmeņa zināšanām un iedzīvotāju
spēju visu mūžu turpināt mācīties un pielāgoties strauji mainīgai
pasaulei. Tamdēļ L`ORÉAL” un UNESCO programma, kā izcils
paraugs publiskās–privātās sfēras sadarbībai, sievietēm zinātniecēm kā Latvijā, tā citur pasaulē ir nākusi kā ievērojams atbalsts”.
Programmas attīstībai Latvijā liels darbs paveikts pateicoties
programmas patronesei, akadēmiķei Vairai Vīķei–Freibergai,
LZA viceprezidentam, akadēmiķim Ojāram Spārītim, vairākārtējam žūrijas komisijas vadītājam LZA prezidentam,
akadēmiķim Ivaram Kalviņam, mūžībā aizgājušajam, ilggadējam
žūrijas komisijas vadītajam, akadēmiķim Jānim Stradiņam,
programmas vadītājām Esterei Braķei un Aijai Miglānei–
Goģei, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārei
Baibai Moļņikai un Zinātnes sektora vadītājai Sarmītei Pulstei.
Sākotnēji programmai varēja pieteikties zinātnieces un pētnieces no dzīvības un materiālzināņtu jomām, bet kopš 2017.
gada arī vides, inženerzinātņu un fizikas jomu pārstāves. Sākot ar šo gadu uz balvu varēja pieteikties arī zinātnieces un
pētnieces no matemātikas, datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju jomām. Šogad Baltijas konkursa nolikums tika mainīts –
palielinot balvas pretendentu vecumu no 33 uz 40 gadu vecumu
un māmiņām palielinot vecuma limitu par katru bērnu.
Pieteikumus no Latvijas izvērtē Latvijas Zinātņu akadēmijas izveidota žūrija tās prezidenta, akadēmiķa Dr.habil.chem.
Ivara Kalviņa vadībā. Šogad žūrijas komisijā – akadēmiķes
Dr.habil.med. Vija Kluša un Dr.biol. Aija Linē (balvas ieguvēja 2005. gadā), akadēmiķes Dr.habil.biol. Ruta Muceniece
(balvas ieguvēja 2005. gadā) un Dr.habil.oec. Baiba Rivža, akadēmiķi Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs un Dr.phys. Mārcis Auziņš,
akadēmiķi Dr.habil.phys. Andris Šternbergs un Dr.sc.comp.
Andris Ambainis, akadēmiķi Dr.sc.comp. Modris Greitāns un
Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis.
Žūrijas darbu organizē Latvijas Zinātņu akadēmijas
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Dr.sc.ing. Sofja Negrejeva un Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre Dr.biol. Daina Daija.
2019. gada vasarā programma Latvijā svinēja 15 gadu
jubileju. Uz svinīgo pasākumu un laureāšu apbalvošanu tika
aicinātas visas iepriekšējo gadu laureātes. Tā bija dzirkstoša tikšanās Latvijas Universitātē, kur varējām apmainīties ar
jaunumiem profesionālajā un arī personīgajā dzīvē, smeļoties
iedvesmu jauniem mērķiem.
Šogad interese par programmu saglabājusies līdzvērtīgi
augsta iepriekšējiem gadiem – no Latvijas saņemti 39 pieteikumi.
Kopumā Baltijas valstīs šogad konkursam pieteicās 78 zinātnieces.
Šobrīd visi pieteikumi ir izvērtēti, noskaidrotas trīs uzvarētā-

jas. Viņu vārdi pagaidām vēl tiek turēti noslēpumā. Laureātu
paziņošana notiks š. g. 15. jūnijā.
Latvijā pētījumu veikšanai dzīvības, fizikas un vides
zinātņu, materiālzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, informācijas zinātnes, kā arī inženierzinātņu jomās tiks piešķirta viena
balva 6 000 eiro apmērā zinātniecei ar doktora grādu un divas
balvas doktorantēm, grāda pretendentēm. Lietuvā un Igaunijā viena balva tiks piešķirta zinātniecei ar doktora grādu un
viena balva doktorantei, zinātniskā grāda pretendentei. Viena
dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai L`ORÉAL–
UNESCO Starptautisko uzlecošo talantu programmai.
Kopumā Baltijā atzinību par ieguldījumu zinātnē ir
saņēmušas 60 zinātnieces, kurām šovasar pievienosies vēl 7.
Pērn balvu Latvijā ieguva: Dr.chem. Iveta Pugajeva, Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” vadošā pētniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja. Iveta veica darbu pie jaunas metodoloģijas izstrādes sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot
uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Šo inovatīvo pieeju izmanto, lai pētītu likumsakarības starp notekūdeņu ķīmisko sastāvu un dažādiem antropogēniem faktoriem,
galvenokārt – iedzīvotāju uztura un alkohola lietošanas
paradumiem un veselības stāvokli.
Mg.sc.ing. Aiga Ivdre, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece apbalvojumu saņēma
par pētījumu, kurā meklēja iespējas izmantot kokrūpniecības
blakusproduktu – koksnes putekļus no zirgu pakaišu un
saplākšņa ražošanas – nanocelulozes iegūšanai, un tās pielietojumu kriogēnās izolācijas poliuretāna putuplastā. Mūsdienās
ražošanas blakusproduktu izmantošanai ir liela nozīme, lai
uzlabotu tehnoloģisko procesu, samazinātu ražošanas izmaksas
un ieviestu tīrākas ražošanas principus.
Savukārt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta
Optisko materiālu laboratorijas pētniecei Mg.sc.chem. Ivitai
Bitei balva tika piešķirta par pētījumu, kurā analizēta dažādu
ķīmisko sintēžu metožu ietekme uz materiālu morfoloģiskajām
un fizikālajām īpašībām, piemēram, pašvielas defektiem un
optiskajām īpašībām. Strauji attīstoties tehnoloģijām pēdējās pāris desmitgadēs, pieprasījums pēc kvalitatīviem oksīdu
nanomateriāliem, kas ražoti ar viegli pielāgojamām ražošanas
metodēm, ir lielāks nekā jebkad agrāk.
Programmas lepnums ir visas apbalvotās zinātnieces. Kā
piemēru vienmēr minam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenās
locekles un korespondētājlocekles – kopumā jau sešas no mūsu
laureātēm.
2006. gada laureāte, akadēmiķe, profesore Dr. pharm.
Maija Dambrova stāsta – “Mani joprojām interesē jaunu zāļu
atklāšanas aizraujošā zinātne, turklāt COVID–19 pandēmijas
apstākļi parāda, cik nozīmīgi ir šie pētījumi. Ir patīkami saņemt
atzinību – īpaši karjeras sākumā, tas stiprina ticību saviem spēkiem un iedrošina pieteikt jaunus zinātniskos projektus augstas
konkurences apstākļos.
Katru gadu iedrošinu jaunās kolēģes pieteikties balvai,
atbalstu ar padomu un rekomendācijām. Jaunajām laureātēm

Akadēmiķe, Dr.pharm. Maija Dambrova. Foto: T. Vlasova

novēlu izbaudīt mirkli un izmantot šo gadu aktīvi komunicējot
savus zinātniskos rezultātus sabiedrībai!
2007. gada laureāte, LZA korspondētājlocekle Dr.phys.
Līga Grīnberga stāsta – “Šī programma ir izcila! Man ir liels
gandarījums, ka tik liels uzņēmums kā L`ORÉAL par vienu
no saviem uzdevumiem ir izvēlējies atbalstīt sievietes zinātnē
visā pasaulē piešķirot stipendiju pētījumu veikšanai dažādās
zinātņu jomās. Latvijā sākotnēji bija konkurss dzīvības un
materiālzinātņu jomās, tomēr jau šogad varēja pieteikties arī
matemātiķes, informācijas tehnoloģiju un datorzinātnieces! Balva palīdzēja sajust drošību un stabilitāti, jo, ko gan es studente
būdama 2000. gadu sākumā daudz varēju iekrāt. Turklāt brīvāks
prāts no raizēm ļauj pievērsties vairāk zinātniskajam darbam.
Turu īkšķus par mūsu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta kandidātēm un priecājos par katru, kura iegūst šo
balvu! Mans vēlējums būtu – paturiet prātā, ka iegūtā publicitāte, kas saistīta ar balvu un tieši Jūsu stāsts var būt par pamatu kādas, šobrīd vēl mazas meitenes lielajam dzīves ceļam uz
panākumiem un atklājumiem, kas mainīs pasauli uz labu!”

