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“Darbs ar melodiju identi�kāciju ir ļoti sarežģīts. 
Vienkāršāk, ja pie teksta norādīts dziedājuma nosaukums – to 
pēc analoģijas var meklēt laikabiedru krājumos. Savukārt pašu 
melodiju izcelsmes analīze ir daudz sarežģītāka. Jāteic, ka lielu 
daļu darba ir paveikuši vācu mūzikas zinātnieki, kamēr 
vissarežģītākais darbs saistās ar lokālo variantu identi�kāciju,” 
saka Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas 
institūta pētniece, muzikoloģe Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa 
laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”. Zinātniskais darbs tika 
pieteikts LZA rīkotajā konkursā par labākajiem zinātnes 
sasniegumiem 2020. gadā.
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Turpinājums – 5. lpp.

GAISMA ĀDĀ –
LZA Lielās medaļas laureāts 
akadēmiķis Jānis Spīgulis

Linards Skuja: “Agrāk tiekoties, zinātnieki runāja par 
ZINĀTNI, tagad tikai par naudu un ko sasolīt. ... Naudai mūsu 
sabiedrībā ir centrāla nozīme, un tā ir jāgādā, taču projektu 
rakstīšana un dažādu atskaišu, plānu, uzskaites tabulu un citu 
papīru aizpildīšana nereti aizņem lielāko daļu darba laika, bet 
tiešajam, produktīvajam darbam, kas ir galvenais un kura dēļ 
visi šie pārējie palīgprocesi eksistē, atliek pavisam maz. ... Absur-
da ir prasība, ka projekta beigās visiem materiāliem jābūt 
izlietotiem, bet visiem nopirktajiem instrumentiem – nolietotiem 
līdz nullei, nākamos projektus uzsākot ar tukšu galdu un pusga-
du garu iepirkumu procedūru, pirms sākt kaut ko darīt. Būtu 
pēdējais laiks likumu līmenī atzīt, ka zinātniskās pētniecības 
projektu raksturs fundamentāli atšķiras no valsts pasūtītu 
komerciālu vai inženiertehnisku projektu rakstura, un tiem nav 
piemērojami tie paši kritēriji un noteikumi”.       

RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā izstrādātas 
jaunas purīnu atvasinājumu sintēzes metodes   

Turpinājums – 2. lpp.

Mana stāsta virsraksts ir ļoti īss – “Gaisma ādā”. Ceru, ka 
kolēģis Linards Skuja  neapvainosies, ka esmu daļēji nozadzis 
viņa ideju, jo viņš pirms diviem gadiem uzstājās ar lekciju 
“Gaisma stiklā”. Vēlos uzsvērt gaismu, jo gan vienā, gan otrā 
gadījumā ir pierādīts, ka gaisma ir izcils instruments zinātnieku 
rokās. Ar gaismas palīdzību varam iegūt ļoti vērtīgu informāci-
ju gan par procesiem, kas notiek neorganiskajās vielās (kā 
stiklā), gan arī dzīvās dabas objektos, tostarp cilvēkos.

Tehnoloģijas, kas izmanto gaismu, mūsdienās mēģina 
apzīmēt ar vienu vārdu – “fotonika”. Ja runājam par gaismas 
tehnoloģijām attiecībā uz dzīviem objektiem, lietojam vārdu 
“biofotonika”. Šodien pastāstīšu, kā mums šajā virzienā ir 
klājies.

Taču vispirms aplūkošu jautājumu par zinātnes 
attiecībām ar medaļām, kas tomēr vairāk asociējas ar sportu 
(medaļas saņem čempioni). Kā ir zinātnē? Mana zinātnes 
de�nīcija ir apmēram šāda – tā ir balansēšana uz zināmā un 
nezināmā robežas, kaut kas pa vidu starp reliģiju, narkomāniju 
un infekcijas slimību. Kas reiz in�cējies, to ir grūti izārstēt. Un 
to lieliski saprot politiķi – kāds jau pieminēja, ka kārtējo reizi 
budžetā pietrūka naudas zinātnei. 

            

Turpinājums – 3. lpp.

LZA JUBILEJAS SARUNAS NOSLĒDZOT –
viens no citētākajiem Latvijas fiziķiem pasaulē 

akadēmiķis LINARDS SKUJA
 

Cienījamā akadēmiskā saime! 
Godātie laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” lasītāji!

Turpinājums – 6. lpp.

Jūsu “Zinātnes Vēstnesis”

Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūtā, LZA akadēmiķa profesora Māra Turka 
un asociētās profesores Irinas Novosjolovas vadībā, izstrādātas 
jaunas purīnu atvasinājumu sintēzes metodes. Zinātniskais 
darbs tika pieteikts LZA rīkotajā konkursā par labākajiem 
zinātnes sasniegumiem 2020. gadā.

Uz sarunu par jaunajām metodēm un atklājumiem 
laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” aicināja Māri Turku un          
Irinu Novosjolovu.

Kas pamudināja pievērsties tieši purīnu klases savienojumu 
sintēzes metožu attīstībai?

Māris Turks (M.T.): Jāatzīst, ka nebija tā, ka sākām tukšā 
vietā un plānojām, ka veidosim pētniecības grupu ar noteiktu 
cilvēku skaitu, iesaistīsim konkrētas organizācijas, un, kad tas 
tiks izplānots, sāksim strādāt. Tas viss sākās apmēram pirms     
10 gadiem, kad redzējām, ka varam dot pienesumu purīnu 
klases savienojumu sintēzes metožu attīstībā.

 

RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieku grupa –Agnija Ritere, 
Dinesh Kumar, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Jurijs Renārs Vērdiņš, 
Kārlis Ēriks Kriķis, Māris Turks, Aleksejs Burcevs, Armands Sebris, 
Kristaps Leškovskis, Dāgs Dāvis Līpiņš.                Foto: privātais arhīvs.
. 

Foto: J. Porietis.

Foto: J. Brencis.Foto: J. Brencis.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 75. dibināšanas gadskārtā laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” veidošanā esam 
bijuši radoši, iniciatīvas pilni un ar neizsīkstošu interesi par zinātnes dzīvi Latvijā un pasaulē. Turklāt esam 
bijuši atsaucīgi interviju sniedzēji un rakstu autori šajā nelielajā izdevumā, kas informē gan par sasniegto 
izcilību zinātnē, gan karjeras izaugsmi, gan arī atspoguļo laikraksta dibinātāju – Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātnieku savienības – un viņu domubiedru darbus un viedokļus.

Esam gandarīti, ka 2021. gadā, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, laikrak-
sta “Zinātnes Vēstnesis” atpazīstamība ir ievērojami palielinājusies un audzis lasītāju pulks. Arī turpmāk 
laikraksta galvenais uzdevums būs vēstīt par Latvijas izglītības un zinātnes attīstību un Jūsu ikviena nozīmi 
šajā procesā.

