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ANTIARITMISKO MEDIKAMENTU SALĪDZINOŠĀ
EFEKTIVITĀTE, OSTOARĪTA DIAGNOSTIKAS
PILOTPĒTĪJUMS UN, VAI EHOKARDIOGRĀFIJA SPĒJ
ATKLĀT SIRDS LABĀ KAMBARA DISFUNKCIJU

Foto: Privātais arhīvs

LZA akadēmiķa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas internās medicīnas galvenā speciālista, Rīgas
Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras vadītāja,
profesora Aivara Lejnieka vadībā īstenoti pētījumi, kuru
rezultātā izstrādāta sirds sinusa ritma kontroles stratēģija*,
kas ļautu uzlabot medikamentozās terapijas risku-ieguvumu
attiecību ilgtermiņā pacientiem ar ātriju fibrilāciju, veikta ceļa
locītāvas skrimšļa strukturālo izmaiņu novērtēšana**
izmantojot magnēstiskās rezonanses datorizēta algoritma
attēlu tekstūras analīzi osteoartrīta pacientiem un piedāvāti
sirds labā kambara disfunkcijas noteikšanas algoritmi***
skrīninga un izvērstas ehokardiogrāfijas laikā.
Sinusa ritma uzturēšana pēc elektriskās kardioversijas
pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju –
antiaritmisko medikamentu salīdzinošā efektivitāte
Ātriju fibrilācija (ĀF) ir visbiežāk sastopamā aritmija ar
progresīvi augošu slogu veselības aprūpē. Viena no iespējām
ĀF pacientu ārstēšanā ir ritma kontroles stratēģija, kas paredz

sirds sinusa ritma atjaunošanu un uzturēšanu ilgtermiņā.
Elektriskā kardioversija (EKV) ir plaši pielietojama, ātra un
efektīva metode aritmijas pārtraukšanai. Sākotnēji veiksmīgajai
procedūrai seko ĀF atkārtošanās novēršanas izaicinājums, it
sevišķi augsta riska pacientiem, ņemot vērā patoģenētiski
saistīto riska faktoru mijiedarbību. Sinusa ritma uzturēšanā
pēc EKV pierādīta efektivitāte ir medikamentiem ar IC klases,
III klases un arī II klases antiaritmiskajām īpašībām, tomēr
atsevišķi klīniski būtiski jautājumi joprojām ir aktuāli.
Pētījums tika veikts ar mērķi salīdzināt IC klases un III klases
antiaritmisko medikamentu, kuriem papildus piemīt II klases
īpašības vai kuri lietoti kopā ar beta blokatoru, efektivitāti
pēckardioversijas sinusa ritma uzturēšanai pacientiem ar
augsta riska ĀF. Pētījumā tika iekļauti 112 augsta riska ĀF
pacienti pēc EKV procedūras Latvijas Kardioloģijas centrā,
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Pamata
demogrāfiskie, anamnēzes un medikamentu lietošanas dati
tika iegūti klātienes intervijā, turpmāk veicot atkārtotas 1, 3 un
6 mēnešu apsekošanas intervijas.
Pētījuma rezultātā, salīdzinot IC klases (34.8% lietotāju) un
III klases antiaritmiskos medikamentus (65.2% lietotāju),
netika iegūta statistiski nozīmīga atšķirība 6 mēnešu sinusa
ritma uzturēšanas rezultātiem un aritmijas-brīvajam
periodam, savukārt analizējot specifiskos pētījuma dalībnieku
lietotos antiaritmiskos medikamentus, divi pārsvarā lietotie
medikamenti bija amiodarons (57.1% lietotāju) un etacizīns
kopā ar beta blokatoru (25.9% lietotāju). Salīdzinot amiodarona
un etacizīna iedarbību, netika konstatēta statistiski būtiska
atšķirība 6 mēnešu sinusa ritma uzturēšanā. Pētījuma rezultāti
norāda uz nozīmīgas saistības neesamību starp specifiska
antiaritmiska medikamenta izvēli un sagaidāmu potenciāli
augstāku efektivitāti ĀF recidīvu novēršanai pēc EKV, izceļot
to, ka pie kontrindikāciju neesamības etacizīns, kombinācijā
ar beta blokatoru, varētu tikt lietots kā vienlīdz efektīva
alternatīva amiodaronam. Tas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā
amiodarona daudzveidīgos nelabvēlīgos efektus, kā vairogdziedzera funkcijas traucējumi, pulmonālā toksicitāte, acu un
ādas blaknes u.c., ar pieaugošu risku palielinoties lietošanas
ilgumam. Tādējādi, piemērotām pacientu grupām ir iespējams
izvairīties no negatīvās veselības ietekmes un uzlabot medikamentozās terapijas risku-ieguvumu attiecību ilgtermiņā,
saglabājot līdzvērtīgu efektivitāti.
Turpinājums – 2.lpp.

Trīs Latvijas zinātnieces saņem prestižo
L`ORÉAL Baltic balvu Sievietēm zinātnē
2021. gada 15. jūnijā L`ORÉAL Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām
prestižās Sievietēm zinātnē programmas ietvaros apbalvoja septiņas talantīgas Baltijas valstu zinātnieces, tostarp tām trīs
zinātnieces no Latvijas – Dr.biol. Vita Rovīte, Mg.phys. Inga Pudža un doktorante Dana Kigitoviča. Papildus viena dalībniece no
katras valsts tika nominēta prestižajai L'ORÉAL-UNESCO Sievietēm zinātnē starptautisko uzlecošo talantu programmai.
Turpinājums – 2.lpp.

Sveicam jubilārus!
4. jūlijā LZA īsteno locekli Aivaru Žūriņu!
4. jūlijā LZA goda doktoru Jāni Cakulu!
17. jūlijā LZA īsteno locekli Grigoriju Veinbergu!
17. jūlijā LZA ārzemju locekli Nikolaju Balabkinu!
22. jūlijā LZA īsteno locekli Bruno Andersonu!
22. jūlijā LZA īsteno locekli Andreju Krasņikovu!
29. jūlijā LZA goda locekli Imantu Lancmani!
Ad multos annos!
Latvijas Zinātņu akadēmija

IZSTRĀDĀTAS METODES
MODERNĀS BIODĪZEĻDEGVIELAS
RAŽOŠANAI

RTU Lietišķās ķīmijas institūta pētnieki: Ilze Māliņa, Valdis Kampars, Lauma
Laipniece, Kristīne Lazdoviča. Foto: Privātais arhīvs

Valdis Kampars: “Biodegvielas izmantošanas politika ir
mainījusies. Sākotnēji dominēja iecere lietot tīru biodegvielu tai
piemērotos dzinējos. Praksē tas nerealizējās, un Latvijā ir tāpat
kā visur Eiropā un pasaulē, ka galvenokārt biodegvielu izmanto
kā piedevu naftas dīzeļdegvielai. Katra valsts ir noteikusi, cik
lielu piedevu ir jālieto – Eiropa ir ieteikusi 10% kā vēlamo
biodīzeļdegvielas piedevas apjomu naftas dīzeļdegvielai, Latvija
ir noteikusi 7%, kas nav daudz, lai gan maz un daudz ir relatīvs
jēdziens. Kopumā tas ir skaitlis, kas rāda, cik racionāla un
augsti attīstīta ir esošā sistēma un cik ātri, viegli vai grūti to būs
mainīt, jo ar klimata maiņu nerēķināties nevarēsim”.
Fosilo enerģijas resursu īpatsvara samazināšana transporta
enerģētikā, tādējādi samazinot visas nozares ietekmi uz vidi un
klimatu, prasa jaunu tehnoloģiju izstrādi biomasas konversijai
degvielās un plašāku elektrotransporta izmantošanu.
Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas institūta
pētnieku grupa veica sistemātiskus pētījumus biodegvielu jomā ar
mērķi izstrādāt tādas biodegvielu ražošanas tehnoloģijas, kuras
spēj izmantot pārtikas rūpniecības izejvielas efektīvāk, vai arī
ražot to no pārtikā neizmantojamām izejvielām. Pētījumi ietvēra
jaunu metožu izstrādi modernās biodīzeļdegvielas ražošanai,
mērķtiecīgākai lignocelulozes biomasas katalītiskajai pirolīzei, kā
arī jaunu katalizatoru izstrādi no lignocelulozes iegūtas sintēzes
gāzes konversijai degvielās zemā spiedienā un temperatūrā. Uz
sarunu par veikto pētījumu laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
Ilona Gehtmane-Hofmane aicināja pētnieku grupas vadītāju,
akadēmiķi Valdi Kamparu un viņa kolēģes – vadošo pētnieci
Kristīni Lazdoviču, pētnieces Agiju Stanki un Laumu Laipnieci.
Turpinājums – 4.lpp.

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības
un inovācijas pamatnostādnes

2021. - 2027. gadam

Foto: J. Deinats

Jānis Paiders: “Ne Latvijā, ne arī citās valstīs pētniecība
nepastāv pati par sevi, atrauta no sabiedrības un tautsaimniecības vajadzībām. Vienlīdz nozīmīga ir arī spēja no zināšanām,
inovācijām un tehnoloģiju pārneses radīt pievienoto vērtību,
veiksmīgi turpinot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas
īstenošanu...”
Zinātne Latvijā pēdējo gadu laikā ir labi parādījusi savu
efektivitāti un jaudu. Mēs arvien biežāk kļūstam par
pilnvērtīgu partneri Eiropas pētniecības telpā. Tas ir panākts ar
visa sektora kopīgu darbu un noturību. Latvijas zinātnes
sistēmā, pēdējos septiņos gados, ir notikušas būtiskas reformas
– sākot ar godīgu, pasaules standartiem atbilstošu projektu
finansēšanas praksi, zinātnisko institūciju starptautisko
izvērtējumu un tam sekojošu konsolidāciju, attīstības stimuliem visās finansēšanas programmās un beidzot ar Baltijas un
Ziemeļvalstu kopīgas zinātnes programmas izveidi. Būtiskākā
reforma skar zinātnisko projektu vērtēšanas sistēmas pārveidošanu, ieviešot Eiropas Savienības (ES) pētniecības un
inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vērtēšanas
pieeju un principus. Tādējādi zinātne Latvijā darbojas pēc tiem
pašiem nosacījumiem kā pārējās Eiropas valstīs – par prioritāti
izvirzot izcilību, efektivitāti un relevanci.
Turpinājums – 3.lpp.

“Zinātnes Vēstnesis” 2021. gada 28. jūnijs
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IZSTRĀDĀTA SIRDS SINUSA RITMA KONTROLES STRATĒĢIJA, PIEDĀVĀTI
LABĀ KAMBARA DISFUNKCIJAS NOTEIKŠANAS ALGORITMI UN VEIKTA
CEĻA LOCĪTAVAS SKRIMŠĻA STRUKTURĀLO IZMAIŅU NOVĒRTĒŠANA

Trīs Latvijas zinātnieces saņem
prestižo L`ORÉAL Baltic balvu
Sievietēm zinātnē
Latvijas Valsts prezidente (1999-2007), programmas
Sievietēm zinātnē patronese, akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga
uzsver: “Zinātņu akadēmiju žūrijas izraudzījušās balvai
septiņas jaunās pētnieces, novērtējot viņu zinātnisko izcilību un
aktivitāti. Man ir patiess prieks par šīm sievietēm, kuru aizrautība un darba rezultāti iedvesmos meitenes skolās un augstskolās
īstenot savus mērķus kopējam sabiedrības labumam, veselībai
un videi. Esmu pārliecināta, ka tas arī atgādinās ikvienam
būtisko zinātnes lomu un mūsu zinātnieču pienesumu.”