LZA korespondētājlocekle, Dr.phys. Līga Grīnberga. Foto: Privātais arhīvs

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja “L`OREAL Baltic” programmas
“Sievietēm zinātnē” koordinatore Baltijas valstīs
un balvas ieguvēja (2016. gadā) Dr.biol. Ilze Dimanta
un Ilona Gehtmane–Hofmane

Tīklošanās nozīme starp zinātniekiem Latvijā un pasaulē
jaunu kontaktu izveidē un esošo uzturēšanā

Turpinājums no 1.lpp.

Savukārt, liela daļa Lielbritānijas augstskolu absolventu no
Latvijas izvēlas turpmāko akadēmisko ceļu ārpus savas dzimtās
valsts, kas dod priekšrocību veidot ciešāku sadarbību ar dažādām
zinātniskajām institūcijām visā pasaulē, līdz ar to palielinot
sadarbības iespējas, ja tiek izveidots un uzturēts kontakts.
Diasporas jauno zinātnieku iesaiste starprobežu projektos
ir unikāla iespēja veicināt pētniecības un zinātnes projektu
attīstību un pieredzes gūšanu starptautiskā līmenī.
Ar ieceri veicināt sadarbību starp Latvijas zinātniekiem un
diasporu Lielbritānijā, 2020. gada novembrī tika rīkots tiešsaistes
pasākums “Zinātniskā sadarbība starp Latvijas un Apvienotās
Karalistes pētniekiem – tiešraides diskusija”. Tajā Dr. Pāvels
Zajakins ( Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,
Latvija), Dr. Alvis Brāzma (Eiropas Molekulārās bioloģijas
laboratorija, Apvienotā Karaliste), Dr. Kristīne Oļeiņika (Rīgas
Stradiņa universitāte, Latvija, Londonas universitātes koledža,
Apvienotā Karaliste) un Dr. Andrejs Pelšs (Organiskās Sintēzes
institūts, Bristoles universitāte (Apvienotā Karaliste)) dalījās ar
savu pieredzi, izstrādājot un realizējot zinātniskus projektus,
kā arī sarunājās par akadēmiskās kultūras īpatnībām, iespējām un šķēršļiem ceļā uz veiksmīgu starptautisko sadarbību un

akadēmisko izcilību. Starptautiska zinātniska sadarbība, ideju un resursu apmaiņa un noturīgas partnerības izveidošanas
iespējas starp pētnieku grupām Apvienotajā Karalistē un Latvijā nav pietiekami izceltas.
Kembridžas universitātes Latvijas studentu biedrība š. g.
3. jūnijā plkst. 16.00 kopā ar Latvijas Zinātnes padomi (LZP),
Eiropas Latviešu apvienību (ELA), Latvijas studentu un pētnieku
asociāciju Lielbritānijā (ALSRUK), biedrību “Ekonomiskā
sadarbība un investīcijas Latvijai” un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) organizē kontaktbiržu fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu iesniedzējiem un Latvijas zinātniekiem diasporā. Kontaktbiržas mērķis ir radīt virtuālu satikšanās
telpu, lai kopā veidotu jaunus tīklus un sadarbības.
Sadarbība ļauj piekļuvi cilvēku grupām ar daudzveidīgu
izglītību un prasmēm, kā arī palīdz veidot un uzturēt
sadarbību starp akadēmiskajām institūcijām un sniedz iespēju pieteikties finansējumam dažādās valstīs. Ārpus Latvijas studējošie ir to cilvēku grupa, kas ar lielāku varbūtību
atgriezīsies Latvijā, lai turpinātu savu profesionālo ceļu un
veicinātu partnerību starptautiskajā līmenī. Tāpēc sadarbība
ar Latvijas institūcijām palīdz ne tikai palielināt remigrācijas
potenciālu un talantu piesaisti no Latvijas izcelsmes zinātnieku
vidus, bet arī sniedz pienesumu daudzpusīgai zinātnes attīstībai.
Aleksandra Boikova saka: “Manā pieredzē sadarbība ir
pētniecības neatņemama sastāvdaļa. Tā ir nepieciešama konkurētspējīgai zinātnei, lai radītu izcilus un reproducējamus
pētījumus, kuru rezultātā rodas ietekmīgi atklājumi. Kad izcili
prāti apvienojas, viņu radošais darbs ir vairāk vērts, nekā individuālo daļu summa. Tāpēc vēlos veidot augsni kopīgām iniciatīvām ar Latvijas zinātnes virzītājiem.”
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Aleksandra Boikova,
Kembridžas Universitātes
Latvijas Studentu biedrības priekšsēdētāja
un Laura Bužinska,
Latvijas Zinātnes padomes
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos

Ceturtdien, 3. jūnijā no plkst. 16.00 – 18.00 pēc Latvijas
laika potenciālie Latvijas Zinātnes padomes (LZP) fundamentālo
un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) atklātā konkursa projektu
iesniedzēji un Latvijas zinātnieki diasporā ir aicināti pievienoties
vēl nebijušam pasākumam FLPP kontekstā – kontaktbiržai.
Dalībai kontaktbiržā aicinām:
• Zinātniekus, kuri strādā kādā no Latvijas zinātniskajām
institūcijām un vēlas piedalīties LZP FLPP atvērtajā konkursā
un meklē domubiedrus;
• Latvijas izcelsmes zinātniekus ārpus Latvijas ar maģistra vai
doktora grādu vai to ekvivalentiem, kuri meklē domubiedrus
savā pētniecības jomā Latvijā vai arī vēlas iesaistīt Latvijas
zinātniekus savā pētniecībā;
• Uzņēmējdarbības sektora, sabiedrisko organizāciju, valsts
pārvalžu un pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas uzzināt par
zinātnieku aktualitātēm prioritārajās zinātņu nozarēs Latvijā.
Kontaktbirža notiek LZP izsludinātajā fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu konkursa ietvaros. Pasākumā tiks
rīkotas paralēlas tīklošanās sesijas 9 prioritārajos virzienos zinātnē:
1. Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un
procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai;
2. Energoapgādes drošuma stiprināšana, enerģētikas sektora
attīstība, energoefektivitāte, ilgtspējīgs transports;
3. Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide;
4. Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz
zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai;
5. Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla;
6. Sabiedrības veselība;
7. Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai;
8. Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība,
labklājība un sociālā drošumspēja;
9. Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība.
Vairāk par FLPP konkursu, kura iesniegšanas termiņš ir 6.
septembris, var izlasīt LZP mājaslapā.
Kontaktbiržu informatīvi atbalsta: Izglītības un Zinātnes
ministrija, Research Latvia, Euraxess Latvia, Latvijas Zinātņu
akadēmija, PostDoc Latvia, Ar pasaules pieredzi Latvijā, Labs of
Latvia, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
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Radīts ārstēšanas rezultātu uzlabošanai patentēts izgudrojums