Laikraksta redakcijas un redakcijas padomes vārdā pateicamies par uzticēšanos un līdzšinējo sadarbību 
laikraksta satura tapšanā. Esam pārliecināti, ka šai sadarbībai ir lemts turpināties un attīstīties. 

Novēlam veselīgu un zinātniskiem 
panākumiem bagātu jauno 2022. gadu!



LZA JUBILEJAS SARUNAS NOSLĒDZOT – viens no citētākajiem 
Latvijas fiziķiem pasaulē, akadēmiķis LINARDS SKUJA

 Iepazināmies LU Cietvielu �zikas institūtā, un ja nu kas manā 
prātā saistījās ar vārdu “akadēmiķis”, tas bijāt jūs – vieds, 
nopietns, ja runājāt, tad par tēmu un ticami, sportisks. Vēlāk, 
palasot intervijas un uzzinot par jums nedaudz vairāk, radās 
iespaids, ka augot ģimenē ar augstiem standartiem un darba 
kultūru, citādi nemaz nevar būt. Vai tā ir? Vai zinātnieka un 
akadēmiķa ceļš tika izvēlēts un iets apzināti?

Priecājos, ka ir izdevies radīt šādu – bet vai pareizu? – 
iespaidu. Par ģimeni – jā, tai neapšaubāmi ir liela nozīme. Tas jau 
sen ir labi zināms, ka akadēmiskās ģimenēs augušie daudz biežāk 
izvēlas augstskolas izglītību un akadēmisko karjeru. Man šajā ziņā 
ir ļoti paveicies, esmu pateicīgs saviem vecākiem, cienu un 
apbrīnoju tos daudzos savus kolēģus, kuri ir visu sasnieguši bez 
šāda atbalsta, bez šādas “priekšrocības startā”.

Paradoksāli, bet izvēli strādāt zinātnē lielā mērā noteica 
piedzimšana Padomju Savienībā – ar “dzelzs priekškaru”, cenzūru 
un radiotraucējumu neredzamu kupolu norobežotiem no tālās, 
plašās pasaules. Ja uzreiz atmetam tādu visai nepievilcīgu ceļu kā 
partijas funkcionāra karjera, likās, ka darbs zinātnē bija vienīgā 
iespēja šo mūri kaut nedaudz caursist – lasot ārzemju zinātniskos 
žurnālus, publicējoties, cerot nākotnē tikt uz kādu konferenci 
“ārpus kordona” stingri uzraudzītas delegācijas sastāvā. Atceros, 
kādu prieku sagādāja cauri “glavļita” cenzūrai izbīdītais pirmais 
kopā ar Andreju Siliņu 1978. gadā uzrakstītais Short Note rakstiņš 
angļu valodā Austrumvācijas žurnālā Physica Status Solidi, kas 
tolaik bija neo�ciālais PSRS �ziķu “angļu valodīgais rupors”.

Šis zinātnes ceļa izvēles stimuls, paldies Dievam, tagad ir 
izzudis, bet tas, iespējams, ir viens no cēloņiem tagadējam relatīvi 
zemajam jauno zinātnieku skaitam Latvijā, kur tagad ir citas, labāk 
apmaksātas un stabilākas izvēles – uzņēmējdarbība, jurisprudence, 
pārvalde. Un, protams, nauda. Jaunajiem jau nav svešas tādas 
atziņas, kā “inženieri ir ēzeļi, uz kuriem uzņēmēji jāj pretim 
panākumiem”. Tas mainīsies tad, kad lidmašīnu salonu priekšējās 
daļas nosaukums būs “zinātnieku klase”, nevis “biznesa klase”. 
Mums pēdējā laikā bieži prasa plānos formulēt tā dēvētās “vīzijas”. 
Šī ir tā reize – vai tad nedrīkst pasapņot?

Varbūt ir kādas “ēverģēlības”, kuras varat atklāt?
Jautājums mūsdienās kļuvis ļoti delikāts, drošāk būtu neko 

neatklāt. Tie, kuri seko Zeitgeist izmaiņām Rietumeiropā un ASV, 
jo īpaši augstskolu vidē, droši vien ir ievērojuši, ka kādreiz par 
nevainīgām uzskatītas izdarības, kā, piemēram, uzspēlēt indiāņus 
vai nogrimēt seju karnevālā, ir kļuvušas par noziegumiem, ir pat 
attiecīgi termini cultural appropriation un blackfacing, bet vainīgie 
ir pelnījuši atlaišanu un izstumšanu no sabiedrības (cancelling) pat 
tad, ja šie nodarījumi ir notikuši pirms vairākiem gadu desmitiem. 
Tāpēc šeit riskēšu tikai atzīties, ka esmu licis medību patronu 
kapseles uz tramvaja sliedēm Uzvaras laukumā. Tā noteikti nebija 
uzteicama rīcība, varētu mēģināt attaisnoties ar agrīnu zinātkāri 
par akustiskiem efektiem un metālu kristāliskā režģa plastiskām 
deformācijām.

“Zinātnes Vēstneša” rakstā (skat. “Zinātnes Vēstnesis”, 
18.10.2004. 17 (288)), “Lai nevadītu tēva roka” – minēts, ka 
izlēmāt mācīties �ziku, bet man jau šķiet, ka, tēlaini izsakoties, 
gribējāt palīdzēt tēva rokai, un interese par silīcija dioksīdu, tā 
īpašībām un optiskajām šķiedrām ir izrietējusi no jūsu tēva 
darba ar optiskajām šķiedrām gastroskopijā.

Tā gluži nebija, es būtu kādus 10 gadus nokavējis. Tēvs 
gastroskopijas darbu sāka krietni pirms sāku domāt par �ziku – ar 
Vācijā vēl pirms kara izstrādāto Wolf-Schindler instrumentu, kurā 
attēla pārvadīšana notika ar īsfokusa lēcu sistēmu elastīgā gumijas 
apvalkā. Tas nebija pacientiem patīkams rīks, jo bija tikai daļēji 
lokans un liela diametra (~12 mm). Tikai vēlāk, pēc 1970. gada, 
tēvs ieguva japāņu Olympus instrumentu, kurā attēla pārvadi 
nodrošināja daudz lokanāks un tievāks sakārtotu optisko šķiedru 
kūlis. Bet to gastroskopijā savukārt diezgan ātri izkonkurēja 
miniatūras CCD kameras. Šķiedru kūļus tagad parasti lieto tikai 
gadījumā, kad nepieciešams ultramazs endoskopa diametrs           
(<3 mm), piemēram, pulmonoloģijā, un arī tur izmantotie stikla 
sastāvi ir citi – prioritāte ir liels gaismas savākšanas leņķis 
(skaitliskā apertūra), nevis zemi zudumi kā silīcija dioksīdā. Pašlaik 
ir demonstrēta attēlu pārraide pa vienu vienīgu mata resnuma 
(<0,2 mm) “daudzseržu” (multicore) šķiedru, kurā attēla punktus 
ievada mikroobjektīvu matrica un katrs punkts ceļo pa kādu no 
4000 gaismu pārvadošām serdēm. Optisko šķiedru gaismasvadu 
izmantojums ir ļoti plašs. Tas, ko ar kolēģiem darām LU CFI vairāk 
attiecas uz komunikāciju un UV caurlaidīgām, pret radiāciju 
noturīgām optiskajām šķiedrām.