MRI PD sagital 3D Cube attēls BGRA krāsu
karti un interaktīvo segmentāciju

MRI PD sagital 3D Cube attēls BGRA krāsu karte

MRI PD sagital 3D Cube attēls

Ceļa locītavas skrimšļa strukturālo izmaiņu novērtēšana izmantojot magnētiskās rezonanses datorizēta algoritma
attēlu tekstūras analīzi osteoartrīta pacientiem: pilotpētījuma dati
Pēc epidemioloģiskajiem datiem osteoartrīts (OA) ir
visbiežākā sastopamā locītavu saslimšana Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas valstu populācijās. OA augošā prevalence ir cieši saistāma ar sabiedrības novecošanos un
mazkustīgu dzīvesveidu. Primāri deģeneratīvām izmaiņām
ir pakļautas slodzi nesošās locītavas, kā gūžu, ceļu un
intervertebrālās locītavas. OA saslimšanas patofizoloģijas
pamatā ir progresējošs skrimšļa mikro un makrostrukturāls
bojājums un pakāpeniska tā noārdīšanās. Šodienas
radioloģiskā praksē kā pirmās rindas metode skrimšļa
stāvokļa izvērtēšanai ir magnētiskā rezonanse (MR). Rutīnas
MR ierobežotās jutības dēļ, pēdējā piecgadē strauji augusi
interese par advancētām MR tehnikām skrimšļa kompozītstruktūras izvērtēšanā.
Pilotpētījuma mērķis bija analizēt datorizēta algoritma
(MEDH 3.0 algoritms) iespējas ceļa locītavas skrimšļa izmaiņu
izvērtēšanā. Pilotpētijumā tika iekļauti 15 (60%) pacienti OA
grupā un 10 (40%) veseli indivīdi kā kontroles grupa. Visiem
pacientiem tika veikts MR izmeklējums pēc vienota protokola

SIA RAKUS klīnikas Gaiļezers Radioloģijas nodaļā. MR dati
tika analizēti izmantojot divu universitāšu (RSU radioloģijas un
iekšķīgo slimību katedra un RTU datorzinātnes un informāciju
tehnoloģijas katedra) sadarbības projekta ietvaros izstrādātu
orģinālu datorizētu (MEDH 3.0) datorredzes algoritmu.
Pilotpētījuma pacienti tika sadalīti divās grupās, OA pacientu
grupā 15 pacienti (60%) un 10 veseli cilvēki (40%) kā kontroles
grupa. Rezultāti uzrādīja tendences vidējās signāla intensitātes
vērtībās, nozīmīgas atšķirības signāla intensitātes dispersijas
rādītājos, kā arī izdalīto segmentu etropijas un homogenitātes
rādītājos. Iegūtie pilotpētījuma rezultāti iezīmēja datorredzes
algoritma (MEDH 3.0) attēlu teksturālo pazīmju modeļa
iespējas skrimšļa kompozītstruktūras kvantitatīvā izvērtēšanā.
Tuvāko divu gadu laikā pētniecības projekta ietvaros ir
paredzēts būtiski paplašināt orģinālā datorredzes algoritma
funkcionalitāti, kā arī vērtēt algoritma funkcionalitāti būtiski
kāpinot pētījumā iekļauto pacientu skaitu. Pozitīvu pētījuma
rezultātu gadījumā paredzēta iespēja patentēt orģinālo
datorredzes algoritmu Latvijas patentu reģistrā.

Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot trīsdimensiju
ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas analīzi

Labā kambara gareniskās deformācijas mērījumi ehokardiogrāfijas laikā:
a. veselam indivīdam; b. pacientam ar akūtu miokarda infarktu

Labā kambara trīsdimensiju rekonstrukcija, tilpumi un izsviedes frakcija:
a. veselam indivīdam; b. pacientam ar akūtu miokarda infarktu

Latvija vairāku gadu garumā ir viena no Eiropas valstīm ar
visaugstākajiem mirstības rādītājiem sirds artēriju slimības
dēļ, un tas ir arī biežākais nāves iemesls pasaulē. Viens no
sirds artēriju slimības variantiem ir akūts miokarda infarkts,
t.i., sirds muskuļa bojājums asins apgādes traucējumu dēļ.
Runājot par miokarda infarktu, visbiežāk tiek domāts
kreisā kambara infarkts, bet ir zināms, ka arī sirds labā
kambara disfunkcija miokarda infarkta gadījumā ir dažādu
nopietnu komplikāciju – sirds ritma traucējumu, kardiogēna
šoka u. c. – iemesls. Tā ir mirstības un sirds mazspējas attīstības
neatkarīgs prognostisks rādītājs. Tomēr klīniskajā praksē
labā kambara funkcijas izvērtēšanai joprojām tiek pievērsts
pārāk maz uzmanības, lai gan, izmantojot jaunās ehokardiogrāfijas (sirds ultraskaņas izmeklēšana) metodes, jau ir
iespējams pietiekoši precīzi to izvērtēt.
Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt labā kambara funkcijas
izmaiņas pacientiem ar pierādītu akūtu miokarda infarktu, izmantojot mūsdienīgas trīsdimensiju ehokardiogrāfijas
un miokarda deformācijas metodes, kā arī atlasīt visinformatīvākos ehokardiogrāfiskos labā kambara izmēru un
funkcijas parametrus un izveidot labā kambara
izvērtēšanas algoritmu pacientiem ar akūtu miokarda
infarktu.
Pētījuma ietvaros tika izveidota pacientu grupa ar
miokarda infarktu un iedalīta apakšgrupās atkarībā no tā,
kura sirds artērija tika nosprostota, kā arī atkarībā no labā
kambara funkcijas traucējumu esamības. Katram
dalībniekam papildus ehokardiogrāfijas izmeklējumam pēc
standartprotokola tika pielietotas arī jaunas labā kambara
funkcijas izvērtēšanas metodes – trīsdimensiju ehokar-

diogrāfija ar labā kambara modeļa rekonstrukciju, tilpumu
un izsviedes frakcijas noteikšanu un miokarda gareniskās
deformācijas mērījumi. Balstoties uz šīm metodēm, bija
iespējams noteikt precizētu vairāku parametru slieksni labā
kambara patoloģijas identificēšanai tieši miokarda infarkta
gadījumā.
Tika pierādīts, ka trīsdimensiju ehokardiogrāfija un
miokarda deformācijas izvērtēšana ir relatīvi vienkāršas,
pietiekami jutīgas un specifiskas metodes labā kambara
funkcijas traucējumu noteikšanai. Metodes ir ieviešamas
ikdienas klīniskajā praksē kopā ar tiem standarta ehokardiogrāfijas rādītājiem, kas arī izmainās miokarda infarkta
gadījumā. Pielietojot pētījuma ietvaros noteiktus patoloģijas
sliekšnus, bija iespējams atklāt vairāk labā kambara funkcijas
traucējumu gadījumu nekā standarta ehokardiogrāfijas laikā
– līdz pat 60% pacientu. Šāda atradne ir daudz tuvāka
patologanatomisko pētījumu datiem, kuri uzrāda vislielāko
labā kambara iesaistīšanos procentu miokarda infarkta
gadījumā starp visām izpētes metodēm, tostarp arī “zelta
standartu” – sirds magnētisko rezonansi. Izvērtējot labo
kambari, nepieciešams atcerēties, ka tā funkcijas pasliktināšanās var tikt novērota jebkuras lokalizācijas miokarda
infarkta gadījumā.
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir piedāvāti labā
kambara disfunkcijas noteikšanas algoritmi skrīninga un
izvērstas ehokardiogrāfijas laikā.
Vairāk par pētījumiem un to rezultātiem lasiet žurnāla “LATVIJAS
ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTIS” B daļas 2021. gada 1. numurā
publicētajos orģinālrakstos:
*Baiba Kokina, Aldis Strēlnieks, Irina Pupkeviča, Kristīne Jubele, Maija
Vikmane, Sandis Sakne, Emma Sokolova, Inga Urtāne, Aivars Lejnieks,
Oskars Kalējs “Sinusa ritma uzturēšana pēc elektriskās kardioversijas
pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju - antiaritmisko medikamentu
salīdzinošā efektivitāte” (Sinus rhythm maintenance after electrical
cardioversion for atrial fibrillation in high-risk patients - comparative
efficacy of antiarrhythmic medications);
**Ingus Supe, Artjoms Supoņenkovs, Ardis Platkājis, Anda Kadiša, Aivars
Lejnieks “Ceļa locītavas skrimšļa strukturālo izmaiņu novērtēšana,
izmantojot magnētiskās rezonanses datorizēta algoritma attēlu tekstūras
analīzi osteoartrīta pacientiem: pilotpētījuma dati” (Detecting knee
cartilage structural changes using magnetic resonance computed vision
analysis in patients with osteoarthritis: preliminary results);
*** Žanna Pičkure, Artem Kalinin, Aivars Lejnieks “Labā kambara
disfunkcija pacientiem ar akūtu ST elevāciju miokarda infarktu: vai
ehokardiogrāfija spēj to atklāt?” (Right ventricle involvement in patients
with acute ST elevation myocardial infarction: Isechocardiography good
enough in diagnosing it?).

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
Baiba Kokina, Ingus Supe, Žanna Pičkure

Dr.biol. Vita Rovīte ir vadošā pētniece Latvijas
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī Latvijas
Genoma centra vadītāja. Apbalvojumu “Sievietēm zinātnē”
Vita Rovīte saņēma par akromegāliju izpēti – retu endokrīnu
saslimšanu, ko izraisa labdabīgs hipofīzes audzējs, kas pārproducē augšanas hormonu (GH) un izraisa dažādas blakus
saslimšanas, un ir cēlonis paaugstinātai mirstībai. Akromegāliju medikametozi ārstē ar somatostatīna analogiem (SSA), kas
nomāc GH izdalīšanos un samazina audzēja masu. Šī unikālā
pētījuma rezultāti sniegs jaunu ieskatu par SSA ietekmi uz
zarnu mikrobioma sastāvu un funkcionalitāti, un palīdzēs
izprast ārstēšanas ietekmi uz veselību ilgtermiņā.
Mg.phys. Inga Pudža ir zinātniskā asistente Latvijas
Universitātes Cietvielu fizikas institūta EXAFS spektroskopijas
laboratorijā. Apbalvojumu “Sievietēm zinātnē” Inga Pudža
saņēma par darbu pie viedā materiāla vara molibdāta
(CuMoO4) izpētes. Tas ir multifunkcionāls materiāls, ar
vairākām perspektīvām īpašībām, piemēram, tas maina savu
krāsu temperatūras, spiediena un pH ietekmē. Ingas Pudžas
pētījuma mērķis bija izpētīt un izskaidrot saikni starp
kompleksu materiālu, kuru pamatā ir vara molibdāts,
strukturālajām un funkcionālajām īpašībām. Izpētes rezultāta
pielietojums ir daudzveidīgs, tostarp, šo izturīgo un lēto
materiālu izmantot kā temperatūras indikatoru, lai kontrolētu
uzglabāšanas un transportēšanas apstākļus produktiem, kas ir
jutīgi pret noteiktām temperatūrām, piemēram, vakcīnām,
ķimikālijām, pārtikai un citiem.
Dana Kigitoviča ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorante un
zinātniskā asistente Iekšķīgo slimību katedrā, ārste-rezidente
nefroloģijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā un
praktikante Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Apbalvojumu
“Sievietēm zinātnē” Dana Kigitoviča saņēma par pētījumu, kurā
tika meklēta jauna pieeja sirds labā kambara mazspējas ārstēšanai.
Danas Kigitovičas pētījuma mērķis bija veicināt personalizētas
medicīnas attīstību, identificēt riska faktorus sirds labā kambara
mazspējas gadījumā un uzlabot pacientu ar labā kambara mazspēju
dzīves kvalitāti, pārprofilējot klīniskajā praksē līdz šim lietoto
kardiovaskulāro medikamentu meldoniju.
“Zinātnei ir svarīga loma harmoniskas un ilgtspējīgas
sabiedrības attīstības veicināšanā un mūsdienu pasaules
problēmu izpētē. UNESCO un L’ORÉAL partnerības programma ir veikusi ievērojamus ieguldījumus zinātnes attīstībā un
veicinājusi dzimumu līdztiesību zinātnē. Programmas laureātes
– jaunas zinātnieces no Baltijas – ietekmē zinātnes nākotni un
iedvesmo jauno paaudzi iesaistīties zinātnē, kā arī atklāt jaunus
zinātnisko atklājumu apvāršņus,” uzsver UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.
Kopš 2005. gada, kad L'ORÉAL Baltic programma tika
ieviesta Latvijā, atzinību par ieguldījumu zinātnē ir
saņēmusi 51 zinātniece no Latvijas. Jau piekto gadu pēc
kārtas programma tiek īstenota arī Igaunijā un Lietuvā, kur
par ieguldījumu zinātnē ir apbalvotas astoņas zinātnieces
no Lietuvas un astoņas no Igaunijas.
Apbalvojumu programmu “Sievietēm zinātnē” pirms 17
gadiem Latvijā aizsāka programmas patronese Dr. Vaira
Vīķe-Freiberga, L`ORÉAL Baltic, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija un Latvijas Zinātņu akadēmija. Šodien
L`ORÉAL Baltic apbalvojumu programma kopā ar trīs Baltijas
valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām
komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā veicina Baltijas
zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus
mērķus un vairot pienesumu gan zinātnei, gan sabiedrībai.
“Svarīga joma veiksmīgai sabiedrības attīstībai ir atbalsts jauno
talantu izaugsmei. Īpaša nozīme ir iekļaujošai izglītības, zinātnes,
pētniecības un inovāciju politikai, kas nodrošina vienādas karjeras
iespējas jaunām pētniecēm, atbalstot viņu centienus apvienot
ieguldījumu zinātnē ar ģimenes un bērnu aprūpi,” norāda Latvijas
Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš.
Starptautiskā programma “Sievietēm zinātnē” tika aizsākta
1998. gadā. Kopš tā laika L`ORÉAL un Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir
apņēmušās veicināt sieviešu skaita pieaugumu zinātniskajā
pētniecībā. Programmas ietvaros 23 gadu laikā apbalvojumu
par ieguldījumu zinātnē ir saņēmušas 3 600 zinātnieces, un
šodien programma tiek īstenota 117 valstīs.
Karin Laar
Korporatīvās komunikācijas un mediju vadītāja
Baltijas valstīs
L`ORÉAL Poland and Baltic HUB
E-pasts: Karin.LAAR@loreal.com
Projekta mājaslapa: www.forwomeninscience.com
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Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas
pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam
vadoties pēc divos Eiropas Komisijas Politikas atbalsta
vienības pētījumos – “Pētniecības un inovācijas cilvēkkapitāla
attīstība Latvijā” (2019)1 un “Latvijas zinātnes finansēšanas un
pārvaldības sistēma” (2018)2 sniegtajām rekomendācijām:
• Palielināt P&A finansējumu, sabalansējot valsts un ES
struktūrfondu finansējuma apjomus un palielinot valsts
budžeta finansējuma apjomu, ņemot vērā struktūrfondu
mainīgo pieejamību;