U. Krustiņš operāciju zālē. Foto: Privātais arhīvs

Izcilu ārstu no ļoti laba atšķir rūpīga, vispusīga, regulāra
un apkopojoša sava klīniskā darba rezultātu analīze. Tāpat kā
viss ģeniālais ir vienkāršs šķietami nav sarežģīti arī pētījumi
klīniskajā medicīnā. Šie pētījumi ir darbietilpīgi un prasa
dubultu, talantīgu un skrupulozu darbu – izārstēt pacientus

un, apkopojot ārstēšanas rezultātus, tos vispusīgi izanalizēt,
procesā iesaistot multidisciplināru pētnieku komandu. Tieši šāds darbs ir rezultējies ar nule Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences publicēto oriģinālrakstu – Uldis Krustiņš,
Vadims Nefjodovs, Diāna Bringina, Aija Jaudzema, Andris
Jumtiņš “Fluoroskopiski un artroskopiski asistētu spieķkaula
distālo galu artikulāro lūzumu ārstēšanas metožu
salīdzinājums”. Kopā ar Uldi Krustiņu, Rīgas Stradiņa universitātes postdoktorantu, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīcas Mikroķirurģijas centra traumatologu, ortopēdu un
plaukstas ķirurgu, šim pētījumam piesaistījām patiesi multidisciplināru komandu. Vadims Ņefjodovs – ķirurģijas specialitātes
rezidents, palīdzēja tehnisko darbu veikšanā un veica rezultātu
statistisko analīzi, Diāna Bringina – ergoterapeite, ne tikai ļoti
precīzi, noteiktos laika intervālos, izvērtēja funkcionālos ārstēšanas rezultātus, bet arī, rehabilitējot pacientus, aktīvi piedalījās
šo rezultātu sasniegšanā, savukārt Aija Jaudzema – sertificēts
radiologs, izvērtēja agrīnos un attālos radioloģiskos rezultātus.
Pētījumā detalizēti no multipliem aspektiem salīdzinoši tika

analizētas divas ārstēšanas metodes, kuru izvēle bija nejaušināta, taču agrīnie (intraoperatīvie) rezultāti tika artroskopiski
kontrolēti. Sasniedzot pētāmo grupu statistiskās ticamības
slieksni tika radīts ārstēšanas rezultātu uzlabošanai patentēts
izgudrojums un sniegta atbilde uz jautājumu kādu metodi
labāk pielietot distālu spieķa kaulu sarežģītu intraartikulāru
multifragmentāru lūzumu ārstēšanā. Tā ir līdz šim neaprakstītā zinātniskā novitāte kā arī ļoti praktisks padoms Latvijas un
Pasaules kolēģiem!
Vairāk par pētījumu un tā rezultātiem lasiet žurnāla “Latvijas Zinātņu
akadēmijas Vēstis” B daļas 2021. gada 1. numurā publicētajā orģinālrakstā
– Uldis Krustiņš, Vadims Nefjodovs, Diāna Bringina, Aija Jaudzema, Andris Jumtiņš “Fluoroskopiski un artroskopiski asistētu spieķkaula distālo galu
artikulāro lūzumu ārstēšanas metožu salīdzinājums” (Comparison of fluoroscopically and arthroscopically assisted volar plating of articular distal radius
fractures).

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Rīgas Stradiņa universitātes
Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras vadītājs,
profesors Andris Jumtiņš

Precizēti kāju pārslodzes traumu riska faktori karavīriem
Muskuloskeletālās traumas ir galvenais medicīniskais
dienesta nespējas iemesls militārpersonām visā pasaulē.
Rūpējoties par karavīru kaujas spējām un karavīru veselības stāvokli ilgtermiņā, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sadarbībā ar
Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) veic pētījumu par muskuloskeletālo traumatismu, kas vienlaikus ir Latvijas sadaļa NATO
Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas paspārnē noritošā projektā par muskuloskeletālā traumatisma mazināšanu militārā vidē.
Šī projekta ietvaros tiek pētīta karavīru akūto un pārslodzes
traumu izplatība dažādās ķermeņa daļās, pārslodzes traumu
riska faktori un iespējamie profilakses un ārstēšanas pasākumi.
Pārslodzes traumas ir multifaktoriālās kumulatīvās mikrotraumas, kas rodas nepareizas slodzes sadalījuma dēļ, un var
tikt novērstas, ja laicīgi notiek riska faktoru identificēšana. Pie šādām pārslodzes traumām pieskaita sāpes papēža daļā (plantārais
fascīts, Ahileja tendinopātija), stresa lūzumus, sāpes apakšstilbos
(mediālais tibiālais stresa sindroms) u.c. Veicot Latvijā pirmo
sistemātisko pārslodzes traumu prevalences pētījumu par kāju
traumām karavīru vidū, tika noskaidrotas visbiežāk traumētās
ķermeņa daļas – kājas (56%) un muguras lejasdaļa (23%).
Pēdas piedalās fizioloģiska gaitas cikla veidošanā un
nodrošina ķermeņa triecienspēka absorbciju, pārvietojoties arī
pa nelīdzenu virsmu (piemēram, mežā), tāpēc pēdas kustības
un pēdu spiediens sniedz informāciju par kājas biomehāniku
gaitas laikā. Žurnāla “Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis” B

daļas 2021. gada 1. numurā publicētajā oriģinālrakstā – Darja
Ņesteroviča, Ainārs Stepens, Normunds Vaivads “Maksimālais plantārais spiediens kā apakšējo ekstremitāšu pārslodzes traumu riska faktors kājnieku vidū” (Peak plantar pressure as a risk factor for lower extremity overuse injury among
infantry soldiers), ir atspoguļoti dati par pētījuma posmu, kad
RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētnieki
Mg. Darja Ņesteroviča un Dr. Ainārs Stepens, sadarbībā ar
NBS Apvienotā štāba Medicīnas dienesta galveno vadības ārstu
pulkvežleitnantu Normundu Vaivadu, izpētīja pēdu (plantāra)
spiediena ietekmi uz kāju pārslodzes traumu risku NBS kājniekiem. Izmantojot mūsdienīgu RSU Rehabilitoloģijas laboratorijas aprīkojumu, tika veikts pēdu spiedienu izmeklējums sešdesmit
sešiem Sauszemes spēku karavīriem. Gadījumu–kontroles pētījuma rezultātā, dalībniekiem ar iepriekšējo pārslodzes traumu,
paaugstināti maksimālie plantārie spiedieni tika novēroti soļa
sākumā – papēža daļā, un soļa beigās – atspēriena laikā, pirmā
pirksta rajonā. Spiedieni pirmā pirksta rajonā norāda uz ierobežotu kustīgumu pirmā pleznas kaula pamatnes locītavā, kas
var būt saistīts gan ar iepriekšējo traumu, gan ar esošu pēdas
deformāciju. Savukārt, papēža spiediens ir saistīts ar stabilitāti potītes rajonā un Ahileja cīpslas elastību, kas var mainīties
pēc traumas. Pētījuma dizains neļauj noskaidrot tiešos pārslodzes traumu iemeslus, bet sniedz vērtīgu informāciju par esošo
pārslodzi pēdās, kas var provocēt jaunas traumas.