Jūsu izvēlētais ceļš ir vedis uz panākumiem un balvām – 
Humbolta stipendija, darbs dažādos pasaules institūtos un 
universitātēs, Edgara Siliņa un Ministru kabineta balva, Lielā 
medaļa. Bet kāds ir šis ceļš? Tāds, kādu iedomājāties, sākot 
studēt, vai tomēr ar dažādiem segumiem, kāpumiem, kritu- 
miem un pagriezieniem?

Manuprāt, zinātnisko karjeru paredzēt ir grūtāk nekā sniega 
daudzumu aiznākamajā ziemā. Tā ir atkarīga no tik daudzām 
nejaušībām. Mēs visi negaidīti nokļuvām “krustcelēs” pēc PSRS 
sabrukuma un zinātnes atbalsta gandrīz pilnīgas izzušanas. Daudzi 
labi un talantīgi cilvēki bija spiesti meklēt citu darbu. Man paveicās, 
ka tajā laikā biju tieši “ražīgākajā vecumā”, pilns ar idejām, un 
varēju uz pāris gadiem iegūt Humbolta fonda atbalstu darbam 
Vācijā. Toreiz mēs ar Andri Jakoviču bijām tikai divi stipendiāti no 
Latvijas. Līdzīgi Rietumeiropā “pārziemoja” citi mani vienaudži – 
tagad LZA akadēmiķi Uldis Rogulis un Juris Purāns, savukārt            

 

Jānis Vārna, tagad LZA ārzemju loceklis, aizbrauca uz Zviedriju 
pavisam. Nokļuvušam šajā starptautiskajā apritē, tālākais ceļš jau ir 
daudz vieglāks, bet tāpat atkarīgs no daudzām nejaušībām –   
satiktiem labiem cilvēkiem, pieejamās aparatūras un tamlīdzīgi. 
Būtu bijis grūti paredzēt, ka visciešākā un ilgākā sadarbība 
izveidosies tieši ar japāņu zinātniekiem, ar kuriem sākotnēji bijām 
zinātniskā kon�iktā un pilnīgi pretējiem publicētiem viedokļiem.

Runājot par “karjeras ceļa kritumiem”, var atrast arī faktorus, 
kas nav nejauši un ir paredzami. Paradoksāli, bet viens no tiem ir 
datoru un interneta attīstība. 20. gadsimta 90. gadu beigās un nullto 
gadu sākumā šīs lietas vēl īsti nebija iesakņojušās zinātnes pārval-
des un grāmatvedības lietās, un e-pasts neskaitījās likumīgs saziņas 
līdzeklis, tikai fakss. Dažādas atskaites, pielikumi un citi dokumenti 
bija daudz īsāki nekā pašlaik. Bet galvenais – aizbraucis strādāt uz 
ārzemēm, pētnieks bija brīvs no tām formālajām lietām, kas tagad 
katru dienu ienāk mūsu e-pastā. Nekad nav bijis iespēju tik ražīgi 
strādāt kā tolaik, visu laiku atvēlot zinātnei. Tas viss mainījās, un 
jau pēc 2010. gada, strādājot ārvalstīs, nācās pusi laika veltīt 
dažādām no Latvijas atnākušām formālām lietām.

Intervijā radioraidījumā “Nākotnes pietura” teicāt, ka jums 
“krīt uz nerviem”, ja pārāk bieži atgādina, ka esat viens no 
citētākajiem Latvijas �ziķiem pasaulē. Man citējumi šķiet kā 
lielākā atzinība par zinātniskajiem sasniegumiem. Tomēr 
varbūt ir kas tāds, kas jums sniegtu gandarījumu, ja cilvēki to 
zinātu un atgādinātu?

Domāju, ka mums visiem šī sajūta ir labi pazīstama, un, 
protams, arī es nenoliegšu, ka ir patīkami un nebūt “nekrīt uz 
nerviem”, ka tavu darbu lasa un citē. Tas sniedz gandarījumu, ka tas 
ir vajadzīgs; ja to turpina citēt arī pēc 20 gadiem, ir arī zināma 
ticība, ka tur viss ir pareizi un darbs ir labi padarīts.

Cita lieta ir ar dažādiem rādītājiem un indeksiem. Tos lieto, 
lai kaut kādā veidā kvantitatīvi vērtētu zinātnieka darbu, taču 
jebkura formāla parametra nelaime ir tā, ka kontrolējamie cilvēki 
ātri piemērojas šai kontrolei, padarot to mazinformatīvu vai pat 
bezjēdzīgu. Vēsturiski pirmais bija publikāciju skaits. Tas radīja 
tendenci publikācijas sadrumstalot – jauno materiālu sadalīt pa 
vairākiem rakstiem un paralēli vairākos līdzīgos rakstos. Slikti. 
Nākamais solis – kopīgais citējošo rakstu skaits – nedaudz labāk, 
bet tie paši trūkumi. Vēl nākamais solis – Hirša (h) indekss – 
progresīvi atkarīgs tikai no augsti citētām publikācijām. Tas ir 
ievērojami labāks, to lieto arī pašlaik.

Es varētu priecāties, jo man tas ir relatīvi augsts (37), tagad 
trešais institūtā pēc teorētiķa Jevgēņija Kotomina (52) un mūsu 
sinhrotrona rentgenanalīzes “guru” Alekseja Kuzmina (39). Droši 
vien tam ir bijusi nozīme arī līdz šim saņemtajās atzinībās, taču 
ironisko sakritību ar vācu Platzhirsch, kuram viena no nozīmēm ir 
‘alfa tēviņš’ (angļu top dog), nevajadzētu ņemt pārāk nopietni: tas 
nav vienīgais rādītājs, turklāt tā nozīme pēdējos gados strauji 
mazinās. Pazīstu daudzus, manuprāt, spožus kolēģus, kuri savos 
lauciņos ir erudītāki par mani, bet ar divreiz zemāku h-indeksu. 
Cēloņi – jaunība (h palielinās laikā), mazāk populāra tēma ar 
mazāku publikāciju intensitāti, arī darba raksturs, piemēram, 
eksperimentālajā �zikā un datormodelēšanā publicēšanās raksturs 
ir dažāds. Tāpēc arī biju izteicies, ka h-indeksa pārāk lielā absolu-
tizēšana “krīt uz nerviem”.