Foto: Privātais arhīvs

Zinātne Latvijā pēdējo gadu laikā ir labi parādījusi savu
efektivitāti un jaudu. Mēs arvien biežāk kļūstam par
pilnvērtīgu partneri Eiropas pētniecības telpā. Tas ir panākts ar
visa sektora kopīgu darbu un noturību. Latvijas zinātnes
sistēmā pēdējos septiņos gados ir notikušas būtiskas reformas
– sākot ar godīgu, pasaules standartiem atbilstošu projektu
finansēšanas praksi, zinātnisko institūciju starptautisko
izvērtējumu un tam sekojošu konsolidāciju, attīstības stimuliem visās finansēšanas programmās un beidzot ar Baltijas un
Ziemeļvalstu kopīgas zinātnes programmas izveidi. Būtiskākā
reforma skar zinātnisko projektu vērtēšanas sistēmas pārveidošanu, ieviešot Eiropas Savienības (ES) pētniecības un
inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vērtēšanas
pieeju un principus. Tādējādi zinātne Latvijā darbojas pēc tiem
pašiem nosacījumiem kā pārējās Eiropas valstīs – par prioritāti
izvirzot izcilību, efektivitāti un relevanci.
Jau notikušās izmaiņas, kā arī plānotās darbības tuvākajiem
gadiem iezīmē 2021. gada 13. aprīlī Ministru kabinetā
apstiprinātās Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas
pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (ZTAIP). Kā vidēja
termiņa politikas plānošanas dokuments tās definē zinātnes un
tehnoloģiju attīstības politiku, nosakot pamatprincipus, mērķi,
prioritātes, rīcības virzienus un veicamus uzdevumus, kā arī
nodrošinot šīs politikas pēctecību ciešā sasaistē ar Nacionālo
attīstības plānu 2027. gadam.
ZTAIP noteiktie stratēģiskie mērķi, kas Latvijā sasniedzami
līdz 2027. gadam, iezīmē zinātnes un tehnoloģijas attīstības
politikas rīcības virzienus un galvenās reformas, kā arī publisko investīciju virzienus valsts budžeta, ES fondu un citu
finanšu avotu (t.sk. ārvalstu un nacionālo fondu, programmu)
ieguldījumiem pētniecības un attīstības (P&A) sistēmā:
1) nepieciešamība būtiski paaugstināt P&A intensitāti. Lai
palielinātu pētniecības sociālo un ekonomisko vērtību,
prioritātes ir pētniecības izcilības attīstīšana, P&A sistēmas
digitālā transformācija un institucionālās pārvaldības
uzlabošana. Tiks turpināts attīstīt valsts augstskolas un valsts
zinātniskos institūtus kā zināšanu un inovāciju centrus, tajos
koncentrējot zinātniskās pētniecības kapacitāti, stiprinot
pētniecības infrastruktūru un resursu koplietošanu un proaktīvi attīstot jaunus zināšanu aprites veidus ar industriju un
Eiropas P&A vidi. Tiks ieviests jauns doktorantūras modelis,
īstenota akadēmiskās karjeras sistēmas reforma un
nodrošināts pilnvērtīgs atbalsts pētniecības un akadēmiskās
karjeras attīstībai visos posmos;
2) īstenojot Viedās specializācijas stratēģiju (RIS3) (Ekonomikas ministrijas vadībā), tiks nodrošināta nepieciešamā
pētniecības cilvēkkapitāla attīstība, zināšanu, prasmju, kompetenču un tehnoloģiju pārnese un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrāde un pilnveide. RIS3 specializācijas jomas
attīstīsies RIS3 pētniecības un inovācijas izcilības centros, kas
nodrošinās pētniecības infrastruktūru, resursu koplietošanu
un atvērtu pieejamību inovāciju radīšanai, kā arī RIS3 stratēģijas
mērķu izpildei tiks veidotas finansējuma programmas P&I
projektu īstenošanai;
3) lai uzlabotu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, tiks veikta
P&A sistēmas digitālā transformācija, efektivizējot augstskolu
un zinātnisko institūtu administratīvos un koordinācijas
procesus, attīstot atvērtās zinātnes kultūru un nodrošinot
pētniecības datu un rezultātu plašu pieejamību un lietojamību
sabiedrībā, vienlaikus veicinot sadarbību starp uzņēmējdarbības un publisko sektoru pētniecību un inovācijas attīstīšanā;
4) P&A sistēmas pārvaldības uzlabošanai tiks attīstīta un
stiprināta Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administratīvā,
organizatoriskā un analītiskā kapacitāte zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas īstenošanā, kā arī sekmētas
institucionālās pārvaldības izmaiņas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.
2021.-2027. gadam ZTAIP izvirzītais politikas mērķis,
apakšmērķi, rīcības virzieni un veicamie uzdevumi plānoti,
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Papildu finansējums 196,5 miljonu eiro apmērā paredzēts:
• Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;

• Attīstīt snieguma finansējuma sistēmu universitāšu pētniecības profilu stiprināšanai, kā arī palielināt ārējā
finansējuma piesaisti;

• Tirgus orientēto pētījumu programmai (tās atjaunošanai);

• Mazināt P&A sistēmas institucionālo fragmentāciju,
uzlabot augstskolu un zinātnisko institūciju pārvaldības
efektivitāti un resursu koplietošanu;

• Doktorantūras grantiem;

• Paaugstināt akadēmiskās karjeras pievilcību un ieviest
tenūras sistēmu, kā arī uzlabot doktorantūras studiju
kvalitāti un palielināt doktora grādu ieguvēju skaitu;

• Valsts pētījumu programmām.

• Uzlabot Latvijas pētnieku sadarbību un integrāciju
starptautiskā mērogā, atbalstīt akadēmiskā personāla
mobilitāti, t.sk. no ārvalstīm uz Latviju, kā arī piesaistīt
talantus no ārvalstīm;
• Veicināt akadēmiskā personāla mobilitāti uzņēmējdarbības sektorā;
• Attīstīt un stiprināt uzņēmējdarbības un inovācijas
kultūru augstskolās un zinātniskajās institūcijās, veicinot
uzņēmējdarbības kā perspektīvas karjeras izvēli.
Lai izpildītu pētījumos sniegtās rekomendācijas un
sasniegtu ZTAIP izvirzītos mērķus, izšķiroša nozīme būs
pilnvērtīgam zinātnes finansējumam. Viens no sasniedzamajiem
rādītājiem 2027. gadā ir 1,5 % no iekšzemes kopprodukta
ieguldījumu apjoms P&A (2019. gadā – 0.64 %), tajā skaitā
nodrošinot vismaz 0,4 % valsts budžeta ieguldījumu P&A no
iekšzemes kopprodukta (2019. gadā - 0.23 %).
Abos rādītājos Latvijas rezultāti šobrīd ir tālu no 2027. gada
mērķa, un tie ir būtiski mazāki par vidējo ES līmeni.

1. attēls. P&A ieguldījumi % no IKP Latvijā un vidēji ES-27 valstīs (avots:
Eurostat, CSP, IZM aprēķini)

Pašlaik Latvijas zemā P&A intensitāte saistīta ar zemo
publiskā sektora (īpaši valsts) un uzņēmējdarbības sektora
ieguldījumu apmēru. Zemais P&A ieguldījumu apmērs tieši
ietekmē zinātnisko darbinieku iespējas veikt kvalitatīvu,
starptautiski konkurētspējīgu pētniecību. 2018. gadā P&A
ieguldījumu apmērs, rēķinot uz vienu zinātnisko darbinieku
(PLE izteiksmē) sastādīja 30 833 eiro jeb tikai 29 % no ES-27
vidējā līmeņa (105 568 eiro). Tajā pašā laikā Latvijas pētnieku
rezultāti ir ar augstu atdevi un līdzvērtīgi citu ES valstu
pētnieku rezultātiem, ko apliecina Latvijas inovāciju rezultātu
novērtējums EIS20203.
Pārmaiņas zinātnes nozarē ir ļāvušas arī pakāpeniski
samazināt Latvijas zinātnes pārlieku lielo atkarību no ārvalstu
(galvenokārt ES fondu) finansējuma, kas bija problemātiski
pirmajos gados pēc 2009. gada krīzes. Pēdējos gados ES fondu
loma Latvijas P&A sistēmā pakāpeniski ir samazinājusies, kas
ir labs pamats Latvijas zinātnes stabilitātei. Tas ir būtiski, jo
visā pasaulē pastāv sīva konkurence par talantiem, un Latvija
nevar atļauties zaudēt savus spožākos prātus, nespēdama tiem
piedāvāt atbilstošu darbu un iespējas dzimtenē.
Latvijas zinātnes ietekme Eiropas pētniecības telpā ir
būtiski pieaugusi. 2019. gadā Latvija ir bijusi partnere 0,27 %
no ES valstu pētniecības rezultātiem (zinātniskajās publikācijās), kas ir lielāka par mūsu īpatsvaru kopējos ES valstu P&A
ieguldījumos un pat lielāka par Latvijas lomu ES valstu kopējā
iekšzemes kopproduktā. Galvenokārt tas notiek, pateicoties
Latvijas zinātnieku dalībai dažādos starptautiska mēroga
sadarbības tīklos un konsorcijos.

Pieejams: https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/e84a9d0f-b98a-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-106068252
Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/4690/download
Pieejams: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150
4
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40489298
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Tā kā turpmākā zinātnes nozares izaugsme nav iespējama
bez papildu ieguldījumiem P&A (t.sk. no valsts budžeta
līdzekļiem), ZTAIP 2021.-2027. gadam paredzēts finansējums,
balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā iezīmētajām papildu
investīcijām no valsts budžeta.