Foto: RSU arhīvs

Pēdu spiediena izmeklēšana ir vērtīga skrīninga metode, kas
var tikt izmantota karavīru atlases procesā, plānojot intervences
traumu mazināšanā un militāro apavu iepirkumus.
RSU pētnieki izsaka pateicību NBS karavīriem un RSU
Rehabilitoloģijas laboratorijas vadītājam prof. Aivaram Vētram
par sadarbību. Pētījuma turpinājumā, dati tiks papildināti ar
pēdu kustību un gaitas analīzi.
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Darja Ņesteroviča

Ieviesta un pielāgota metode no pacienta materiāla iegūto
primāro krūts audzēja šūnu kultivēšanai 3D in vitro

Inese Čakstiņa un viņas zinātniskā grupa sanāksmē 2021. g. maijā Zoom tiešsaistes platformā

Rīgas Stradiņa Universitātes Onkoloģijas institūta, Molekulārās ģenētikas laboratorijas pētnieki Dina Nitiša, Nityanand
Jain, Dr.med. Arvīds Irmejs, Dipl.pharm. Valdis Pirsko un
Dr.biol. Inese Čakstiņa ieviesuši un adaptējuši pacienta materiāla primāro krūts audzēja šūnu 3D kultivēšanas metodi.
“Jaunu pretvēža līdzekļu, vēža diagnostikas metožu un

biomarķieru izstrādē liela nozīme ir eksperimentālajiem vēža
modeļiem, t.sk., vēža šūnu kultivēšanai in vitro. Tradicionālās 2D
adherentās krūts vēža šūnu kultūras pakāpeniski tiek aizstātas ar
3D kultivēšanas metodēm (piemēram, sferoīdu jeb mammosfēru
pieeja, organoīdu pieeja), lai palielinātu kultivēšanas efektivitāti un sekmētu in vitro modeļa atbilstību sākotnējam audzējam”,
stāsta pētnieku grupas vadītāja Inese Čakstiņa.
Pilotpētījuma mērķis bija validēt krūts vēža 3D kultivēšanā
(organoīdu) iegūto kultūru spēju atdarināt sākotnējā audzēja
fenotipiskās iezīmes, transkriptomiskās iezīmes un hierarhiskās diferenciācijas pakāpi in vitro. Pilotpētījuma ietvaros no
krūts vēža primāro audzēju punkcijas biopsijas paraugiem tika
iegūtas gan 3D, gan 2D (klasiskās) šūnu kultūras. Iegūto kultūru
krūts dziedzera attīstībā/krūts vēža ģenēzē iesaistīto embrionālo cilmšūnu marķieru (Sox2, Nanog, Oct4), transkripcijas
faktoru (Snail, Slug, Gata3, Sox9) un attīstības signālceļu
marķieru (Cripto–1, Notch/CSL, Wnt/βkatenīna) transkriptomiskās ekspresijas profils tika salīdzināts ar attiecīgā primārā
audzēja un 2D kultūru profilu.
Pilotpētījuma rezultāti parādīja, ka 3D sistēmā kutlivētās
šūnas pēc dažādu gēnu ekspresijas profila ir tuvākas pirmārajiem audzēja audiem, nekā 2D (jeb klasiski) kultivētas tā

paša pacienta materiāla šūnas. Papildus 3D organoīdu kultivēšanas nianšu apguvei pētnieku grupa apmeklēja prof. Hansa
Kleversa (Hans Clevers) laboratoriju Hubrehta institūtā, Utrehtē,
Nīderlandē.
Pilotpētījums ir ļāvis aprobēt un validēt krūts vēža 3D
kultivēšanas metodi kā pamatu personalizētās krūts vēža terapijas izstrādei Latvijā. Turpmāk plānots izmantot šo modeļsistēmu krūts vēža diagnostikas, kā arī terapijas efektivitātes izvērtēšanas biomarķieru identifikācijā, salīdzinot ekstracelulāro
vezikulu sastāvu gan primārajos audos, gan 3D kultūrās un
attiecīgā krūts vēža pacienta asinīs, kas ļautu nākotnē izsekot
terapijas gaitai un efektivitātei, izmantojot salīdzinoši mazinvazīvas bioloģiskā materiāla iegūšanas metodes.
Vairāk par pilotpētījumu un tā rezultātiem lasiet žurnāla “Latvijas zinātņu akadēmijas Vēstis” B daļas 2021. gada 1. numurā publicētajā orģinālrakstā
– Dina Nitiša, Nityanand Jain, Arvīds Irmejs, Valdis Pirsko, Inese Čakstiņa
“Primāro krūts audzēju transkriptomisko iezīmju rekapitulācija no pacienta
materiāla iegūtās in vitro 3D kultūrās” (Recapitulation of transcriptomic characteristics of primary breast tumours in patient–derived 3D cultures in vitro).

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Inese Čakstiņa un Ilona Gehtmane–Hofmane

LZA “Gadagrāmata 2021” angļu valodā – vēstījums partneriem pasaulē
Cerībā, ka reizē ar pavasara atnākšanu mazināsies pandēmijas traumatiskās blaknes izglītībai, zinātnei, ekonomikai un
sabiedrībai kopumā, Latvijas Zinātņu akadēmija jau aprīlī var
iepriecināt Eiropas savienības partnervalstu zinātņu akadēmijas un kolēģus plašajā pasaulē ar kārtējo Gadagrāmatu angļu valodā – “Latvian Academy of Sciences Yearbook 2021”.
Ar Latvijas Ārlietu ministrijas palīdzību šo krāsaino un arī
informatīvo izdevumu saņem mūsu valsts vēstniecības ārzemēs,
lai vēstītu par Latvijas zinātnieku pētījumiem un projektiem ne
tikai mūsdienās tik aktuālajās Covid–19 izpētes un apkarošanas
tēmās, bet arī par visu zinātņu spektru. Kā ik gadus arī Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras LIAA pārstāvniecības pasaulē
ar Gadagrāmatas palīdzību ir ieinteresētas uzrunāt partnerus
abpusēji izdevīgai sadarbībai, un tādās reizēs ar izdevniecības
“Zinātne” atbalstu sagatavotais izdevums kalpos par teicamu
zinātnes politikas argumentu.
Visus starptautiskos partnerus Gadagrāmata iepazīstina ar
2020. gadā notikušajām izmaiņām LZA vadībā un sniedz lietišķu ieskatu visu akadēmijas vadības un zinātnes koordinācijas

struktūru darbības virzienos un uzdevumos, kā arī lietišķu
kontaktu uzņemšanai tik nepieciešamo informāciju par ievēlēto personālsastāvu. Kā ik gadu krājumu ievada LZA prezidenta, šoreiz akadēmiķa Ivara Kalviņa uzruna, kurā viņš iepazīstina ar akadēmijas mērķu pozicionējumu zinātnes inovāciju
jomā. Savukārt ar valsti reprezentējošu vēstījumu pie zinātnes
partneriem pasaulē vēršas Latvijas prezidente (1999–2007),
akadēmiķe Vaira Vīķe Freiberga, kura konsekventi sadarbojas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un kuras atziņas iedvesmo
ilgtspējīgas zinātnes politikas attīstīšanai.
Gadagrāmatas ievaddaļu veido Latvijas zinātnieku raksti
par valsts izglītības un zinātnes stratēģijas jautājumiem, kuru
vidū vēlos izcelt modernas un uz zinātnes attīstību centrētam
valsts tēlam tik nozīmīgo informāciju par topošā Ventspils Inovāciju un zinātnes centra projektu. Galvenās sadaļas ir veltītas
ieskatam inovatīvos atklājumos medicīnā un farmakoloģijā,
ziņojumiem par sasniegumiem fundamentālajos un lietišķajos
pētījumos informācijas tehnoloģiju un enerģētikas, materiālzinātņu, astrofizikas, medicīnas un ķīmijas jomā. Latvijas