Teikto ilustrēšu ar nejaušu novērojumu Scopus datubāzē. 
Pārbaudot h-indeksu projekta pieteikumam, piemirsu ievadīt savu 
iniciāli un ieraudzīju savu “uzvārda brāli” Andri Skuju, kodol�ziķi 
un profesoru Merilendas universitātē. Viņa Hirša indekss ir      
astronomisks – h=117. Salīdzinājumam – šā gada Nobela prēmijas 
ieguvējiem �zikā h=48 un 54. Pēdējos 10 gados ir publicēti 
100–140 raksti gadā, tas ir 1 raksts aptuveni ikkatras 3 dienas. Kā 
tas ir iespējams? Atbilde ir vienkārša: profesors strādā tūkstošiem 
cilvēku lielā augsta līmeņa kodol�ziķu grupā, kas pēta Higsa 
bozonu un līdzīgus jautājumus. Viņi publicē visus rezultātus kopā, 
parasti ar 3000–5000 līdzautoriem. Tas izskaidro lielo publikāciju 
un citējumu skaitu un ilustrē, cik riskanti ir paļauties tikai uz Hirša 
indeksu, salīdzinot pētījumus dažādās jomās.

Liels līdzautoru skaits kodol�zikas rakstos ir bijis vienmēr, 
tas izriet no eksperimentu milzīgā mēroga un iesaistīto cilvēku 
skaita. Taču tendence strauji pieaugt līdzautoru skaitam ir redzama 
gandrīz visās jomās. Šā gada jūnijā ir publicēts korporācijas Intel 
sponsorēts pētījums par Hirša indeksu . Tajā parādīts, ka pēdējos 
10 gados izzūd iepriekšējā labā korelācija starp augstu h-indeksu 
un augsti novērtētām balvām (Nobela prēmiju u. tml.). Cēlonis: 
hyperauthorship jeb līdzautoru skaita in�ācija. Viņu priekšlikums – 
nākotnē labāk lietot frakcionālo h-indeksu (h-frac), kuru rēķina 
citējumu skaitu normējot ar raksta autoru skaitu.

Man ļoti “iekrita sirdī” teikums, kuru teicāt kādā �lmēšanā 
institūtā: “Agrāk tiekoties, zinātnieki runāja par ZINĀTNI, 
tagad tikai par naudu un ko sasolīt.” Ja būtu iespējams, ar kuru 
zinātnieku jūs gribētu diskutēt un kāds būt jautājums?

Naudai mūsu sabiedrībā ir centrāla nozīme, un tā ir jāgādā, 
taču projektu rakstīšana un dažādu atskaišu, plānu, uzskaites 
tabulu un citu papīru aizpildīšana nereti aizņem lielāko daļu darba 
laika, bet tiešajam, produktīvajam darbam, kas ir galvenais un kura 
dēļ visi šie pārējie palīgprocesi eksistē, atliek pavisam maz. Varētu 
šķist, ka tas ir emocionāls spriedums par tēmu “Agrāk viss bija 
labāk”, bet teikto var ilustrēt, piemēram, ar iepirkumu procedūrām. 
Tās daudzviet ir kļuvušas par jebkuru eksperimentālo pētījumu 
galveno bremzi. Darba gaitā rodoties jaunām idejām, bieži vajadzī-
gas papildu iekārtu komponentes, materiāli un reaktīvi, un tos ir 
grūti iepriekš paredzēt. Pirms 10 gadiem risinājums bija vienkāršs: 
izpēte internetā, piedāvājums, tad rēķins, samaksa, izsūtīšana. 

 

 

Partneris: ražotājs vai tā izplatītāji Eiropas Savienībā vai Latvijā. 
Nekādu papildu starpnieku. Par lietas parametru un tās cenas 
atbilstību atbildēja pats zinātnieks (kurš gan cits?). Viss process 
kopā aizņēma ne vairāk kā divas nedēļas, bieži pat tikai dažas 
dienas (piemēram, ar �orlabs, Farnell lielajiem uzņēmumiem). 
Tagad līdzīgs process ar iepirkuma konkursu velkas reizēm pat 
pusgadu, cena tā pati vai lielāka (jāiesaista starpnieki Latvijā), bet 
visu iesaistīto patērētais darba laiks naudas izteiksmē nereti ir 
lielāks par iepērkamās lietas cenu. Ko Latvija un tās zinātne no tā 
iegūst? Tas viss ir diezgan bēdīgi un bremzē jaunas idejas un 
inovācijas, par kurām mums tā patīk runāt. Tāpat absurda ir 
prasība, ka projekta beigās visiem materiāliem jābūt izlietotiem, bet 
visiem nopirktajiem instrumentiem – nolietotiem līdz nullei, 
nākamos projektus uzsākot ar tukšu galdu un pusgadu garu 
iepirkumu procedūru, pirms sākt kaut ko darīt. Būtu pēdējais laiks 
likumu līmenī atzīt, ka zinātniskās pētniecības projektu raksturs 
fundamentāli atšķiras no valsts pasūtītu komerciālu vai 
inženiertehnisku projektu rakstura, un tiem nav piemērojami tie 
paši kritēriji un noteikumi.

Atbildot uz jautājumu par zinātniekiem, ar kuriem gribētu 
padiskutēt. Ļoti priecātos satikt savus Rietumeiropas kolēģus, kuri 
strādā par SiO materiālu problēmām. Parasti katru otro gadu 
rīkojām simpozijus, kas Covid-19 dēļ šobrīd nav iespējams, Zoom 
vide to tomēr nespēj aizstāt. Bet īpaši es vēlētos atkal aprunāties ar 
profesoru Hideo Hosono, kura grupā Tokijā man bija iespēja 
regulāri strādāt 1999.–2011. gadā, un ar kuru mums ir daudz 
kopīgu pētījumu par SiO tematiku.