• Zinātnes bāzes finansējuma programmai;

• Dalībai „Apvārsnis Eiropa” partnerībās;

Šie ieguldījumi ļautu nodrošināt izaugsmi pētniecības
galvenajā resursā – zinātniekos un zinātniskajos darbiniekos.
Palielināt šajā nozarē strādājošo skaitu ir neatliekama
nepieciešamība. 2018. gadā Latvijā pētniecībā (pilna laika
ekvivalenta izpratnē) ir bijuši nodarbināti aptuveni 0,6 % no
nodarbināto kopskaita, kas ir vairāk nekā divas reizes mazāk
par vidējo ES rādītāju (1.36 %), un arī ievērojami mazāk nekā
mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā (0.85 %) un Igaunijā (0.92 %).
Tādējādi mums ir daudz mazāks cilvēku skaits, kuri ar
pētniecību var palīdzēt radīt inovācijas ar augstu pievienoto
vērtību.
Risinājums meklējams, sekmējot pētniecības ataudzi –
sākot ar jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu, kā arī sasniedzot
pilnvērtīgu pētniecības pasūtījumu dažādās Latvijas un
starptautiska mēroga P&A grantu programmās. Uzlabojumi ir
nepieciešami arī mūsu spējā sekmīgāk piesaistīt talantīgākos
ārvalstu pētniekus, tajā skaitā izmantojot Latvijas diasporas
zinātnieku potenciālu.
Ne Latvijā, ne arī citās valstīs pētniecība nepastāv pati par
sevi, atrauta no sabiedrības un tautsaimniecības vajadzībām.
Vienlīdz nozīmīga ir arī spēja no zināšanām, inovācijām un
tehnoloģiju pārneses radīt pievienoto vērtību, veiksmīgi
turpinot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu,
kas nozīmē arī turpmāk ciešu sadarbību inovāciju politikā ar
Ekonomikas ministriju un tās pārziņā esošo Latvijas Nacionālo
industriālo politiku4 .
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Jānis Paiders, IZM Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks
zinātnes jomā

KONKURSS
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju
(2015-2021), izsludina konkursu uz

PĒTNIEKA AMATA
VIETU
folkloristikas nozarē ar specializāciju
latviešu tautasdziesmu izpētē
Pētnieka darba samaksa, sākot no
525 EUR mēnesī (bruto)
LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI
mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā “Dokumenti”

Pretendentiem jāiesniedz:
iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts
(2015–2021) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums
ievēlēšanas periodam (6 gadiem).
Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 5. jūlijam LU LFMI
sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 509. kabinetā, kā arī
elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv).
Tālrunis uzziņām 67229017
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IZSTRĀDĀTAS METODES MODERNĀS BIODĪZEĻDEGVIELAS RAŽOŠANAI
Kādi ir galvenie paņēmieni oglekļa dioksīda satura
samazināšanai atmosfērā?
Valdis Kampars (V.K.): Enerģētikā turpina dominēt
oglekli saturošu energonesēju izmantošana, kurus iegūst no
pazemes (ogles, nafta, dabas gāze). Tos sadedzinot, atmosfērā nepārtraukti tiek ievadīts milzīgs daudzums oglekļa
dioksīda, un oglekļa cikls tiek izmainīts. Tiek sadedzinātas
ogles, nafta un biogāze milzīgos apjomos, kā rezultātā CO2
emisijas maina atmosfēras sastāvu, pieaug CO2 saturs, un
parādās tā saucamais “siltumnīcas efekts”, kurš izraisa
klimata maiņu, kas negatīvi ietekmē visus dzīvības procesus
uz zemes.
Visu pasākumu mērķis ir tik lielā apjomā neiegūt oglekli
saturošus enerģijas nesējus no pazemes un to izmantošanas
rezultātā nepalielināt oglekļa dioksīda saturu atmosfērā t.i.
neiesaistīt oglekļa ciklā jaunus resursus fosilo degvielu veidā.
Lai gūtu redzamus panākumus, pašreiz tiek izmantoti daudzi
paņēmieni: taupīt enerģiju un samazināt tās patēriņu,
aizvietot fosilos enerģijas nesējus ar atjaunojamajiem –
biodegvielas, “zaļā” elektroenerģija, CO2 uztveršana un
konversija derīgos produktos. Viens no paņēmieniem, kurā
ar nozīmīgu ieguldījumu piedalās Latvija, ir biodegvielas
ražošana un izmantošana.
Kā Lietišķās ķīmijas institūta pētnieku grupa mēs
pievēršamies ļoti konkrētam sektoram – transporta
sektoram, kurš bāzējas uz naftas produktiem. Ja no
stacionāriem objektiem varētu uztvert oglekļa dioksīdu un to
vai nu apglabāt pazemē vai pārstrādāt, tad no kustīgiem
objektiem to izdarīt nevar, taču ir veidi kā, varētu samazināt
emisiju transporta sektorā. Viens no veidiem ir palielināt
elektrodzinēju apjomu, jeb elektrotransporta daļu – otrs ir
izmantot biodegvielu, jo tā tiek sintezēta no atjaunojamiem
produktiem – izejvielām, kuras visu laiku rodas no jauna,
piemēram, no lauksaimniecības vai no mežsaimniecības
produktiem. Arī oglekļa dioksīds ir avots biodegvielas
ražošanai. Daba ir šāda līdzsvara cikla piemērs, un tas var
pastāvēt, kamēr fotosintēze tiek galā ar izdalīto oglekļa
dioksīdu. Cilvēka darbības rezultātā izdalās pārāk lieli
oglekļa dioksīda daudzumi, atmosfērā pieaug CO2 koncentrācija, mainās planētas siltuma apmaiņas režīms un mainās
klimats. Tādēļ ir jāizstrādā tehnoloģijas, kas nodrošinātu
oglekļa dioksīda uztveršanu un pārstrādi un palīdzētu
fotosintēzes procesam.
Globālais mērķis ir klimata saglabāšana un tautsaimniecības
ietekmes uz vidi samazināšana. Lai virzītos uz kopējo mērķi
Latvijai kā ES dalībvalstij ir jāizpilda noteiktas prasības, kuras
mums ES uzliek. Viena no šīm prasībām ir transporta sektora
enerģētikas maiņa, ko varam panākt palielinot biodegvielas
izmantošanas apjomu.
Pētījumā akcentējat biodegvielu ražošanu, samazinot
pārtikā izmantojamo izejvielu daļu.
V.K. ES prasības nav tikai ražot biodegvielu jebkādā veidā
– tā ir jāražo tādā veidā, kas neskar pārtikas izejvielas. Šobrīd
biodegvielas ražošanā t.i. konvencionālajā ražošanā tiek
izmantotas izejvielas, kuras šīm prasībām neatbilst. Latvijā,
tāpat kā citās valstīs, lielākais biodegvielas daudzums tiek
saražots no pārtikā izmantojamām izejvielām, piemēram, no
rapšu eļļas. Jaunās prasības paredz biodegvielas ražošanu
pieaugošā apjomā no izejvielām, kuras pārtikas rūpniecībā
nav izmantojamas.
ES ir viens mērķis – samazināt biodegvielas ražošanu
no pārtikā izmantojamām izejvielām un palielināt ražošanu no izejvielām, kuras nav izmantojamas pārtikā. Šis
process prasa laiku, jo izejvielas, kas ir nepieciešamas
modernās biodīzeļdegvielas ražošanai, nav pieejamas
pietiekamā apjomā, turklāt tas ir jauns virziens, kura
attīstīšanai ir nepieciešams izstrādāt jaunas metodes un
uzlabot biodegvielas ražošanas tehnoloģijas – tas ir lauks,
kurā ir jāstrādā zinātniekiem, un tieši pie tā mūsu
pētnieku grupa strādā.
Ir jāsasniedz fosilo resursu aizstāšana ar atjaunojamajiem
transporta sektorā 14 % apjomā, turklāt tam ir noteikts arī
termiņš – līdz 2030. gadam.
V.K. Biodegvielas izmantošanas politika ir mainījusies.
Sākotnēji dominēja iecere lietot tīru biodegvielu tai piemērotos
dzinējos. Praksē tas nerealizējās, un Latvijā ir tāpat kā visur
Eiropā un pasaulē, ka galvenokārt biodegvielu izmanto kā
piedevu naftas dīzeļdegvielai. Katra valsts ir noteikusi, cik
lielu piedevu ir jālieto – Eiropa ir ieteikusi 10% kā vēlamo
biodīzeļdegvielas piedevas apjomu naftas dīzeļdegvielai,
Latvija ir noteikusi 7%, kas nav daudz, lai gan maz un daudz
ir relatīvs jēdziens. Kopumā tas ir skaitlis, kas rāda, cik
racionāla un augsti attīstīta ir esošā sistēma, un cik ātri, viegli
vai grūti to būs mainīt, jo ar klimata maiņu nerēķināties
nevarēsim. Ja 90% no transporta sektora bāzējas uz naftas
produktiem un, ja no šiem 90% aizstāsim kaut vai tikai 7% ar
biodegvielu un 7% ar elektromobīļiem, tad panāksim samazinājumu par 14%. Ātrāku ceļu, lai šo situāciju mainītu, es neredzu.
7 vai 10 % šķiet maz, bet tas tiek sasniegts ar lielām grūtībām
un ne visos transporta veidos. Aviācijā tas pašreiz ir tuvu
nullei. Kopumā transporta sektorā virzību uz augstāku
procentu apgrūtina tas, ka strauji pieaug kopējais enerģijas
patēriņš. Tas nozīmē, ka biodegvielas ražošanas apjomam un
“zaļās” elektroenerģijas ražošanai būtu jāpieaug daudzas
reizes ātrāk nekā naftas produktu ražošanas apjomam.
Klimats turpina mainīties, jo realitātē mēs nespējam panākt
to, ko gribētu.

Vai pareizi saprotu, ka būs jārēķinās arī ar citu realitāti –
brauksim un lidosim dārgāk, jo biodegvielu ražošana nav lēta?
V.K. Jūs pareizi saprotat. Uzturēt tādu ekonomikas ciklu,
kas faktiski nepiesārņo vidi, būs dārgāk, nekā pašreiz rīkojamies un darbojamies. Iegūt naftu kā gatavu produktu ir lētāk
nekā nodarboties ar līdzīgu produktu radīšanu. Daba mums
ir radījusi gatavus naftas produktus. Mēs tos paņemam un
lietojam. Kas var būt lētāks par šādu pieeju? Nekas nevar būt
lētāks, taču šāda pieeja diemžēl atstāj lielu iespaidu uz mūsu
planētu. Un ko darīsim? Dzīvosim taupīgāk vai turpināsim kā
līdz šim līdz brīdim, kad atsevišķos reģionos klimata izmaiņu
dēļ ierastā tautsaimniecība nebūs iespējama.
Agija Stanke (A.S.) Gribētu piebilst, ka naftas rezerves
samazinās. Jo mazāk naftas paliek, jo cena par to pieaugs.
Domāju, ka diezgan tuvā nākotnē pienāks brīdis, kad
biodegvielas cenas ziņā paliks izdevīgākas par naftas produktiem vai vismaz pielīdzināsies.
V.K. Ir loģiski domāt, ka naftas rezerves izsīks, un tas ir
viens no iemesliem, kas liek intensīvāk meklēt citus enerģijas
avotus. Daudz ko iegūt varētu arī no kodolenerģētikas, jo
oglekli neemitējošās enerģētikas ieguldījums šobrīd ir mazs.
Biodegvielas cena vienmēr paliks saistīta ar citu energonesēju
cenām, jo tās tiek patērētas, lai ražotu biodegvielu. Visu
energonesēju cenas ir savstarpēji saistītas.

iekārtās. Mūsu laboratorijas rīcībā šādas iekārtas ir, un mēs
tās izmantojam.
Pirolīze tāpat kā biodīzeļdegvielas sintēze ir labi zināms
biomasas pārstrādes veids. Latvijā ir ražotnes, kurās tiek
īstenoti lēnās pirolīzes procesi, to rezultātā iegūst kokogles –
cieto izejvielu, taču ražotņu, kurās var veikt tādus pirolīzes
procesus, kuru rezultātā tiek iegūta šķidra izejviela, Latvijā nav.