ekonomikas bilancē nozīmīga ir bioloģijas, lauksaimniecības
un veselīgas pārtikas industrijas loma, tādēļ atbilstošos augstskolu pētnieciskos centrus un zinātniskos institūtus pārstāvošo speciālistu raksti ļauj ielūkoties šo nozaru aktualitātēs. Bet
humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji iepazīstina ar atziņām
senās Ēģiptes un baltu vēsturē, mākslā un Latvijas iedzīvotāju
demogrāfiskajās prognozēs.
Par jauno Gadagrāmatas izdevumu vissirsnīgākais paldies par projekta koordināciju LZA prezidenta padomniecei
starptautiskajos jautājumos Ilzei Trapencierei, rakstu tulkotājiem Antrai Legzdiņai un LZA goda doktoram Eduardam
Bruno Deksnim, eksakto zinātņu rakstu redaktoram LZA goda
loceklim Namejam Zeltiņam, bet par Gadagrāmatas vizuālās
pievilcības nodrošinājumu paldies māksliniecei Intai Sarkanei
un izdevniecībai “Zinātne”.
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja LZA viceprezidents, akadēmiķis
Ojārs Spārītis
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VANKOMICĪNA TERAPIJAS UZSĀKŠANA UN PIRMREIZĒJAIS
TERAPEITISKAIS ZĀĻU MONITORINGS
Tūkstošiem gadu cilvēks ir dzīvojis ciešā mijiedarbībā ar
apkārtējo vidi. Tas ir palīdzējis cienīt dzīvo dabu un uztvert
pasauli kā vienotu organismu. Šajā vienotajā organismā neatņemama vieta ir arī mikroorganismiem. Kā piemēru varētu
minēt baktērijas cilvēka zarnu traktā, kurām ir izšķiroša loma
cilvēka barības vielu uzņemšanai. Enterokoku sugas ir dabiski
vides iedzīvotāji un būtiska veselīgu cilvēku un dzīvnieku zarnu
mikrobioma sastāvdaļa.
No enterokokiem biežāk izolētā flora ir Enterococcus faecalis (E. Faecalis) un Enterococcus faecium (E. Faecium), kuri
pie noteiktiem apstākļiem var kļūt par nozokomiāliem patogēniem. Enterokoki ir arī oportūnistiski patogēni, kas saistīti ar
nopietnām un cilvēka dzīvībai bīstamām infekcijas slimībām,
piemēram, urīnceļu infekciju, sepsi (asinsrites infekcija) un
endokardītu. Antimikrobiālo līdzekļu rezistences veidošānās ir
enterokoku ģints raksturīga iezīme. Pirmais ziņojums par enterokokiem, kas ir izturīgi pret lielu glikopeptīdu antibiotiku
(vankomicīna un teikoplanīna) koncentrāciju, tika publicēts
1988. gadā, kad Uttley u.c.(*) ziņoja par vankomicīnam rezistenta E. Faecium infekcijas uzliesmojumu pacientiem slimnīcas nefroloģijas nodaļā. Vankomicīna rezistences ģenētiskais
un molekulārais pamats ir pētījumos pierādīts, un ir atpazīta
Vankomicīna rezistenta enterokoka darbība, izraisot citu pretmikrobu rezistentu gēnu izpaušanos. Vankomicīna rezistenci
izraisa peptidoglikānu gala terminālā izmainīts aminoskābju
virknējums un šūnas sienā veidojas patoloģiski peptīdi (“viltus
saistīšanās vietu”), kas saista vankomicīnu un tālāk jau novērš
tā piestiprināšanos pie nepieciešamā receptora. Rezultātā šūnu
siena sabiezē, notiek mutācijas, kas maina autolizīna aktivitāti,
kas nepieciešama noteiktu baktēriju iznīcināšanai.
Infekciju intensīvās terapijas (IT) etapā galvenokārt izraisa
organismi, kas spēj kolonalizēties uz asinsritē ievietotiem svešķermeņiem, urīna izvades katetra, ierīcēm ar kuru palīdzību
nodrošina elpceļu caurlaidību, bet pacientiem ar kritiski sma-

gu slimības gaitu, ekstrakorporālas mākslīgas orgānu atbalsta
metodes – nieru aizvietojošā terapija un ekstrakorporāla membrānu oksigenācija. Neatgriezeniski veselības traucējumi, vai
radīta nopietna ietekme uz slimības gaitu ir gandrīz visās situācijās, ja IT pacientiem pievienojas vēl infekcija, rezistenta pret
antibakteriālo terapiju.
Infekcijas, kas saistītas ar ITN, visā pasaulē ir ļoti līdzīgas,
un ar biedējošu spēju iegūt papildu rezistenci, bet diagnostikas metodes pieļauj specifisko mikrobioloģisko datu pieejamību tikai 2–3 dienu laikā, tāpēc lēmums sākt pretmikrobu
terapiju tiek pieņemts empīriski. Tādējādi empīriskā terapija
IT iegūto infekciju gadījumā satur vienu vai vairākas antibiotikas no 6 galvenajām klasēm – aminoglokozīdus, fluorhinolonus, trešās paaudzes cefalosporīnus, aminopenicilīnus,
karbapenēmus un polimiksīnus, un/vai pievienojot glikopeptīdus vai oksazolidinonus. Tiek uzskatīts, ka rezistentu mikroorganismu rašanos ietekmē divi galvenie faktori: pretmikrobu līdzekļu lietošanas veids (medikamenta deva un ilgums)
un konkrēta prakse veselības aprūpes iestādē. Neprecīza,
ilgstoša, vai vairs nevajadzīga antibiotisko medikamentu
pielietošana ir novēršamie faktori, tāpēc pēdējās desmitgades
multicentru pētījumi ir veltīti precīzai mikroorganismu identifikācijai un precīzai antimikrobiālo medikamentu izvēlei.
IT pielietotās orgānu funkciju atbalstošās metodes maina
cirkulējošo asinsrites tilpumu, paātrina toksisko vielu izvadi
un ietekmē arī vairāku medikamentu efektīvo plazmas koncentrāciju.
Tāpēc pētījumam, kurš bija veikts šajā pacientu populācijā
tika izvirzīts mērķis noteikt Vankomicīna pielietošanas nianses
IT etapā. Tika fiksētas medikamentu devas terapijas sākumā,
terapijas laikā, līdz pirmajam medikamentu terapeitiskajam
monitoringam un medikamenta ievades intervāli, kā arī analizēta terapijas pielāgošana pēc veiktajiem medikamenta koncentrācijas mērījumiem.

Pētījumā iegūtie dati un rezultāti liecināja par nepieciešamību pilnveidot medikamentu pielāgošanas stratēģiju tieši IT
pacientiem un bija noderīgi, lai papildinātu slimnīcā spēkā
esošos antibakteriālās terapijas protokolus un vadlīnijas. Pētījuma rezultātā bija radīta sistēma, kurā tika papildināta noteiktu
Vankomicīna nozīmēšanas un pārtraukšanas stratēģija, formāla
terapijas pārskatīšanas trešajā terapijas dienā un terapijas deeskalācija, sevišķi, ja tā bija piemērota kā empīriska terapija.
Pacientu izdzīvošana pēc intensīvā ārstēšanas etapa ar iespējami labāko rezultātu ir atkarīga no multidisciplināras komandas iesaistes un multimodālas terapijas efektivitātes. Tāpēc, lai
nodrošinātu iespējami labākos terapijas rezultātus un pacientiem dzīves kvalitāti pēc ITN, grūtākais, bet svarīgākais ir analizēt visu terapiju mijiedarbību.
Pētījumu realizēja vairāku medicīnas jomu speciālisti:
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras asociētā profesore Eva
Strīķe, RSU Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedras profesore Angelika Krūmiņa, RSU Farmācijas fakultātes dekāne, asociētā
profesore Dace Bandere, RSU Farmācijas fakultātes Farmakoloģijas
katedras docente Aleksandra Aitullina, LU Medicīnas fakultātes docents Renārs Erts, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
klīniskā farmaceite, pētījuma laikā RSU Farmācijas fakultātes, Klīniskās farmācijas programmas studente Inga Mauliņa un LU Medicīnas fakultātes rezidente Katrīna Bandere.
Vairāk par pētījumu un tā rezultātiem lasiet žurnāla “Latvijas
Zinātņu akadēmijas Vēstis” B daļas 2021. gada 1. numurā publicētajā orģinālrakstā – Inga Mauliņa, Angelika Krūmiņa, Aleksandra
Aitullina, Renārs Erts, Katrīna Bandere, Dace Bandere, Eva Strīķe
“Vankomicīna terapijas uzsākšana un pirmreizējais terapeitiskais
zāļu monitorings” (Initiation of vancomycin therapy and the first
therapeutic drug monitoring)