Viens no viņa pazīstamākajiem rezultātiem tolaik bija 
caurspīdīgā indija-gallija-cinka oksīdu (IGZO) tranzistora izstrāde 
OLED displeju stūrēšanai. Viņš to patentēja, publicēja “Nature”, 
licences nopirka un ieviesa ražošanā Samsung un  Sharp  (īss ieskats 
šajā darbā ir atrodams brīvpieejas rakstā ). Tas ir arī interesants 
reālas un nozīmīgas inovācijas piemērs. Nevaru palielīties, es tajā 
nepiedalījos, strādāju par citu tēmu, taču varēju vērot un izjust savā 
darbā laboratorijas norises. Ja bija vajadzīgs kāds jauns reaktīvs, 
optikas elements vai neliels instruments, tas bija klāt pāris dienu 
laikā, nekādu konkursu, komisiju, parakstu un formalitāšu. Mums 
ievajadzējās izgatavot precīzu ar zeltu pārklātu parabolisku spoguli 
– uzņēmuma inženieris ir klāt, apspriežam vajadzīgo, pēc nedēļas 
viss ir gatavs. Nekādu jautājumu, vai šis ir īstais uzņēmums, vai 
nevajadzēja mēnesi gaidīt, kamēr piesakās kāds cits, tad organizēt 
komisiju utt.

Vēl kāds piemērs: divi H. Hosono grupā aizstāvējušies jaunie 
doktori dabūjuši pastāvīgas vietas citās universitātēs, un profesors 
ceļamaizei, lai vieglāk sākt darbu jaunajā vietā, viņiem iedeva līdzi 
vairākas dārgas iekārtas, ar kurām viņi bija strādājuši, piemēram, 
femtosekunžu lāzeri, Furjē Ramana spektrometru un veselām 
kastēm dažādas (arī visai dārgas) optiskās un optomehāniskās 
detaļas. Inventāra numuri, uzskaite, pieņemšanas un nodošanas 
akti, paraksti, zīmogi – nekādi. Var vaicāt, kā tas vispār ir 
iespējams? Es arī nenoturējos un pajautāju. Atbilde bija vienkārša – 
uzticēšanās. Bet šeit mēs atkal nonākam pie vīzijām...

Kāpēc tieši šī fotogrā�ja jums ir mīļa?
Domāju, mums visiem ir mīļas tuvinieku fotogrā�jas, īpaši 

to, kuru vairs nav. Bet tas ir katram savs, un te neiederas. Tā vietā 
ielikšu kādu necilu attēlu, pie kura tomēr reizēm domas kavējas. 

Šo fotogrā�ju tāpat vien, atvadām uzņēmu no istabas loga 
Tokijā pirms 10 gadiem, 2011. gada 11. martā septiņos no rīta, 
pošoties ceļam uz lidostu.  Skaists pavasara rīts, gaiss tik dzidrs, ka 
labi redzams 100 km attālais Fudzijama kalns, kas parasti paslēpies 
dūmakā, ārā jau zied japāņu ume plūmītes, kas pavasaros ir pirmās, 
vēl pirms ķiršiem. Pēc astoņām stundām jau būšu gaisā, ceļā uz 
Helsinkiem, uz mājām, kad sāksies lielākā Japānā jebkad reģistrētā 
zemestrīce. Man pašam tas nebija nekāds risks, tāda nebūtu arī tad, 
ja izlidošana būtu kavējusies, jo japāņi būvē pamatīgi, un lielie 
postījumi bija tikai piekrastē no cunami. Bet fotogrā�ja ir palikusi 
atmiņā ar dramatisko kontrastu starp jauko pavasara rītu un 
turpmāk notikušo. Tā atgādina, cik maz ir iespējams ieskatīties 
nākotnē un cik laimīgi patiesībā esam savā ikdienā pat tad, kad 
šķiet, ka kaut kur ļoti neveicas.

Ja zelta zivtiņa piepildītu trīs vēlēšanās, ko jūs novēlētu Latvijas 
Zinātņu akadēmijai?

        Atjaunotni, atbalstu, uzticēšanos!

  V. Koltun, D. Hafner, �e h-index is no longer an e�ective correlate of scienti�c reputation, PLOS 
ONE. 16 (2021) e0253397. doi:10.1371/journal.pone.0253397
 H. Hosono, How we made the IGZO transistor, Nature Electron. 1 (2018) 428 
doi:10.1038/s41928-018-0106-0 
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          sagatavoja LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga
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GAISMA ĀDĀ –
LZA Lielās medaļas laureāts akadēmiķis Jānis Spīgulis

 
Mana stāsta virsraksts ir ļoti īss – “Gaisma ādā”. Ceru, ka 

kolēģis Linards Skuja  neapvainosies, ka esmu daļēji nozadzis viņa 
ideju, jo viņš pirms diviem gadiem uzstājās līdzīgā pasākumā ar 
lekciju “Gaisma stiklā”. Vēlos uzsvērt gaismu, jo gan vienā, gan otrā 
gadījumā ir pierādīts, ka gaisma ir izcils instruments zinātnieku 
rokās. Ar gaismas palīdzību varam iegūt ļoti vērtīgu informāciju 
gan par procesiem, kas notiek neorganiskajās vielās (kā stiklā), gan 
arī dzīvās dabas objektos, tostarp cilvēkos.

Tehnoloģijas, kas izmanto gaismu, mūsdienās mēģina 
apzīmēt ar vienu vārdu – “fotonika”. Ja runājam par gaismas 
tehnoloģijām attiecībā uz dzīviem objektiem, lietojam vārdu 
“biofotonika”. Šodien pastāstīšu, kā mums šajā virzienā ir klājies.

Taču vispirms aplūkošu jautājumu par zinātnes attiecībām ar 
medaļām, kas tomēr vairāk asociējas ar sportu (medaļas saņem 
čempioni). Kā ir zinātnē? Mana zinātnes de�nīcija ir apmēram  
šāda – tā ir balansēšana uz zināmā un nezināmā robežas, kaut kas 
pa vidu starp reliģiju, narkomāniju un infekcijas slimību. Kas reiz 
in�cējies, to ir grūti izārstēt. Un to lieliski saprot politiķi – kāds jau 
pieminēja, ka kārtējo reizi budžetā pietrūka naudas zinātnei. 
Politiķi pat reizēm ciniski izsakās, ka izsalkums taču veicina 
jaunradi. Kā māksliniekiem – labākie darbi radīti, esot pusbadā. 
Arī no zinātniekiem varbūt pašu labāko var izspiest, ja viņi nav 
sevišķi labi paēduši.

Tagad par medaļām. Sportā medaļas piešķir tiem, kas ir 
pārspējuši sāncenšus saskaņā ar noteiktiem kritērijiem – punktiem, 
sekundēm, metriem, kilogramiem un tamlīdzīgi. Sportā visiem ir 
vienādi apstākļi un ir skaidri kritēriji, kurš ir pelnījis medaļu un 
kādu medaļu. Zinātnē ir citādi – tajā neskrien pa paralēliem 
celiņiem, un pētnieku komandas darbojas katra savā virzienā, 
turklāt motivācija nebūt nav pārspēt citus jebkādā veidā, bet drīzāk 
kopīgi ar citiem radīt kaut ko jaunu vai vismaz kaut ko noderīgu 
sabiedrībai.