Kāda ir glicerīna un pirolīzes metodes loma biodegvielas
sintēzes procesā?
V.K. Biodīzeļdegvielas sintēze balstās uz triglicerīdu
pārvēršanu taukskābju metilēsteru maisījumā, ko sauc par
FAME vai biodīzeļdegvielu. Šajā reakcijā rodas blakusprodukts – glicerīns. Viens no mūsu pētījuma mērķiem bija
noskaidrot, vai pastāv veids, kā mēs varam glicerīnu iekļaut
biodegvielas sastāvā, jo glicerīns nejaucas ar biodīzeļdegvielu.
Mēs mēģinājām pārvērst glicerīnu produktos, kas ir izmantojami kā degvielas sastāvdaļas t.i., no tāda paša izejvielu
daudzuma palielināt degvielas iznākumu. Mēs pētījām
interesterifikācijas reakciju ar metilacetātu, lai saprastu, vai tā
ir realizējama ražošanā. Tika meklēts tāds process, kurā reizē
ar FAME ražošanu vismaz daļa no glicerīna tiek iekļauta
biodīzeļdegvielas sastāvā. Tas būtu universāls process jebkuras izcelsmes triglicerīdu pārvēršanai biodegvielā ar lielāku
biodegvielas iznākumu. Šāda tipa rūpniecisks process līdz
šim nav izstrādāts un prasa tālākus pētījumus.
Kristīne Lazdoviča (K.L.) Jaunu biodīzeļdegvielu sintēzes
metožu izstrāde nav vienīgais mūsu pētnieciskās grupas
pētījumu virziens. Cits virziens ir pirolīzes tehnoloģijas
pilnveidošana. Runājot par pirolīzes metodi – mēs izmantojam lignocelulozes biomasu t.i., izejvielu, ko neizmanto
pārtikā. Tie ir salmi, kas ir lauksaimniecības atlikumi, un
dažādas šķeldas, kas ir mežsaimniecības atlikumi. Katalītiskajos
procesos inertā atmosfērā tos karsējot bez gaisa piekļuves mēs
iegūstam trīs frakcijas – nekondensējamās gāzes, kas ir oglekļa
monoksīds un dioksīds, metāns un ūdeņradis, un kondensējamās gāzes – bioeļļu un cieto atlikumu. Bioeļļa, kas tiek
iegūta no biomasas, varētu būt viena no izejvielām, kuru pēc
tam var pārstrādāt un iegūt ogļūdeņraža maisījumu, ko varētu
tālāk izmantot enerģētikā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka
biomasā ir ļoti daudz skābekļa saturošie savienojumi. Tie nav
ogļūdeņraži, ko tieši enerģētikā izmantot nevar. Mūsu mērķis
ir meklēt veidu kā samazināt skābekļa saturu produktā,
izmantojot katalītisko pirolīzi. Mēs sintezējam katalizatorus,
ar kuru palīdzību varētu iegūt kvalitatīvāku bioeļļu ar zemāku
skābekli saturošo un augstāku ogļūdeņražu saturu.
Lauma Laipniece (L.L.) Rīgas Tehniskās universitātes
Lietišķās ķīmijas institūta laboratorijā tiek veiktas arī citas
biodegvielas iegūšanas sintēzes. Mūsu institūta laboratorija ir
ļoti universāla, tajā ir iespējams veikt daudz un dažādas
organisko sintēžu reakcijas.
V.K. Atšķirīgi procesi tiek realizēti ļoti atšķirīgos
apstākļos. Biodīzeļdegvielu no augu eļļas sintezē 60-65 oC
temperatūrā atmosfēras spiedienā. Pirolīzi veic 400-700 oC
temperatūrā bez gaisa piekļūšanas. Pirolīzi nevar realizēt
parastā laboratorijā ar mērķi iegūt produktus. To var realizēt
autoklāvos vai citā speciālā aprīkojumā, kas nodrošina ātru
uzsildīšanu. Analītisko pirolīzi savukārt realizē speciālās
iekārtās ar ļoti maziem izejvielu daudzumiem, kurus mēra
miligramos. Oglekļa dioksīda konversiju realizē nepārtrauktas darbības reaktorā 250-400 oC temperatūrā, tātad speciālās

Kā attīstās tavu pētījumu tematika?
2020. gadā Valsts pētījumu programmas “Enerģētika”
ietvaros pētījām sintēzes gāzes konversiju. Pateicoties šai
programmai uzsākām arī ļoti nozīmīgu virzienu par oglekļa
dioksīdu – t.i., paņemt nederīgo un kaitīgo oglekļa dioksīdu
un pārvērst to derīgā produktā. Attīstība tematikā notiek
paplašinot izejvielu bāzi un produktu skaitu. Pašreiz veicam
pētījumus par modernas biodīzeļdegvielas, ogļūdeņražu un
metanola sintēzi.
Agija nodarbojas ar Fišera-Tropša sintēzi. Pētījums
balstās uz jaunu katalizatoru izstrādi sintēzes gāzes
konversijai. Tas ir universāls process, kuru var izmantot
jebkurai oglekli saturošai izejvielai.
Mēs pētām arī otru universālu pārstrādes procesu –
pirolīzi, par kuru jau runājām iepriekš, kur augstā temperatūrā mēs varam sadalīt jebkurus materiālus, iegūstot citus
produktus. Tātad divas universālas tehnoloģijas. Agija pētīja,
kā sintēzes gāzi varētu izmantot, lai ražotu naftai līdzīgus
produktus no atjaunojamām izejvielām, piemēram, no
koksnes vai no lauksaimniecības salmiem.
A.S. Fišera-Tropša sintēzes metode tika izstrādāta jau 20.
gadsimta sākumā, un ir interesanta tieši atjaunojamo degvielu sakarā. Ja vēsturiski kā izejvielu izmantoja akmeņogles, kas
tika daļēji sadedzinātas, iegūstot sintēzes gāzi, t.i. CO un H2
maisījumu, un pārvēršot to tālāk naftai līdzīgos produktos,
tad mūsdienās par izejvielu ir kļuvuši arī atkritumi vai
dažādas biomasas, no kurām iegūst gāzi. Lai šis process būtu
ekonomiski izdevīgāks, ir nepieciešami labāki katalizatori,
kas procesu padarītu efektīvāku un selektīvāku, lai iegūtu
šaurāku produktu spektru, piemēram, vielas, kas būtu
atbilstošas benzīna izejvielām vai dīzeļdegvielas izejvielām.
V.K. Princips ir tāds, ka viss, kas pašreiz ir atlikums jeb
kuram nav pielietojuma, ko mēs vienkārši apglabājam
atkritumu glabātavās, ir izmantojams. Politika ir tāda, ka
mums jāstrādā bez liekiem atlikumiem, un viena vienota
tehnoloģija visam nebūs. Piemēram, Kristīne pēta mežizstrādes atlikumu izmantošanu, kam būs sava tehnoloģija.
Municipālajiem atkritumiem būs cita tehnoloģija. Jebkurai
ražošanai ir svarīga izejvielas kvalitāte. Ja izejvielas kvalitāte ir
nepārtraukti mainīga un netiek saskaņota ar pārstrādes
tehnoloģiju, tad labu produktu iegūt nevar.

Kādi varētu būt uzdevumi zinātniekiem šajā procesā?
V.K. Te ir jāsaprot, kā zinātnieki strādā. Zinātnieki strādā
vai var strādāt tad, kad viņi saņem finansētu projektu. Tikai
projekts var nodrošināt darba algas, reaģentus, iekārtu
uzturēšanu darba kārtībā. Projekti ir īslaicīgi, ne ilgāki par 3
gadiem. Tādā veidā kopējais zinātniskais darbs faktiski veidojas kā atsevišķu projektu kopsumma, kuru virzību uz vienu
konkrētu mērķi ilglaicīgu pētījumu rezultātā praktiski nav
iespējams nodrošināt. Otrs jautājums ir par projekta
izpildītāju skaitu un kapacitāti. Finansējuma apjoms projektā
parasti neļauj izveidot pietiekami lielas pētnieku grupas.
Varbūt izeja tomēr ir specializēti institūti ar pietiekamu bāzes
finansējumu. Enerģētikas nozarē Lietuvai ir Lietuvas Enerģētikas institūts. Mums ir Organiskās sintēzes, Koksnes ķīmijas,
LU Cietvielu fizikas un citi institūti, taču nav institūta, kurš
būtu mērķtiecīgi virzīts uz enerģētikas problēmām.

Cik nozīmīgs enerģijas avots transporta sektorā ir
biogāze?
Dominējošās biodegvielas ir biodīzeļdegviela, bioetanols un
biogāze. Transporta degvielās Latvijā izmanto dīzeļdegvielu ar
biodīzeļdegvielas piedevu un benzīnu ar bioetanola piedevu.
Latvijā biogāze (nejaukt ar LPG) transportam ir nenozīmīgs
enerģijas avots un domāju, ka arī ES ir tāpat. 2020. gadā bioetanolu Latvijā pārstāja ražot, un vienīgā statistikā fiksētā pašu ražotā
biodegviela ir biodīzeļdegviela. Tas ir ļoti nabadzīgi, kaut arī esam
lielākie biodīzeļdegvielas ražotāji Baltijas valstīs. Paskatieties, ko
ražo Nīderlande, kurai savu izejvielu ir mazāk nekā Latvijai.

Biodegvielu ražošana Nīderlandē (Latvija biodīzeļdegviela 80-90 kton)
Raksturojumi

Alco Energy

BioPetrol

BioMCN

Neste Oil

Ražotājs

Alco Energy Rotterdam
B.V

BioPetrol Rotterdam
B.V.

BioMethanol Chemie
Nederland B.V.

BioMethanol Chemie
Nederland B.V.

Fosilo izejvielu CO2
emisija

340

36

217

8

Izejvielas

Kukurūza

Rapšu eļļa un
saulespuķu eļļa

Dabasgāze un
biogāze

Dzīvnieku izcelsmes
tauki un izlietotās
pārtikas eļļas
(Used Cooking Oil)

Produkts

Bioetanols

Biodīzeļdegviela

Biometanols un
metanols

Biodīzeļdegviela

Ražošanas
tehnoloģija

Sausā fermentācija

Pāresterificēšana

Metāna tvaika
reformācija

NExBTL

Ražošanas
kapacitāte (2017)

379 kton

400 kton

450 kton
+ 2. kārta ir realizēta

1 Mton
Turpinājums – 5.lpp.
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IZSTRĀDĀTAS
METODES MODERNĀS
BIODĪZEĻDEGVIELAS
RAŽOŠANAI

Savu pētījumu rezultātus esat patentējuši. Vai katrs
patentētais process nozīmē, ka to kāds nopirks un ieviesīs?
V.K. Nē, tas to nenozīmē. Nav tādu projektu, kuros nav
jāsasniedz noteikti rādītāji, turklāt tiem nebūs vērtības, ja
nedarām tos zināmus pasaulei. Tādēļ katrs projekts beidzas ar
publikācijām un/vai patentiem. Ar patentu aizsargājam
novitāti, bet tas nenozīmē, ka uzreiz uzradīsies ražotājs vai
uzņēmējs, kurš nopirks to un uzsāks ražošanu. Pieļauju, ka
99% patentu netiek izmantoti ražošanā. Tie vienkārši aizsargā
intelektuālo īpašumu, kas tā arī nenonāk līdz praktiskai
realizācijai, bet var tikt izmantots cita intelektuālā īpašuma
radīšanai.
Vai Latvija paspēs līdz 2030. gadam izpildīt savu
apņemšanos transporta sektorā ar pašreizējām
tehnoloģijām?
V.K. Domāju, ka attiecībā uz biodegvielām ar pašu saražoto
nevarēsim izpildīt. Mūsu valsts ieņem pēdējās vietas kopā ar
Bulgāriju daudzos rādītājos, arī biodegvielu ražošanā. Taču
Bulgārijā tiek būvēta rūpnīca biodegvielas ražošanai no
lauksaimniecības atlikumiem, savukārt par līdzīgiem Latvijas
plāniem man nekas nav zināms. Varbūt tiek cerēts uz to, ka
uzņēmēji paši visu izdarīs vai palielināsies elektrotransporta
īpatsvars? Bet vai mums zaļā elektroenerģija šādam transportam
ir? Zaļās enerģijas patēriņa plāni jeb atjaunojamās enerģētikas
sasniedzamais līmenis katrai valstij ir atšķirīgs. Visaugstākais

līmenis ir Zviedrijai, kura pati apņēmusies līdz 2030. gadam
sasniegt 50%, t.i., no visas enerģētikas 50% viņiem būs atjaunojamā. Latvija ir apņēmusies sasniegt 40%. Šī apņemšanās balstās
uz to, ka mums ir elektrostacijas uz Daugavas, bet vai tās ir
tikušas un var tikt attīstītas? Vai ir plāns, ko darīsim, piemēram,
ar termoelektrostaciju? Es nevaru pateikt, vai Latvijai ir konkrēti
plāni, kā visas labās apņemšanās izpildīsim.
Runājot par ES lielajiem plāniem biodegvielu jomā,
jāpiemin, ka viens no ekspertiem bija sarēķinājis, ka izmantojot pašreizējās tehnoloģijas izvirzīto mērķu sasniegšanai,
vajadzētu uzcelt 100 celulozes rūpnīcas. Šāds tendenciozs
eksperta vērtējums ļoti labi raksturo to, cik milzīgus un pat
nereālus plānus ES ir izvirzījusi, ja domājam paši visu ražot. ES
plāni gan neaizliedz importēt biodegvielu. Tas nozīmē, ka

biodīzeļdegvielas ražošanai Latvijā (pašreiz ap 90000 t/ gadā
varētu pieaugt eksporta apjoms, jo uzcelt 100 celulozes rūpnīcas
ir pilnīgi nereāli. Tajā pašā laikā valsts kopumā varētu kļūt par
atjaunojamo enerģijas resursu importētāju, un tas būs dārgāk,
nekā ražot pašiem.
Ir jāatrod veids, kā dzīvot un saimniekot, nepiesārņojot
pasauli – nekaitējot sev. Uz Latvijas vietu šajā kontekstā var
dažādi skatīties. Kā mēs varam ietekmēt to milzu pasauli? Īpaši
ietekmēt nevaram, bet izdarīt daudz labu lietu varam, tajā
skaitā arī izstrādāt atsevišķus jauno tehnoloģiju elementus visai
pasaulei. Atjaunojamā enerģētika būs liels bizness. Tur tās
iespējas mums ir tādas pašas kā visiem.
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

Biodegvielu ražošana Eiropā
2019

2020

2030

Biodegvielas kopā

7.6%

8.1%

14%

Bioetanols

3.8%

3.8%

Biodīzeļdegviela + HDRD

6.7%

7.1%

Degvielas no pārtikai derīgām
izejvielām

4.7%

4.9%

Komentārs

Plānots ne vairāk kā 7% katrā dalībvalstī

Modernās (Advanced)
biodegvielas

1.5%

3.5%

Lai sasniegtu 3.5%, jāražo 10 milj.t/ gadā, vajadzētu +100
celulozes rūpnīcu vai izejvielu importu

Modernās no augu eļļas %
no modernajām kopā

80%

Pašreiz 80% no modernajām degvielām ražo no augu eļļas
produktiem, kurus pārtikas rūpniecībā izmantot nevar

Modernās no lignocelulozes %
no modernajām kopā

20%

No kā ražo pašreiz: talleļļa (HDRD), zāgu skaidas
(bioetanols), celuloze, ja ir celulozes rupnica, glicerīns
(biometanols)

Elektroenerģija

1 %?