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Inga Mauliņa

Ieskats Latvijas Zinātņu akadēmijas starptautiskajā sadarbībā 2021. gadā
Laika posmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada decembrim Izglītības un zinātnes ministrija veica zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu, kura ietvaros neatkarīgi
ārvalstu eksperti sešās nozaru grupās izvērtēja 38 valsts un privāto zinātnisko institūciju darbību, – kopskaitā 65 izvērtējamās
vienības.
Vērtējuma rezultāti pierādījuši, ka augsta rezultāta saņemšanai būtiski svarīga ir nacionālo zinātnisko institūciju veikto
pētījumu spēja ietekmēt starptautisko zinātnisko kopienu. Ne
mazāk nozīmīgs faktors ir institūciju personāla starptautiskā
konkurētspējai un pētījumu starptautiskās sadarbības intensitāte.
Viens no uzdevumiem, kas noteikts LZA Hartas 4. pantā, ir
vispusīgu starptautisko kontaktu veidošana un veicināšana, kā
arī pārstāvniecība starptautiskās zinātniskās organizācijās. Lai to
īstenotu, LZA jau ilggadēji darbojas šādos virzienos:
– Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana dažādās starptautiskās zinātnes organizācijās (piem., ALLEA, EASAC,
ISC, IAP, SAPEA u.c.) un ES struktūrās (piem., EK,
ERC),
– Divpusēja sadarbība ar citu valstu zinātņu akadēmijām
un zinātnes institūcijām, pamatojoties uz noslēgtajiem
sadarbības līgumiem, kopīgu zinātnisku pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos (piem., regulāras Baltijas
Intelektuālās sadarbības konferences).
LZA starptautiskās sadarbības aktivitātes lielā mērā ir ietekmējuši Covid–19 pandēmijas radītie ierobežojumi, tomēr darbs
starptautiskajās organizācijās un divpusējā sadarbība ar citu
valstu akadēmijām turpinās, lai arī citās formās nekā iepriekš.
Šajā Zinātnes Vēstneša izdevumā sniegsim īsu pārskatu par
LZA aktivitātēm tikai dažās no uzskaitītajām jomām – aplūkojot sadarbību ar divām starptautiskajām organizācijām (ALLEA
un EASAC) un divpusējiem sakariem ar citu valstu zinātņu
akadēmijām.

– dalība 2021. gada 3. maijā notikušajā tiešsaistes seminārā
ar ziņojumu par viltus ziņu izplatīšanu zinātnē – kā
identificēt viltus ziņas un kā tās novērst. Ar ziņojumu
“Fact or Fake? Tackling Science Disinformation” var
iepazīties LZA un ALLEA mājas lapā;
– 2021. gada 6. maijā tiešsaistē notika ALLEA Ģenerālā
asambleja, kurā atkārtoti par ALLEA prezidentu ievēlēja
Antonio Loprieno. Ģenerālās asamblejas laikā notika Somijas Zinātņu akadēmijas organizēts simpozijs
“Zinātne pāri robežām”. Simpozija darba grupas apsprieda
trīs aktuālus jautājumus:
– kā starpdisciplināra pētniecība var palielināt zinātnes
ietekmi sabiedrībā,
– vai un kā mainās robežas starp zinātni un politiku,vai
nepieciešams stiprināt zinātni un tās robežas, lai risinātu
dezinformācijas problēmu sabiedrībā. Simpozija referāti
pieejami ALLEA mājaslapā www.alleageneralassembly.org.

Latvijas zinātnes pārstāvniecība Eiropas Zinātņu akadēmiju organizācijās ALLEA un EASAC
2021. gadā starptautiskās zinātnes organizācijas izsludināja
vairākus konkursus, organizēja konferences, ģenerālās asamblejas, gada sanāksmes un citas aktivitātes. Visi sadarbības pasākumi notika tiešsaistē.

LZA darbība EASAC – Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvajā Padomē:
– LZA piedalījās tiešsaistes seminārā “Zinātnes komunikācija Covid–19 pandēmijas apstākļos”: https://easac.eu/
news/details/easac–webinar–on–communicating–science–in–the–covid–19–pandemic/;
– LZA piedalījās EASAC organizētā tiešsaistes apspriedē
par to, kā sekmīgāk organizēt kampaņu par Covid–19
vakcināciju: https://easac.eu/news/details–1/easac–vaccine–information–campaign/;
– Katru otro mēnesi LZA piedalās Eiropas Zinātņu akadēmiju tiešsaistes sanāksmēs par komunikāciju zinātnē;
– LZA regulāri saņem EASAC sagatavotos Ziņojumus un
piedalās to starptautiskā apspriešanā. 2021. gadā LZA ir
piedalījusies semināros par vairākiem EASAC ekspertu
sagatavotajiem ziņojumiem, piem., “Dekarbonizācija veselības sektorā”, “Reģeneratīvās medicīnas izaicinājumi
un potenciāls”, “Personīgo veselības datu izmantošana
starptautiskajā pētniecībā” (šis Ziņojums izstrādāts kopīgi ar ALLEA u.c. organizācijām). Ar EASAC Ziņojumiem var iepazīties https://easac.eu/publications/.
Ar LZA dalību starptautiskajās organizācijās var iepazīties
arī Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā www.lza.lv.

LZA darbība ALLEA – Eiropas Zinātņu un humanitāro zinātņu akadēmiju federācijā:
– ekspertu atlase ALLEA darba grupai “Ētika zinātnē un
jaunajās tehnoloģijās” (Group on Ethics in Science and
New Technologies);
– dalība Eiropas Komisijas organizētajā apmācībā par zinātnes lomas palielināšanu un zinātnieku iesaisti politikas veidošanā;
– piedalīšanās pētījumā par zinātņu akadēmiju dalību zinātnes politikas veidošanā;
– apzināti iespējamie LZA eksperti dalībai projektā “Klimata ilgtspēja akadēmiskajā sistēmā”;
– dalība ALLEA un Nīderlandes Mākslu un Zinātņu
akadēmijas projekta “Veselības nevienlīdzība Eiropā”
ekspertu konkursā. Šim projektam no LZA pieteikts viens
eksperts;