Atceros sarunu ar akadēmiķi Agri Gailīti, kuru labi zina ne 
tikai �ziķi un kurš 20 gadu vadīja Salaspilī komandu, kas pirmo 
reizi pasaulē sekmīgi veica eksperimentu, kurš pierādīja, kā varētu 
veidoties Zemes magnētiskais lauks. Drīz pēc tam es viņu apsveicu, 
teikdams: “Malači, jūs bijāt pirmie!” Viņa atbilde mani pārsteidza: 
“Paklau, nav jau hipodroms. Nav jau jāskatās, kurš ir pirmais. Mēs 
savu darbu izdarījām kārtīgi un nonācām pie rezultāta, nav tik 
svarīgi – pirmie vai septītie. Tas jau ir sekundāri.”

Tāpēc vēlos uzsvērt, ka zinātnē čempionu nav, turklāt 
komandu sasniegumus nemaz nevar objektīvi salīdzināt. Tomēr 
komandu pārstāvjiem reizēm piešķir apbalvojumus un arī medaļas. 
Arī es esmu tikai komandas pārstāvis, un par šo komandu nedaudz 
vēlāk pastāstīšu. Protams, neliekuļošu – katra atzinība, pat 
nesapņojot par Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, vairo 
pārliecību, ka kaut kas no tā, ko daru, ir tiešām izdevies.

Es šo infekciju saķēru, vēl būdams Latvijas Valsts                    
universitātes �zmatu 4. kursa students 1971. gada septembrī, tātad 
apmēram pirms 50 gadiem. Tiku o�ciāli pieņemts darbā uz noteik-
tu laiku par laborantu pusslodzē Latvijas Valsts universitātes 
Spektroskopijas problēmu laboratorijā (SPL). Šī laboratorija laika 
gaitā ir diezgan izaugusi un vairākkārt mainījusi nosaukumu, bet tā 
joprojām ir mana darbavieta. Galvenie virzieni, kuros esmu strādā-
jis šajā pusgadsimtā, vienmēr bijuši saistīti ar gaismu un tās praktis-
ko izmantojumu.

Manā pētnieka karjerā bijuši trīs lielāki posmi. Pirmais noslēdzās 
1979. gadā ar kandidāta disertācijas aizstāvēšanu. Tajā pētīju atomu 
sadursmju procesu kinētiku, meklējot iespējas veidot aktīvās vides 
jauna veida lāzeriem. Nākamais posms jau bija “tuvāk zemei” – tie 
bija praktiski izpētes jautājumi par optoelektroniku un šķiedru 
optiku sakaru sistēmu elementiem un to izmantojumu. Šis 
laikposms beidzās ar Latvijas habilitētā doktora disertāciju. Sekoja 
trešais posms, par ko stāstīšu šodien, un tas bija saistīts ar 
biomedicīnisko optiku un biofotoniku. Praktiskais izmantojums 
šeit ir gaismas izmantošana medicīnā, galvenokārt diagnostikai un 
monitoringam.

Viss sākās ar vienu nedēļu Oksfordā 1995. gadā. Man tika 
piešķirta Londonas Karaliskās biedrības stipendija uz sešiem 
mēnešiem, un jūlijā, kad stipendijas periods jau tuvojās beigām, 
parādījās iespēja apmeklēt vasaras skolu “Optika medicīnā”. Kaut 
arī iepriekšējos mēnešos biju diezgan daudz strādājis virzienos, kas 
saistīti ar optikas medicīnisko izmantojumu, tomēr šī nedēļa 
faktiski uzlika “punktu uz i”. Daudzas tēmas vēlāk kļuva par manu 
lekciju kursu vai vismaz to daļu nosaukumiem. Toreiz tur ieradās 
viss šā virziena pasaules zieds, un nedēļas laikā ieguvu ļoti daudz 
kvalitatīvu zināšanu. Kad atgriezos Rīgā, mani aicināja �zmatu 
fakultātē veidot jaunas maģistru studiju apakšprogrammas, un 
diezgan avantūristiski pieteicos vadīt Biomedicīniskās optikas 
apakšprogrammu. Laikposmā līdz 2007. gadam šo programmu 
absolvēja vairāk nekā 50 maģistrantu. Šobrīd gan tas viss ir iespiests 
četru kredītpunktu kursā “Biofotonika”, ko lasa Latvijas Universi-
tātes (LU) �zikas maģistrantiem. 

         

 

Diezgan drīz sapratu, ka nepietiek tikai stāstīt citiem, ko un 
kā pasaulē dara, bet jādara arī pašam, jāmācās no savas pieredzes. 
Pēc pāris gadiem izveidojās nelielā Biooptikas un šķiedru optikas 
grupa, kurā bija arī šīs apakšprogrammas maģistranti. Tā šobrīd ir 
izaugusi par LU Atom�zikas un spektroskopijas institūta (ASI) 
Biofotonikas laboratoriju. 2020. gadā laboratorijā jau bija ap             
30 darbinieku (pusei ir doktora grāds), vienlaikus īstenojām            
15 projektus un paguvām publicēt 29 SCOPUS rakstus, tostarp 
piecus – Q1 žurnālos. Laboratorijas budžets bija tuvu miljonam 
(~0,93 mlj. eiro), gandrīz tāds pats kā Izglītības un zinātnes 
ministrijas piešķirtais budžets LZA.

To var dēvēt par lokālpatriotismu, bet kopš 2000. gada, kad 
sākām aktīvi publicēties, 95% mūsu publikāciju un 96% patentu 
pieteikumos visi līdzautori bijuši no Latvijas, tātad esam nesuši 
Latvijas produktus pasaules tirgū. Galvenais mūsu interešu objekts 
ir cilvēka āda un tās optiskās īpašības (tāpēc arī šāds virsraksts), kā 
arī, kā šīs optiskās īpašības izmantojamas ādas klīniskajā diagnos-
tikā un veselības parametru monitoringā.

Āda ir lielākais cilvēka orgāns. Tās laukums sasniedz pat 
divus kvadrātmetrus, un ādā rit apmēram piektā daļa no visām 
asinīm. Ādas uzbūve ir ļoti sarežģīta, jo tur ir arī matu saknes, 
sviedru un tauku dziedzeri un daudz kas cits. Āda piedalās tempe- 
ratūras regulācijā, ūdens un sāļu apmaiņā, aizsargā iekšējos audus 
gan mehāniski, gan bioķīmiski, turklāt ādas receptori nodrošina 
mūsu sajūtas. Protams, ir svarīgi, lai āda būtu vesela. Mūsu 
jautājums ir, kā ar optikas metodēm varētu to veicināt.