Sagaidāms būtisks pieaugums

KAS KOPĪGS "OS SACRUM" AR KRUSTU UN SVĒTUMU īss pārskats par kaulu terminu pirmssākumiem

“Manā dzīvē daudzas ļoti saistošas sarunas ir raisījušās tieši
ar mediķiem, kad, apbrīnojot viņu darbu, esmu izrādījis par to
savu pacienta ziņkārību. Kādā no sarunām par mugurkaula
tēmu ievirzījās krusta kaula virzienā, un es, izdzirdējis tā
apzīmējumu "os sacrum", sāku tincināt ārstu tālāk. Es teicu:
"Vārds "sacrum" apzīmē svētumu, uz kā balstās reliģiskās
sakralitātes jēdzienu kopa. Kādēļ mugurkaula lejasdaļu jāapzīmē
ar svētuma jeb sakralitātes vārdu? Un, ja nez kādu iemeslu dēļ "os
sacrum" – svētais kauls – ir pārtulkots kā "krusta kauls", kas nav
viens un tas pats, tad kas gan kopīgs "os sacrum" ar krustu un
svētumu?" Nespēdams uzreiz atbildēt uz maniem jautājumiem,
viņš aizvirzīja manu ziņkāri akadēmiķes Māras Pilmanes un
anatomikuma virzienā. Pēc pāris mēnešiem es saņēmu Rīgas
Stradiņa universitātes Morfoloģijas katedras asociētās profesores
Dzintras Kažokas skaidrojošu rakstu, par ko laikraksta “Zinātnes
Vēstnesis” redkolēģijas vārdā pateicos, vienlaikus atvainojoties par
laikraksta ierobežotās ietilpības diktētiem īsinājumiem. Esmu
pārliecināts, ka daudziem, kuriem medicīna nav viņu specialitāte,
raksts atklās interesantus faktus”.
LZA viceprezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis
Zināms, ka anatomija ir noteikti vecāka nekā tās nosaukums “anatomē”, kas grieķu valodā nozīmē “sagriežu, sadalu”.
Sagrieztām daļām arī bija jābūt nosaukumam. Kādu ilgāku
laika periodu cilvēki, kas runāja anatomijas terminos, bija
balzamētāji, jo viņi “pieskārās” cilvēku ķermeņiem, kā arī
priesteri, kas lasīja nākotni dzīvnieku iekšās, un burvji, kas
gatavoja ārstnieciskos burvju līdzekļus no dažādām cilvēku,
dzīvnieku vai augu sastāvdaļām.
Medicīniskā etimoloģija attiecas uz medicīnisko terminu
izcelsmi un attīstību, galvenokārt no grieķu un latīņu valodām.
Etimoloģijas pētījums palīdz ārstam iegūt noderīgu ieskatu
ķermeņa daļās un slimībās, sasaistot tās ar cilvēces vēsturi.
Ķermeņa kauliem ir interesanta un izdomas bagāta etimoloģija, un kaulu sistēmai ir viena no izšķirošām lomām cilvēku
rases un kultūru evolūcijā.
Izgudrojuši rakstību, agrīnie ēģiptieši un mezopotāmieši
vēlējās, lai ķermeņa daļām piešķirtu konkrētus nosaukumus.
Tomēr joprojām ir grūti tos saprast, jo viņi uzskatīja, ka katra
ķermeņa daļu apdzīvo konkrēts dievs. Neskatoties uz to, daži
no viņu izmantotiem vārdiem būtiski ietekmēja valodu, kas
veidojās Eiropas dienvidaustrumu stūrī, t.i., grieķu valodu.
Šodien publicētajām oficiālajām terminoloģijām ir savas
saknes senās medicīnas tradīcijās. Ir svarīgi saprast to vēsturi,
lai izsekotu dažkārt nevienmērīgu un sarežģītu anatomisko
terminu izstrādei. Termini un nosaukumi, kas tika izvēlēti,
neizbēgami atspoguļoja tā laika zināšanas un medicīniskās
prakses klāstu, kā arī kultūras attieksmi pret ķermeņa daļām.
Vēsturisku iemeslu dēļ tika speciāli veidoti oficiāli saraksti
latīņu valodā.
Visiem mūsu aptuveni 206 kauliem ir savi nosaukumi, kas
atvieglo to aprakstīšanu. Varētu būt vieglāk atcerēties vārdus, ja
tie būtu pazīstami kā cilvēku vārdi, taču šādas iespējas nav.
Latīņu valoda bija zinātnes oriģinālvaloda, tāpēc daudzi kauli
ieguva latīņu nosaukumus. Tomēr daži no tiem tika atvasināti arī
no grieķu valodas. Viss bija aprakstoši un plaši saprotams ar
nosacījumu, ja tiks runāts latīņu valodā. Piemēram, lāpstiņa

(scapula) pārsvarā ir plakana un trīsstūrveida. Līdz ar to anatoms
mazliet padomāja un nolēma, ka tas atgādina lāpstu. Viņš to
nosauca par lāpstiņu latīņu valodā. Astoņi plaukstas kauli (ossa
carpi) ir vēl viens labs piemērs. Sākumā tos vienkārši numurēja,
bet pēc tam viņi ieguva latīņu vārdus, t.i. os scaphoideum, os
lunatum, os triquetrum un os pisiforme. Šos latīņu vārdus mums
ir grūti atcerēties, bet tie tikai apraksta kaulu formas: attiecīgi
laivveida (kā laiva), mēnessveida (kā pusmēness), trīsstūrveida
(kā trīsstūris) un zirņveida (kā zirņa forma).
Kauliem ir ne tikai aprakstoši nosaukumi, bet tādi ir arī
visiem to izciļņiem, pauguriem un nelīdzenumiem. Piemēram,
pleca gals jeb acromion, kur vārds ir atvasināts no grieķu
valodas “acro”, kas nozīmē “augstākais” vai “augšējais” (tāpat
kā “akropole” – “augstā pilsēta”), un no “omion”, kas nozīmē
“plecs”. Knābjveida izaugums lāpstiņas priekšpusē atgādina
vārnas knābi, un tas ir saistīts ar vārdu “coracoid” (1. attēls).

1. attēls. Lāpstiņas knābjveida izaugums (zaļā krāsā) un pleca gals (sarkanā krāsā).
https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(17)30482-4/pdf

Arī “olecranon”, kas nozīmē “elkoņa paugurs”, ir cēlies no
grieķu valodas, t.i. “olene” jeb elkonis un “kranion” jeb galva.
Arī bijību izraisošais termins “foramen magnum” jeb vienas
collas diametra atvere galvaskausa pamatnē, no kuras parādās
muguras smadzenes, ir apsverams. “Foramen magnum”
izklausās grandiozi un svarīgi, varbūt pat maģiski, vai ne?
Tomēr angļu valodā tas tiek tulkots kā “lielā atvere”.
Bet kā ar izvirzījumiem abās apakšstilba pusēs? Tās ir
potītes jeb “malleoli”, bet “malleus” nozīmē āmurs. Jāņem vērā,
ka gūžas locītavas dziļais iedobums iegurnī ir oficiāli pazīstams
kā “acetabulum” jeb diezgan dīvains nosaukums citās valodās
runājošajiem. Tomēr tas ir vienkārši nosaukts ar līdzību etiķa
kausam: “acetum” jeb etiķis un kopā ar “abulum” jeb trauks.
Mūsdienās ārsti gan obligāti, gan pēc nepieciešamības izmanto
grieķu un latīņu valodas nosaukumus. Izmantojot vienotu
terminoloģiju, profesionāļi var saprast dažādas diagnozes,
prezentācijas un rakstus visā pasaulē. Tas noteikti padara
iegūtās zināšanas vērtīgas.
Grieķu valoda kļuva par rietumu mediķu valodu 4. gadsimtā
pirms mūsu ēras, bet latīņu – vēlāk politiskās un lingvistiskās
ietekmes ziņā. Grieķu dzejnieki (Homērs), filozofi (Aristotelis)
un ārsti (Hipokrāts) jau lietoja anatomijas terminus, ko vēlāk
struktūru apzīmēšanai nostiprināja arī citi anatomi.
Hipokrāta (460.-370. g. p. m. ē.) un Galēna (129.-216. g. m.
ē.) medicīnai veltītie traktāti pieder pie sengrieķu dabaszinātņu