Divpusējā sadarbība un zinātnieku īstermiņa mobilitāte
LZA ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi ar vairāk nekā
30 valstu zinātņu akadēmijām un zinātniskajām institūcijām.
Vairums līgumu paredz individuālās zinātnieku apmaiņas
vizītes, bet četri noslēgtie līgumi paredz kopprojektu īstenošanu.
Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie “Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes
vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās
zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros”, kas atrodami LZA
mājaslapas http://www.lza.lv sadaļā “Starptautiskā sadarbība”. Atgādinām, ka ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties
īstermiņa mobilitātes vizītei uz kādu no ārvalstu partnerakadēmijām.
Pārsvarā atbalstītas tiek īstermiņa vizītes, kuru mērķis ir individuālais darbs bibliotēkās, arhīvos, piedalīšanās konferencēs,

sadarbības uzsākšana vai kopīgi pētījumi. Pētījumu tematikai
nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar
partnerorganizāciju, no kuras nepieciešams arī atbilstošs ielūgums.
Patlaban ir noslēgti divpusējās sadarbības līgumi par īstermiņa vizītēm ar Austrijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas,
Itālijas, Izraēlas, Lietuvas, Melnkalnes un Slovākijas, Ukrainas
zinātņu akadēmijām, kā arī ar Zviedrijas Humanitāro Zinātņu
akadēmiju.
Par vizīšu finansēšanu. LZA partnerakadēmija finansiāli nodrošina Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī
atbilstoši vizītes darba programmai, apmaksājot viesnīcas izdevumus un abu akadēmiju sadarbības līgumā paredzēto dienas
naudu.
Starptautiskā transporta biļešu apmaksa jāveic pašiem vizītes dalībniekiem, – tas interesentiem jāņem vērā pirms vizītes
pieteikuma iesniegšanas.
Analogs izdevumu apmaksas modelis tiek izmantots, uzņemot Latvijā citu valstu vieszinātniekus
2021. gadā uzsāktas sarunas ar Bulgārijas, Čehijas un Uzbekijas zinātņu akadēmijām par sadarbības līgumu papildinājumiem un vairāku sadarbības nosacījumu maiņu. Tāpēc tie
LZA locekļi, kuri sadarbojas ar kādu no nosaukto valstu zinātņu akadēmijām un ir ieinteresēti piedalīties līgumu pilnveidē,
tiek aicināti sazināties ar LZA Starptautisko sakaru nodaļu līdz
15.jūnijam (int@lza.lv).
Sadarbības projekti ar Čehijas, Polijas un Bulgārijas Zinātņu akadēmijām
LZA sadarbības līgumi ar Bulgārijas, Čehijas, Polijas un
Bulgārijas ZA paredz mobilitāti kopējo projektu ietvaros, kuru
ilgums ir 3–4 gadi. Kopprojektu pieteikumi tiek izvērtēti abu
partnervalstu zinātņu akadēmijās, apstiprinot trīs labākos projektus.
2020. gada rudenī LZA vienojās ar Čehijas, Polijas un Bulgārijas zinātņu akadēmijām par uzsākto sadarbības projektu
darbības pagarināšanu līdz 2021. gada beigām, saglabājot ieplānoto finansējumu. Tāpēc aicinām LZA sadarbības projektu
vadītājus sagatavot iesniegumu par kopprojekta pagarinājumu,
ja tas nepieciešams.
2021.gada aprīlī LZA un Čehijas ZA izsludināja jauno sadarbības projektu konkursu 2022.–2024. gadam. Projekti jāiesniedz gan Latvijas ZA, gan Čehijas ZA. Ar konkursa Nolikumu un pieteikuma iesniegšanas noteikumiem var iepazīties
https://www.lza.lv/images/Pieteikuma_Forma_2021.docx.
Pārējie sadarbības projektu konkursi tiek pārcelti uz vēlāku
laiku.
Šajā rakstā atspoguļojām tikai nelielu daļu no starptautisko
sakaru nodaļas darba. Ja Jums ir jautājumi vai ieteikumi, lūdzu,
rakstiet int@lza.lv. Būsim ļoti pateicīgi par priekšlikumiem
LZA starptautiskās sadarbības darba pilnveidē!
LZA prezidenta padomniece starptautiskajos jautājumos
Ilze Trapenciere,
LZA ārlietu sekretārs, akadēmiķis Modris Greitāns,
LZA ārējo sakaru organizators Kristaps Broks.
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Aizstāvēšana
Š. g. 7. maijā Latvijas Universitātes Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē IVO ROLLIM tika
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) politikas zinātnē.
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
***
Š. g. 14. maijā Latvijas Universitātes Socioloģijas un sociālā
darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē MĀRTIŅAM
HIRŠAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) politikas zinātnē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
***
Š. g. 14. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
nozares “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes,
mežzinātne” ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas
padomes atklātā attālinātā sēdē INDRAI LOČMELEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) “Lauksaimniecības un
zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0.
***
Š. g. 10. jūnijā plkst. 12:00 Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, Zoom tiešsaistes platformā
ARVĪDS JAKOVĻEVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu
“Difūzo gliomu imūnhistoķīmiskā klasifikācija” zinātniskā
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.med., Dr.habil. med. Māra Pilmane (Rīgas
Stradiņa universitāte), Dr.med. Ave Minajeva (Tartu Universitāte, Igaunija), Dr.med. Arvydas Laurinavicius (Viļņas Universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā
kopsavilkumiem RSU mājaslapā.
***
Š. g. 17. jūnijā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas
padomes “RTU P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115.
auditorijā TOMS PRODAŅUKS aizstāvēs promocijas darbu par
tēmu “Siltumapgādes ilgtspējas indikatori virzībā uz klimatneitralitāti” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks (Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija), Dr.Ing. Stefan Holler (Gētingenas Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte, Vācija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://
www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija >
Promocijas darbi).
***
Š. g. 18. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē attālināti Zoom tiešsaistes platformā
VLADISLAVS ANAŅJEVS aizstāvēs promocijas darbu par
tēmu “Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteoporotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimentāls pētījums)” zinātniskā doktora grāda
(Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne (Rīgas Tehniskā universitates), Dr. med. Ilmārs Dūrītis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.med. Simonas Grybauskas (Viļņas
Universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā
kopsavilkumiem RSU mājaslapā.
***
Š. g. 18. jūnijā plkst. 13:00 Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU
P–14” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā IĻJA
DVORŅIKOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Transportlīdzekļu ar kombinētu vilces elektropiedziņu virtuāli–fizikālie izmēģinājumi” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc. ing. Aleksandrs Mesņajevs (Rietumnorvēģijas
Lietišķo zinātņu universitāte, Norvēģija), Ph.D. Anton Rassolkin (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).
Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē
MS Teams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai
sēdē līdz š. g. 14. jūnijam rakstot uz e–pastu: janis.zakis@rtu.lv.
Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un RTU mājaslapas
http://www.rtu.lv/ sadaļā “Zinātne” (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).
***
Š. g. 18. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU)
Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas
līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes
atklātā sēdē, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, SANTA USĀNE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu
“Pārrobežu sadarbība pierobežas teritorijās” zinātniskā doktora
grāda (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā iegūšanai.
Recenzenti: Dr.sc.soc. Baiba Bela (Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts), Dr.sc.soc. Līga Paula (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.oec. Alīna Daņileviča (Daugavpils Universitāte).
Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā
(Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās

promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei Zoom
platformā iespējama, nosūtot e–pastu uz velta.skolmeistere@lu.lv.
***
Š. g. 18. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā,
Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā KRISTA GULBE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Sēra dioksīda fizikāli
ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu
izstrādē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ķīmijas
nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.chem. Edgars Sūna (Latvijas Universitāte), Dr. Antonio José Moreno–Vargas (Seviļas Universitāte
(University of Seville), Spānija), Dr. Thibault Cantat (Saklay
Matter un Radiācijas institūts (Saclay Institute of Matter and
Radiation), Francija).
Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom
platformā (https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644). Atkarībā
no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde
var tikt organizēta tikai tiešsaistē.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne → Doktora līmeņa studijas →
Promocija → Promocijas darbi).
***
Š.g. 18. jūnijā, plkst. 14:00 Latvijas Universitātes (LU)
Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
tiešsaistē Zoom platformā JĀNIS RUŠKO aizstāvēs promocijas
darbu par tēmu “Augstas izšķirtspējas masspektrometrijas un
multi–enzimātisku biosensoru pielietojums ķīmisko vides un
pārtikas piesārņotāju nemērķētam (non–targeted) skrīningam”
zinātniskā doktora grāda (Ph.D) ķīmijā iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), Dr.chem. Kristaps Kļaviņš (Rīgas Tehniskā Universitāte),
Dr. Arunas Ramanavicius (Viļņas Universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa). Lūdzam
interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz š. g. gada 14. jūnijam,
rakstot uz e–pastu: vita.rudovica@lu.lv.
***
Š. g. 18. jūnijā, plkst. 16:00 Latvijas Universitātes (LU)
Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
tiešsaistē Zoom platformā MĀRTIŅŠ JANSONS aizstāvēs
promocijas darbu par tēmu “Masspektrometrisko metožu
izstrāde un pielietošana glifosāta un tā metabolītu noteikšanai
augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un apkārtējās vides
objektos” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ķīmijā iegūšanai.
Recenzenti: Dr.chem. Arturs Vīksna (Latvijas Universitāte), Dr.chem. Kristaps Kļaviņš (Rīgas Tehniskā Universitāte),
Dr. Koit Herodes (Tartu Universitāte, Igaunija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa). Lūdzam
interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz š. g. 14. jūnijam,
rakstot uz e–pastu: vita.rudovica@lu.lv.
***
Š. g. 21. jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas
padomes atklātā sēdē ILVA LIEKNIŅA aizstāvēs promocijas
darbu par tēmu “ssRNS bakteriofāgu vīrusiem līdzīgās daļiņas–
daudzpusīgi instrumenti vakcīnu izstrādes tehnoloģijā”
zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai bioloģijā.
Recenzenti: Dr.biol. Andris Zeltiņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs), Dr.biol. Uldis Kalnenieks
(Latvijas Universitāte), Ph.D. Nicola Stonehouse (Līdsas
Universitāte, Lielbritānija).
Ar darbu, sākot no š. g. 7. jūnija, varēs iepazīties LU
Bibliotēkā Raiņa bulv. 19. Reģistrēšanās Promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei būs iespējama nosūtot
e–pastu uz adresi: kaspars@biomed.lu.lv.
***
Š. g. 21. jūnijā plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Materiālzinātnes nozares promocijas padomes “RTU
P–02” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā
JANA VECSTAUDŽA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu
“Amorfa kalcija fosfāta biomateriāli ar lielu īpatnējo virsmas
laukumu” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai materiālzinātnes nozarē biomateriālu apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (Rīgas Tehniskā
universitāte), Dr.med. Laura Neimane (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph.D. Christele Combes (Tulūzas Nacionālais politehniskais institūts, CIRIMAT, Francija).
Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē
MS Teams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai
sēdē līdz š. g. 16. jūnijam, rakstot uz e–pastu: alina.galkina@
rtu.lv. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas
padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā RTU mājaslapas
http://www.rtu.lv/ sadaļā “Zinātne” (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).
***
Š. g. 28. jūnijā plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes nozares promocijas padomes
“RTU P–02” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.
auditorijā ANNA BYSTROVA aizstāvēs promocijas darbu
par tēmu “Hidroksiapatīta virsmas slāņa strukturālie defekti
elektriskā potenciāla regulēšanai” (Structural imperfections of
the hydroxyapatite surface layer to engineer its electrical potential) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai materiālzinātnes
nozarē materiālfizikas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.habil.phys. Andris Ozols (Rīgas Tehniskā
universitāte), Dr.habil.phys. Donāts Millers (Latvijas Universitāte), Dr.sc.ing. Marija B. Sedelnikova (Zinātniski pētnieciskā
Tomskas Valsts universitāte, Krievija).
Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē

MS Teams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai
sēdē līdz š. g. 22. jūnijam, rakstot uz e–pastu: alina.galkina@
rtu.lv. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas
padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā RTU mājaslapas
http://www.rtu.lv/ sadaļā “Zinātne” (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).
***
Š. g. 29. jūnijā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas
padomes “RTU P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115.
auditorijā TOMS MOLS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu
“Climate adaptive building envelopes” (Klimata adaptīvās ēku
norobežojošās konstrukcijas) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.)
iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības
universitāte), Habil. Ph.D. Vytautas Martinaitis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://
www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija >
Promocijas darbi).
***
Š. g. 29. jūnijā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas
padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7,
272. auditorijā ANDREJS ŠIŠKINS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz
mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte” zinātniskā
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ķīmijas inženierzinātnes nozarē
vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Visvaldis Švinka (Rīgas Tehniskā
universitāte), Dr. Danutė Vaičiukynienė (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.ing. Paolo Colombo (Padujas
Universitāte, Itālija).
Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom
platformā (https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644). Atkarībā
no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde
var tikt organizēta tikai tiešsaistē.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē
http://www.rtu.lv (Zinātne → Doktora līmeņa studijas → Promocija → Promocijas darbi).
***
Š. g. 30. jūnijā plkst. 11:00 Latvijas Universitātes (LU) Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē
tiešsaistē MARIKA BĒRTULE aizstāvēs promocijas darbu par
tēmu “Bērnības vardarbības pieredze, disociācijas un depresijas
simptomi saistībā ar suicidalitāti un suicīda mēģinājumiem”
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai psiholoģijā,
klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.psych. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte), Dr.psych. Jeļena Koļesņikova (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph.D. Evaldas Kazlauskas (Viļņas Universitāte).
Tiešsaistes atklātā sēde tiks organizēta Zoom platformā.
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz
š. g. 28. jūnijam, rakstot uz e–pastu: solvita.umbrasko@lu.lv.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.
***
Š. g. 30. jūnijā plkst.13:00 Biznesa augstskolā Turība, Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā
sēdē Rīgā, Graudu ielā 68, C108. telpā un attālināti Cisco Webex tiešsaistes platformā SVETLANA GRIBANOVA aizstāvēs
promocijas darbu par tēmu “Modelling of Motivation System
to Increase Job Performance of Information Technology Professionals in Latvia” (“Motivācijas sistēmu modelēšana, lai palielinātu darba izpildes informācijas tehnoloģiju profesionāļiem
Latvijā”) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko (Transporta un sakaru
institūts), Dr. sc.admin. Una Libkovska (Ventspils augstskola),
Dr.oec. Rasa Daugeliene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepaazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, Rīgā, Graudu ielā 68.
***
Š. g. 1. jūlijā plkst. 11:00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē Latvijas
Universitātes (LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas
padomes atklātā sēdē ILZE ELBERE aizstāvēs promocijas
darbu par tēmu “Metformīna ietekme uz 2.tipa cukura diabēta
pacientu un veselu indivīdu zarnu mikrobiomu un epiģenētiku”
zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai bioloģijā.
Recenzenti: Dr.biol. Aija Linē (Latvijas Biomedicīnas
pētījumu un studiju centrs), Dr.med. Mārcis Leja (Latvijas
Universitāte), Ph.D. Susanne Brix Pedersen (Dānijas Tehniskā
Universitāte, Dānija).
Ar darbu, sākot no š. g. 17. jūnija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19. Reģistrēšanās Promocijas padomes sēdes
tiešsaistes videokonferencei būs iespējama nosūtot e–pastu uz
adresi: kaspars@biomed.lu.lv.
***
Š. g. 2. jūlijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU)
Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes
atklātā sēdē tiešsaistē Zoom platformā (https://us02web.zoom.
us/j/89728555780) BAIBA ZVIRBULE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Grāmatvedības normatīvā regulējuma
pilnveidošanas iespējas Latvijas uzņēmējdarbības vides
uzlabošanas aspektā” zinātniskā doktora grāda iegūšanai
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
Recenzenti: Dr.oec. Sandra Jēkabsone (Latvijas Universitāte),
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle (Vidzemes augstskola), Dr.oec. Ingūna
Jurgelāne–Kaldava (Rīgas Tehniskā Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā,
Raiņa bulvārī 19.
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