Bioloģiski āda ir ļoti komplicēta – pat ap milimetra                
desmitdaļu plānajā epidermas kārtiņā ir četru dažāda veida šūnu 
slāņi, un ir arī daudzi citi elementi, ko pēta biologi. Cenšoties 
izmantot vienkāršotus modeļus, �ziķu uztverē āda visbiežāk sastāv 
no trim plakanparalēliem slāņiem – augšpusē ir epiderma jeb 
ārējais ādas slānis, tad dziļāk derma, un tai seko tauku slānis jeb 
hipoderma. Kas var notikt, ja gaisma krīt uz ādu? Pats 
vienkāršākais – krītošā gaisma atstarojas no ādas virsmas. Tas 
varbūt nav tik interesanti, bet gaisma spēj arī iespiesties ādā, un 
reizēm tas izdodas diezgan dziļi. Ādā var notikt gaismas izkliede, 
un gaisma, kas ir iestarota ādā, var arī atgriezties atpakaļ – notiek tā 
dēvētā difūzā atstarošanās. Protams, gaisma var arī pazust jeb tikt 
absorbēta ādā; ir arī iespēja, ka pēc tam gaisma tiek atkal izstarota 
�uorescences veidā. Centāmies izpētīt šīs divas optiskās parādības 
– difūzo atstarošanos un �uorescenci – un iegūt jaunu informāciju, 
kas varētu noderēt arī medicīnā.

Runājot par ādas absorbciju, ir molekulas, kas gaismu 
absorbē, un par tām varam kaut ko uzzināt, salīdzinot tās gaismas 
spektrus, kas krīt uz ādu, un tās, kas atgriežas no ādas pēc daudz-
kārtējas gaismas izkliedes. Ādā ir četras galvenās hromoforas jeb 
absorbētāji – ūdens (praktiski visās šūnās), melanīns, kas atrodas 
ādas epidermas slānī, un asins hemoglobīna (eritrocītu krāsvielas) 
divas modi�kācijas – oksihemoglobīns un deoksihemoglobīns. 
Diviem pēdējiem ir nedaudz atšķirīgs absorbcijas spektrs, bet abos 
gadījumos pie sarkanās gaismas robežas ap 600 nanometriem abām 
šīm asins sastāvdaļām ļoti strauji samazinās absorbcija. Rezultātā 
veidojas tāds īpašs diapazons – tā dēvētais terapeitiskais vai 
diagnostiskais logs spektra laukā starp 600 un 1400 nanometriem, 
kurā absorbcijas varbūtība ir zema, bet izkliedes varbūtība – augsta. 
Šajā diapazonā varam sagaidīt samērā dziļu gaismas iespiešanos 
ādā, pat līdz vairākiem milimetriem. Zaļās gaismas absorbcija ir 
iedarbīgāka, salīdzinot ar sarkano. Interesanti, ka gaisma iespiežas 
zonā, kur atrodas virsējie ādas asinsvadi, turklāt zaļā gaisma var 
sasniegt tikai augšējos asinsvadus, bet sarkanā gaisma un tuvais 
infrasarkanais starojums jau spēj iespiesties daudz dziļāk.

Medicīnā šīs ādas optiskās īpašības izmanto dažādos veidos, 
piemēram, lāzeru akupunktūra biostimulācijai un lāzeru fotodina-
miskā terapija onkoloģijā. Fototerapiju jeb gaismas terapiju plaši 
izmanto zīdaiņu dzeltes novēršanai, ar zilo gaismu sadalot ādas 
bilirubīna molekulas. Fototerapijas paveids ir arī dažādas 
sauļošanās tehnoloģijas, ieskaitot solārijus. To, ka gaisma spēj 
iespiesties vairākus milimetrus zem ādas, izmanto dažādu sporta 
traumu un sasitumu ārstēšanā, ar infrasarkano lāzeru starojumu 
lokāli uzsildot locītavas, šādi veicinot mikrocirkulācijas 
aktivizēšanos un līdz ar to ātrāku dzīšanu. Ar lāzeru palīdzību ir 
iespējams novērst dažādus kosmētiskus defektus, piemēram, tā 
dēvētās ugunszīmes, arī tetovējumus, kas pēdējā laikā ir īpaši 
aktuāli. Ar lāzerepilāciju var arī likvidēt nevēlamu apmatojumu. Šis 
stāsts būs par iespējām ar gaismu veikt diagnostiku vai veselības 
stāvokļa monitoringu.

Mūsu laboratorijā vēsturiski pirmā tika pētīta metode, kuras 
nosaukumu tajos laikos reti kurš spēja uzreiz izrunāt –                         
fotopletizmogrā�ja, ko mūsdienās plaši izmanto viedpulksteņos, lai 
mērītu pulsu un tā izmaiņas. Pamatprincips – gaismai iespiežoties 
nedaudz zem ādas virsmas līdz dermas slānim, kur artērijas 
pulsējot izplešas un saraujas, ar katru sirdspukstu nedaudz pieaug 
un pēc tam samazinās asins daudzums apgaismotajā zonā. Tas 
izraisa gaismas absorbcijas izmaiņas, kā rezultātā arī difūzi atstaro-
tajā gaismā parādās pulsējoša komponente, ko var atdalīt un ātri 
noteikt pulsa biežumu, aritmiju vai vēl kādus asinsrites parametrus. 
Tehniski tas izdarāms visai vienkārši, izmantojot gaismas diodi, 
fotodiodi un attiecīgu elektronikas slēgumu, turklāt divos veidos – 
reģistrējot audiem cauri izgājušo vai arī no ādas difūzi atstaroto 
gaismu.

Pēdējā laikā strauji attīstās arī bezkontakta fotopletizmogrā�-
ja, reģistrējot difūzi atstarotās gaismas signālus ar videokameru un 
nosakot pulsa parametrus no attāluma. Vēlāk pievērsāmies ādas 
difūzās atstarošanas cita veida pētījumiem – spektrometrijai, 
kinētikas mērījumiem, izmantojot pikosekunžu impulsu lāzerus, 
kā arī multispektrālai attēlošanai, uzņemot ādas veidojumu attēlus 
dažādās šaurās spektra joslās un pēc tam tos savstarpēji salīdzinot. 

 

Tā varam iegūt visai plašu informāciju par to, kas ir zem ādas un 
kādi procesi tur notiek. Trešā mūsu izmantotā optiskā parādība ir 
ādas �uorescence, tās spektrometrija un attēlošana, fotoizbalēšana 
un kinētika pikosekunžu diapazonā.

Kas tad ir izdarīts pa šiem gadiem? Ieskatīsimies mūsu 
laboratorijā izstrādātajos promocijas darbos, kuru tematika un 
rezultāti sniedz priekšstatu par paveikto. Līdz šim ir sekmīgi 
aizstāvēti 10 promocijas darbi, un ikviens doktorants ir sniedzis 
pietiekami nopietnu ieguldījumu ādas biofotonikas turpmākajā 
attīstībā.