tekstiem. Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka Hipokrāta un Galēna
traktātus var dēvēt nevis par dabaszinātņu, bet medicīnas
tekstiem, tomēr Senajā Grieķijā 5. un 4. gs. p. m. ē. medicīnas
teorija vēl nebija nostiprinājusies kā atsevišķa disciplīna. Senie
grieķi meklēja vienotu pasaules uzbūves principu, kā arī uzskatīja, ka cilvēks veidots līdzīgi kosmosa pasaulei.
Pēc Galēna nenotika būtiska medicīnas attīstība, bet viņa
devums joprojām tika studēts un komentēts. Galēna traktāti
līdz pat 19. gs. bija topošo ārstu pamatstudiju materiāls.
Tas ir sekmējis sengrieķu medicīnas tekstos esošo vārdu
pārnesi medicīnas terminoloģijā mūsdienās. Šis process
noteica jaunu terminu izveidi, jo tas, kas 5. gs. p. m. ē. bija
jauns un iepriekš nezināms, bija jānosauc kādā vārdā. Te arī
saskatāms mūsdienu medicīnas terminu pamats.
Šeit uzmanība pievēršama Aristoteļa sacītajam, ka jauns
darināts vārds var būt lietots arī termina nozīmē. Tā,
piemēram, Galēna traktāts „Iesācējiem par kauliem” (Περὶ ὀστ
ῶν τοῖς εἰσαγομένοις / De ossibus ad tirones; 7165 vārdi) nav
tulkots latviešu valodā, taču ir pieejams šī traktāta tulkojums
angļu valodā. Galēna traktāts „Iesācējiem par kauliem” ir
vienīgais antīkās pasaules anatomiskais traktāts, kas balstīts uz
cilvēka skeleta izpēti (2. attēls). Lielākā daļa anatomisko
terminu aizgūti tieši no šī traktāta.
Lai topošie ārsti varētu kaulus
atšķirt un iegaumēt to vietu cilvēka
skeleta uzbūvē, tie pārsvarā tiek
raksturoti,
veidojot
vizuālu
salīdzinājumu ar kādu priekšmetu
vai grieķu alfabēta burtu. Galēns
darina daudz jaunu vārdu,
balstoties uz salīdzinājumu, ka
kauls, šuve vai kāds izaugums var
būt atšķirīgi.
1315. gadā Mondino de Liuzzi
Boloņas universitātē uzsāka cilvēka
anatomijas mācīšanu, pamatojoties
uz līķu sekcijām. Pirmo anatomisko
ķermeņa daļu nosaukumus asīriešu
2. attēls. Galēna traktāts
un babiloniešu leksikas un
„Iesācējiem par kauliem”.
etimoloģijas izpētē publicēja H.
http://www.preliber.com/Holma 1911. gadā. Šajā vārdnīcā
libri-antichi/de-ossibus-ad-typārsvarā bija specifiski termini, kas
rones-liber
attiecas uz cilvēka ķermeni,
piemēram, spārns, nags, krēpes.
Tajā tika iekļauti arī daži patoloģiski termini. No cilvēka
anatomijas 120 jēdzieniem, kas bija uzskaitīti vārdnīcā, tikai 12
tieši bija saistīti ar iekšējiem orgāniem, piemēram, aknas,
plaušas, sirds, smaganas, traheja, kuņģis, anālais sfinkteris,
zarnas, dzemde, nervs un medulla. Pārējie termini identificēja
anatomiskas vienības, kuras ir viegli redzamas no ārpuses.
Krustu kaula etimoloģija ir saistīta ar daudzām pretrunām,
un vēsturnieki ir snieguši tik daudz dažādu skaidrojumu
dažādos rakstos. Vārds “krustu kauls” apzīmē vairāk vai mazāk
plakanu kaulu ar astoņām atverēm, un tas cēlies no latīņu
valodas “os sacrum”. Vārds “sacrum” ir atvasināts no latīņu
vārda “sacer”, kas nozīmē “svētu lietu” vai “templi”.
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Daži gan apgalvo, ka nosaukums nozīmē arī “stiprs”,
atsaucoties uz kaula lielo izmēru (“vertebra magna”) vai ir
iegūts no “upurēšanas”, jo tas bija dzīvnieku daļa, kas tika
upurēta reliģiskos rituālos. Nosaukuma vispieņemtākā
nozīme ir “sakrāls” vai “svēts”, un kaulu agrāk arī sauca par
„svēto kaulu”. Svētība kaulam tiek piedēvēta dažādos veidos,
piemēram, citi uzskata, ka tas pārklāj vai aizsargā reproduktīvos orgānus, kas ir svēti orgāni, bet atsevišķi uzskati ir
saistāmi ar pārliecību, ka tur dzīvo cilvēka dvēsele. Līdz ar to
“sacra” ir termins, ko var izmantot dažādos veidos.
Anatomijā tas ir nosaukums krustu kaulam (3.–4.
attēls), kas sastāv no skriemeļiem, kas savienoti kopā un,
veidojot savienojumu ar citiem kauliem, veido iegurni.
Pagarinājumā to, kas ir saistīts ar šo ķermeņa zonu un
atrodas mugurkaula apakšējā daļā, raksturo kā krustu. Lai
gan lielākā daļa kaulu nosaukumu viegli atklāj to izcelsmi,
jau sen ir noslēpums, kāpēc krustu kauls (“os sacrum”)
jāsauc par “svēto kaulu”. Pastāv arī sabiedrības, kas ir tālu
viena no otras, taču nosauc krustu kaulu par “svētu” vai
“svēts” kauls. Tā tulkojums no grieķu “hieron osteon” tikai
novirza minējumus atpakaļ no pirmās latīņu valodas
lietošanas ap 400. gadu līdz Hipokrāta laikam. Izmantojot
vairākas skaidrojošas hipotēzes par izcelsmi vārdam
“sacrum”, viena no tām ir tā, ka krustu kauls pēc tradīcijas
bija nepieciešams kā kauls augšāmcelšanās gadījumā,
identificējot to kā “mandeli” jeb “luz” ebrejiem un “ajb”
arābiem. Tomēr savus konceptuālos pamatus tas iegūst no
senajiem ēģiptiešiem. Krustu kauls ir atbalsta punkts
cilvēka ķermenim, un tas ir veidots tā, lai izturētu lielu
fizisko slodzi.
3. attēls. Krustu kaula atsevišķas anatomiskās struktūras (skats no priekšpuses).
1 – krustu kaula pamatne
2 – pārkare (radze)
3 – sānu daļa
4 – iegurņa virsmas atveres
5 – krustu kaula virsotne
6 – šķērslīnijas

4. attēls. Krustu kaula atsevišķas anatomiskās struktūras (skats no mugurpuses).
1 – krustu kaula kanāls
2 – krustu kaula nelīdzenums
3 – ausveida virsma
4 – sānu šķautne
5 – vidusšķautne
6 – krustu kaula kanāla
apakšējā atvere
7 – krustu kaula rags
8 – mugurējās krustu
kaula atveres

Daudz svarīgāk no simbolikas un kultūras nozīmes
viedokļa ir tas, ka kauls atrodas blakus reproduktīvajiem
orgāniem. Vairākas kultūras (īpaši senie ēģiptieši un dažas
Indijas kultūras) visā pasaulē pieņem, ka krustu kauls tieši
piedalās vairošanās procesā, palīdzot novadīt sēklas šķidrumu
caur mugurkaulu uz dzimumlocekli. Jau Leonardo da Vinči,
izprotot cilvēka anatomiju, attēloja līdzīgu pieņēmumu, jo
viņš savā zīmējumā vīrietim sēklas kanālu izvietoja tā, ka tas
iet no muguras smadzeņu apakšas caur krustu kaulu uz
dzimumlocekli.
Šī kaula svētums ir saistīts arī ar dažādās pasaules malās
sastopamajiem uzskatiem, kas raksturo, ka krustu kauls ir
“augšāmcelšanās kauls”. Cilvēkam pēc nāves paliekošais
izejvielu atlikums atdzims, domājams, piesaistot tajā dzīvojošo garu. Šis jēdziens var izrietēt no novērojuma, ka krustu
kauls kā īpaši ciets kauls laika gaitā pretojas sabrukšanai, un
tas ir bieži starp pēdējām redzamām ķermeņa atliekām, kas
atstāta uz zemes vai kas ir tikusi atrasta ilgi pēc apbedīšanas.
Atbilstoši atsevišķām etnogrāfiski dokumentētām tradīcijām
un to interpretācijām, kas saistītas ar krustu simboliku,
iespējams, ka krustu kaula nozīmei ticēja saistībā ar kāda
nomedīta dzīvnieka garīgo būtību, kas, iespējams, tradicionāli
vienlaikus tika uzskatīts atrodamies citā pasaulē. Rituālos ir
redzamas rūpes par šo kaulu, lai nodrošinātu panākumus
medībās, pamatojoties uz nodomiem nesadusmot ne dzīvnieka
saimnieku, ne pašu dzīvnieka garu, kā arī izmantot līdzību ar
dažām pašreizējām tradīcijām.
Ir valstis, kur mūsdienās svinīgās maskas dažreiz izgatavo
no dzīvnieku iegurņa kauliem, līdz ar to pastāv uzskati, ka
kamieļa krustu kauls (5. attēls), iespējams, tika izmantots arī
kā maska sejas priekšā. Tas liek domāt par to, ka daži vidus
amerikāņi tur ir pamanījuši līdzību starp galvaskausu un
iegurņa joslu, t.i., starp galvu un iegurni.

7. attēls. Cilvēka krustu kauls
un astes kauls mākslā.
https://www.amazon.com/Human-anatomy-SACRUM-SACRAL-conqueror/dp/B07P5NBLNN

5. attēls. Kamieļa krustu kauls, kas atgādina zīdītāju galvaskausu.
http://research.famsi.org/aztlan/uploads/papers/stross-sacrum.pdf

Atsevišķos avotos ir minēts, ka cilvēka ķermenim ir divi
“galvaskausi” (“bakeltik”) – viens mugurkaula augšdaļā (“bakel
hol”) un viens apakšā (“bakel kub”), un ka šos galvaskausus savieno
“čūska” (“chan”), kas ir muguras smadzenes vai mugurkauls.
Abi galvaskausi ir svēti un rituāliem svarīgi, jo tiek
uzskatīts, ka tie satur cilvēka būtību. Visvairāk svētie ķermeņa
punkti ir mute vai galvas augšdaļa un mugurkaula pamatne, jo
pa šiem ceļiem dvēsele ienāk un atstāj ķermeni.
Patstāvēja arī “šamaniski” pasaules uzskati, ietverot īsu
diskusiju par cilvēka krustu kaula kontekstu iegurnī un tā vietu
šajā pasaules skatījumā. Krustu kauls kā iegurņa jostas fokusa
daļa ir kosmiskā portāla metafora, kas saista šo pasauli ar
pārējo pasauli, vienlaikus uzsverot dzīves cikla ģeneratīvo vai
(pro) radošo aspektu, tāpat kā augžokļa kauls (kā galvaskausa
fokusa daļa) ir cita kosmiskā portāla metafora.
Vertikāls vai apgriezts krustu kauls (īpaši tā apakšējā puse)
drīzāk izskatās pēc galvaskausa ar izvirzījumiem un atverēm,
kas aptuveni atdarina galvenās sejas īpašības.
Daži maiju nosaukumi iegurņa kauliem vai mugurkaula
reģionam liecina, ka iegurni, kas ir cieši saistīts ar jaunas dzīves
radīšanu cilvēka ķermenī, maiji pagātnē identificēja kā “uguns”
figūru, kas sastāv no astes kaula (os coccygis) jeb tēlaini kā
iegurņa “pavarda akmeņi”, kur trīs bija tradicionālais akmeņu
skaits. Divi no iegurņa “pavardiem” jeb gūžas kauli pēc formas
ir līdzīgi kā spoguļattēli, savukārt trešais, krustu kauls, ir
atšķirīgs. Iegurnis, kas ir cieši saistīts ar jaunas dzīves radīšanu,
nedaudz atgādina galvaskausu.
Daudzi pētījumi saista ķermeņa simboliku, reliģisko
pieredzi un vizuālo attēlojumu, izmantojot krustu kaula un
apkārtējās iegurņa joslas nozīmi kosmoloģiskajās tradīcijās.
Krustu kauls pārstāvēja vienu vispārīgāku, bet dažādi
manifestētu “portālu” vai durvju ailes, kas ļāva šamaņus, garus
un dievības pārvietot starp pasaulēm vai kosmosu.
6. attēls. Svēts kauls jeb krustu kauls, kas izveidots no koka (autore Ellen
Harmscha, 2016). https://bodyandmind.amsterdam/en/skin-wood-sacral-bone/

8. attēls. Krustu kaula
simboliskā sasaiste ar dažādām
pasaulēm.
https://bodydivineyoga.wordpress.com/2012/10/16/the-sacred-spine-our-axis-between-heav
en-and-earth/

Vēl nesen mūsdienu medicīniskajā literatūrā varēja atrast
atsevišķus apgalvojumus, ka astes kauls ir veidojums ar
vismazāko nozīmi. Diezgan nabadzīga vai izkliedēta informācija
par astes kaulu šobrīd ir arī mūsdienu anatomijas mācību
grāmatās, tomēr tā uzbūve kopā ar apkārtējiem veidojumiem ir
būtiska ne tikai anatomiem, bet arī traumatologiem, ķirurgiem,
anesteziologiem, onkologiem un algologiem.
Cilvēku astes kaula (9. attēls) forma, izmēri un garums ir
variabli. Astes kaulu veido saauguši 3-4-5 skriemeļi, kas
noslēdz mugurkaula pēdējo daļu (10. attēls).

9. attēls. Krustu kauls un astes kauls kopā un atsevišķi cilvēka ķermenī.
https://www.crossfit.com/essentials/the-sacrum-coccyx

70-80% cilvēku tas sastāv no četriem segmentiem. Virzienā
uz leju tas pēc masas samazinās. Sievietēm astes kauls ir platāks
un mazāk izliekts nekā vīriešiem.
10. attēls. Astes kaula atsevišķas
anatomiskās struktūras
(skats no priekšpuses un
mugurpuses).
1 – astes kaula rags
2 – astes kaula skriemeļi
3 – sānu izaugums

Interesants ir arī astes kaula nosaukums kā “os coccygis” jeb
“coccyx” (“dzeguze”), jo kauls atgādina dzeguzes knābi (11.
attēls). Citur ir arī atrodams tā nicinošs nosaukums jeb “svilpes
kauls”, pateicoties svilpei līdzīgām skaņām, kas tiek “atskaņotas”
atsevišķos brīžos caur anālo atveri. Ir nedaudz uzjautrinoši, kā
divi blakus esošie kauli (krustu kauls un astes kauls) tiek tik
atšķirīgi uztverti – vienu sauc par “svēto kaulu”, bet otru – par
“svilpes kaulu”…

Krustu kauls ir pagrieziena punkts, balsts un fokusa centrs
cilvēka ķermenī (6. attēls). Atsevišķi ornamentu veidotāji
izvēlējās konkrēto cilvēka krustu kaula formu (7. attēls), signalizējot valkātāja spēku un simbolizējot viņa kontroli pār durvīm
uz viņpasauli (8. attēls), kur dzīvo senči, un viņa kontroli pār
dzemdību vietu, kur atrodami pēcnācēji. Astoņas atveres krustu
kaulā, četras katrā pusē, pastiprina tā līdzību ar cilvēka krustu.

11. attēls. Astes kaula salīdzinjums ar dzeguzes knābi.
https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(17)30482-4/pdf

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
Sagatavoja RSU AAI Morfoloģijas katedras
asoc. prof. Dzintra Kažoka
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IN MEMORIAM

VIKTORS
KALNBĒRZS
(2.07.1928.-19.06.2021.)

Foto: O. Ludvigs

Pašā vasaras karstumā, īsi pirms Vasaras saulgriežiem
pukstēt stājusi slavenā ķirurga Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenā locekļa, profesora Viktora Kalnbērza sirds.
Dzimis 1928. gada 2. jūlijā Maskavā ārsta Konstantīna Kalnbērza ģimenē. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā
kopā ar vecākiem ieradās Rīgā, kur viņa tēvs ieņēma
Latvijas PSR Veselības tautas komisāra vietnieka amatu.
Kara laikā no 1941. līdz 1945. gadam ģimene dzīvoja
Baškīrijā. Pēc kara (1945-1951) Viktors Kalnbērzs
studēja LU Medicīnas fakultātē. No 1951. līdz 1955.
gadam bija Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta zinātniskais līdzstrādnieks, no
1955. līdz 1959. gadam Rīgas Medicīnas institūta (RMI)
Hospitālās ķirurģijas, pēc tam Traumatoloģijas,
ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras asistents.

AIZSTĀVĒŠANA

1958. gadā aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta
disertāciju.
35 gadus profesors Kalnbērzs bija Traumatoloģijas un
ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta direktors
(1959-1994) un RMI Traumatoloģijas, ortopēdijas un
karalauka ķirurģijas katedras vadītājs (1960-1994). Viktora
Kalnbērza vadībā tika veikta institūta restrukturizācija,
noteikti pētījumu galvenie virzieni, starp tiem – ārējās
fiksācijas aparātu jaunu modeļu izstrāde un ieviešana praksē.
1979. gadā tika veikta institūta struktūru radikāla reorganizācija – institūts kļuva par zinātnisku, ārstniecības, mācību
un ražošanas apvienību. Institūtā tika ražoti ārējās fiksācijas
aparāti, aktivizējās patentu-licenču darbs un starptautiskie
sakari. Institūts bija klīniskā bāze Rīgas Medicīnas institūta
traumatoloģijas un ortopēdijas katedrai, institūtā bija
klīniskā ordinatūra un aspirantūra, kurā uzņēma ārstus no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kopš 1989. gada Institūta ārsti
stažējās locītavu endoprotezēšanā ASV Jēlas universitātes
klīniskajā bāzē Voterberijā pie profesora Kristapa Keggi, bet
1990. gadā institūtā pirmoreiz tika veiktas ceļa locītavas
artroskopiskas operācijas (ASV Harvarda Universitātes
profesors Bertrams Zariņš).
1968. gadā Viktors Kalnbērzs aizstāvēja medicīnas doktora
disertāciju. Profesora zinātniskā un zinātniski-organizatoriskā darbība visu neticami veiksmīgās ķirurga darbības
laiku bija saistīta ar novatoriskajām idejām un to realizāciju.
V. Kalnbērzs ilgus gadus strādājis pie kaulu fiksācijas
metodes ar metāla stieņiem kaulu lūzuma gadījumos, pētījis
osteosintēzi ar metāla plāksnēm un stieņiem garo stobrkaulu
lūzumu gadījumos. Viņa vadībā tika izstrādāti ārējās fiksācijas
aparāti lūzumu un ortopēdisku saslimšanu ārstēšanai. Starp
daudzajām Kalnbērza veiktajām operācijām īpašu publicitāti
un neviennozīmīgu novērtējumu ieguva dzimuma maiņas
operācija, kas 1970. gadā bija pirmā tāda veida operācija
Padomju Savienībā.
Padomju režīma apstākļos tikai daži Latvijas zinātnieki
tika ievēlēti par locekļiem PSRS Zinātņu akadēmijā vai PSRS
Medicīnas Zinātņu akadēmijā. 1969. gadā Viktoru Kalnbērzu
ievēlēja gan par RMI profesoru, gan par PSRS MZA
korespondētājlocekli, bet 1988. gadā viņš kļuva par
akadēmiķi. 1992. gadā Viktors Kalnbērzs tika ievēlēts par
Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas akadēmiķi.
Ļoti zīmīgi, ka profesors devies mūžībā 32 gadus un vienu
dienu pēc Latviešu ārstu pirmā vispasaules kongresa
sākšanās Rīgā. Kongress 1989. gadā Rīgā noritēja no 18. līdz

***

Š. g. 18. jūnijā Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu
nozares promocijas padomes atklātā sēdē JĀNIM RUŠKO tika
piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph.D.) ķīmijā. Balsošanas
rezultāti: par – 6, pret – 0, atturas – 0.

Š. g. 18. jūnijā Latvijas Universitātes Socioloģijas un sociālā
darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē SANITAI
USĀNEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.)
socioloģijā un sociālajā darbā. Balsošanas rezultāti: par – 7,
pret – 0, atturas – 0.

* **

***

Š. g. 18. jūnijā Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu
nozares promocijas padomes atklātā sēdē MĀRTIŅAM
JANSONAM tika piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph.D.)
ķīmijā. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.

Š. g. 18. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas
padomes atklātā sēdē KRISTAPAM MAKOVSKIM tika
piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph.D.) ekonomikā un
uzņēmējdarbībā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav,
atturas – nav.

Š. g. 16. jūlijā plkst. 13:00 Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē
attālināti, Zoom tiešsaistes platformā, NATĀLIJA BĒRZIŅA
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pacientu ar šizofrēnijas
spektra traucējumiem, afektīva un neirotiska spektra traucējumiem līdzestības un atkārtotu hospitalizāciju saistība ar
pacientu apmierinātību ar saņemto aprūpi” zinātniskā doktora
grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.med. Elmārs Rancāns (Rīgas Stradiņa
universitāte), Dr.med. Laura Ķevere (Latvijas Bērnu Klīniskas
universitātes slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnika), Ph.D.
Øyvind Andresen Bjertnæs (Norvēģijas sabiedrības veselības
institūts).
Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumiem var iepazīties
RSU bibliotēkā un RSU mājaslapā

* **

***

Š. g. 18. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas
padomes atklātā sēdē NATĀLIJAI KOSTRIKOVAI tika
piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph.D.) Ekonomikā un
uzņēmējdarbībā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav,
atturas – nav.

Š. g. 22. jūlijā plkst. 11:00 Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes
atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. auditorijā ALĪNA
KURMEĻEVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Vecāku
kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Redaktore Ilona Gehtmane–Hofmane
Laikraksts “Zinātnes Vēstnesis”
iznāk kopš 1989. gada.
Reģistrācijas apliecība nr. 75.
Izdevējs: Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvijas Zinātnes padome
(LZP), Latvijas Zinātnieku savienība (LZS).

Redakcijas padome:
LZA akadēmiķi – Ivars Kalviņš, Tatjana Koķe, Baiba Rivža, Ojārs
Spārītis, Andrejs Siliņš, Pēteris Trapencieris, Guntis Zemītis; LZA
sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica; LZP pārstāvis – Arnis
Kokorēvičs; LZS pārstāvis – Uldis Grāvītis;
LJZA pārstāve – Marija Semjonova – Reinholde.

* **

27. jūnijam, un tajā piedalījās ap 6000 mediķu no vairāk nekā
10 valstīm. Idejas autori un lielā mērā arī kongresa
organizēšanas aizsācēji bija profesori Viktors Kalnbērzs un
Haralds Jansons un latviešu profesori no ASV Bertrams un
Kristaps Zariņi un Kristaps Keggi. Latvijas puses organizatoru
komandai, kurā atradās virkne izcilāko tā laika mediķu,
grūtākais bija panākt, lai pasākumu akceptē Latvijas PSR un
Latvijas Kompartijas vadība, kā arī finansējuma sarūpēšana.
Laikabiedri atceras, ka pēc Amerikas latviešu pieprasījuma
kongresu nolēma sarīkot Sporta pilī, jo Politiskās izglītības
namā uz skatuves vēl atradās Ļeņina galvas skulptūra. Ārstu
kongress bija labs katalizators, lai 1991. gadā aizsāktos
Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tradīcijas, kam šī gada
jūlijā būs 30 gadu jubileja. Tādējādi Viktoram Kalnbērzam ir
bijusi izšķiroša nozīme arī Latvijas neatkarības atjaunošanas
veicināšanā.
Vēl pieminama būtu profesora Kalnbērza pilsoniskā
aktivitāte. No 1975. līdz 1990. gadam viņš bija Latvijas PSR
Augstākās Padomes deputāts, vadīja Veselības aizsardzības
un sociālās nodrošināšanas pastāvīgo komisiju. No 1990. līdz
1993. gadam bija LR Augstākās Padomes deputāts no LTF un
LDDP. No 1995. līdz 1998. gadam bija Latvijas 6. Saeimas
deputāts, bet no 2005. līdz 2009. gadam – Rīgas domes
deputāts, Dzimtenes frakcijas priekšsēdētājs.
Akadēmiķa vitalitāti iezīmēja arī viņa 90 gadu jubileja
2018. gadā, kad viņš visus apsveikumus pieņēma kājās stāvot
un uz tiem asprātīgi atbildot. Viktors Kalnbērzs 30 gadu
garumā pie dažādām varām saņēmis ļoti nozīmīgus apbalvojumus – PSRS Valsts prēmiju (1986), Sociālistiskā Darba
varoņa goda nosaukumu (1988), Ļeņina ordeni (1988), Triju
Zvaigžņu ordeni (2000), LZA un Medicīnas vēstures muzeju
piešķirto Paula Stradiņa balvu (2001) un Gada balvu
medicīnā par mūža ieguldījumu (2015).
1992. gadā Viktoru Kalnbērzu ievēlēja par Latvijas
Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. Akadēmiķis Viktors
Kalnbērzs bija leģendāra personība, izcils ķirurgs. Ar savu
vienmēr inovatīvo pieeju viņš ir devis ievērojamu ieguldījumu
medicīnas attīstībā Latvijā. Viņš ir arī viens no tradīciju
bagātajiem posmiem Kalnbērzu mediķu dinastijā, un par to
viņam sakām – PALDIES!
Latvija Zinātņu akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību
akadēmiķa Viktora Kalnbērza tuviniekiem!
Sit tibi terra levis!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Recenzenti: Ph.D. Aušra Lisinskiene (Vitautas Magnus
universitāte, Lietuva), Dr.med. Anita Villeruša (Rīgas Stradiņa
universitāte), Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne (Rīgas Stradiņa
universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un
LSPA mājaslapā www.lspa.lv.
***
Š. g. 29. jūlijā plkst. 11:00 Latvijas Mākslas akadēmijas
promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, Zoom tiešsaistes
platformā, EDĪTE PARUTE aizstāvēs promocijas darbu par
tēmu “Rīdzinieku modes tērpa evolūcija (13. gs.–18. gs.)
Eiropas modes tērpa vēstures kontekstā” zinātniskā doktora
grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs (Vidzemes Augstskola),
Dr.art. Baiba Vanaga (Rundāles pils muzejs), Dr.art. Vija
Strupule (Arhitektoniskās izpētes grupa).
Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA mājaslapā
www.lma.lv.
* **
Š. g. 11. augustā plkst. 14:00 Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) Veselības un sporta zinātnes promocijas padomes
atklātā sēdē, attālināti Zoom tiešsaistes platformā, RŪDOLFS
CEŠEIKO aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas
terapijas laikā”.
Recenzenti: Dr.med. Iveta Kudaba (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph.D. Aija Kļaviņa (Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija), Ph.D., Jans Hofs (Jan Hoff) (Norvēģijas Zinātņu
un tehnoloģiju universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā
kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

Redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV–1050
Tālr. nr.: 67225361, 26592081.
E–pasta adrese: zinatnes.vestnesis@lza.lv
www.lza.lv