Mans pirmais doktorants bija Renārs Erts. Viņš strādāja ar 
fotopletizmogrā�jas tēmu un izveidoja portatīvu ierīci, kurā bija 
dators, elektronika un kontaktzonde optisko signālu mērīšanai 
reāllaikā. Šādu koferīti varēja aiznest gan uz slimnīcu, gan uz sporta 
laukumu, gan citām vietām. Kontaktzondi varēja pievienot gan 
pirksta galā, kas ir tradicionāla mērījumu vieta, gan arī citās 
ķermeņa vietās. Dažiem cilvēkiem novērojām, ka sirsniņa pukst un 
tad viens sirds puksts vienkārši izkrīt, pēc tam atkal pukst tālāk. 
Kardiologs Andrejs Ērglis droši vien piekritīs, ka tas nav nekas 
traģisks, arī mūsu sadarbības ārsts Indulis Kukulis teica, lai 
nesatraucamies, bet mums, �ziķiem, tas likās ļoti savādi.

Vēl interesantas izmaiņas pulsācijas signālu formās ieraudzī-
jām cilvēkiem pēc �ziskām slodzēm. Piemēram, vieglatlētiem pēc 
100 metru skrējiena mērījām signālus, kuros reizēm pēc slodzes 
parādījās negaidīti pīķi, kas pēc laika izzuda. Nozīmīgākais Renāra 
darbā bija piedāvātā bilaterālās fotopletizmogrā�jas metode. Ideja 
diezgan vienkārša – sirds cilvēkam anatomiski ir apmēram 
ķermeņa vidū, un pie katra sirds puksta artēriju sistēmā izplatās tā 
dēvētais pulsa vilnis. Varam sagaidīt, ka pulsa vilnis sasniegs abu 
roku pirkstgalus vienlaikus, ja artēriju sistēma ir kārtībā; tas pats 
attiecas uz abu kāju īkšķiem. Savukārt, ja artērija ir vienā pusē 
bojāta, piemēram, izveidojies aizdambējums jeb stenoze, tad pulsa 
vilnis šajā pusē aizkavējas, izplatās lēnāk. Šādu aizkavēšanos tiešām 
konstatējām kāju stenozes pacientiem Paula Stradiņa klīniskajā 
slimnīcā. Izrādījās, ka viņiem ne tikai parādās šāda impulsu nobīde 
laikā, bet ka nobīdes ilgums labi korelē ar asinsspiediena atšķirībām 
dažādās ķermeņa vietās, ko slimnīcā nosaka ar standarta metodiku 
apmēram pusstundas laikā. Mūsu mērījumus var veikt daudz   
ātrāk – apmēram piecpadsmit līdz divdesmit sekunžu laikā. Par šo 
publicējām rakstu, kam pašlaik ir sešdesmit divi Google Scholar 
citējumi. Renārs dažus gadus pēc darba aizstāvēšanas sāka strādāt 
Rīgas Stradiņa universitātē, lai tur vadītu Fizikas katedru.

Otra mana doktorante tolaik bija Lāsma Gailīte, un arī viņa 
fotopletizmogrā�jas jomā attīstīja savu novitāti. Lāsma izveidoja 
iekārtu, ar kuru bija iespējams vienlaikus izsekot artēriju pulsāci-
jām dažādos dziļumos zem ādas virsmas. Tas viņai izdevās, izman-
tojot piecus dažādus lāzerus. Gaismas iespiešanās dziļums ādā ir 
atkarīgs no krāsas jeb viļņu garuma, un šādi variējot ar dažādiem 
lāzeru viļņu garumiem, izdevās izpētīt asinsvadu pulsācijas gan 
pašā ādas virspusē, gan apmēram divu milimetru dziļumā zem 
ādas. Rezultātā izrādījās, ka dažādos dziļumos �zioloģiskās reakci-
jas ir dažādas. Piemēram, ja cilvēks aiztur elpu, pulsācijas virsējos 
asinsvados reaģē līdzīgi, bet dziļākajos asinsvados tomēr citādi. 
Lāsma pārcēlās uz Vāciju, un šis viņas publicētais darbs joprojām 
tiek plaši citēts.

Trešo promocijas darbu izstrādāja Uldis Rubīns. Viņš bija 
viens no mūsu grupas pirmajiem dalībniekiem, tad dažus gadus 
strādāja citur un vēlāk atgriezās. Jautājums bija par fotopletiz-
mogrā�jas signālu formu, ja mērām šos signālus dažādās ķermeņa 
vietās. Izrādījās, ka signālu forma ļoti atšķiras, ja tos mēra, 
piemēram, no rokas, pieres un kakla artērijas. Tāpat atšķiras 
signālu formas, kas mērītas no tās pašas ķermeņa vietas, bet 
dažādiem cilvēkiem. Darba uzdevums bija to izskaidrot un izveidot 
modeļus, kā veidojas šie signāli. Uldis iedziļinājās dažādās 
iespējamās teorētiskās metodēs, tostarp arī salīdzinājumos ar 
signāliem elektronikas shēmās. Arī viņa publicētais darbs guvis 
gandrīz 100 citējumu.

Nākamais mans doktorants bija Aleksejs Ļihačovs, kurš 
pievērsās citai tēmai – ādas �uorescencei. Tas, ko viņš novēroja, 
sākotnēji likās eksperimenta defekts: ilgstoši uzņemot �uorescenc-
es spektru pie nemainīgas ierosmes, starojuma intensitāte visai 
jūtami samazinājās. Vēlāk izrādījās, ka tas nav ierīču vai mērīšanas 
defekts, bet gan objektīva parādība, proti, tā dēvētā �uorescences 
fotoizbalēšana. Aleksejs sāka to nopietni pētīt, uzņēma dažādus 
ādas �uorescences videoattēlus un veidoja no tiem parametriskas 
kartes dzišanas ātrumu sadalījumiem. Viņš un kolēģi iegāja vēsturē 
ar ādas “fotoatmiņas” efekta demonstrāciju. Iepriekš uzskatīja, ka 
zemas jaudas lāzeru apstarojums ādā nekādas izmaiņas nerada, bet 
izrādījās, ka pat šāda vāja apstarojuma vietā vēl nākamajā dienā ir 
novērojama pazemināta ādas �uorescences intensitāte, tātad ādas 
struktūra ar tikusi mainīta. Šādi gaismas “nospiedumi” ādā tika 
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pētīti un rezultāti publicēti, turklāt arī ar pieklājīgu citējumu skaitu.

Nākamā promocijas darbu aizstāvēja Ilona Kuzmina, kas 
pievērsās ādas difūzās atstarošanas spektrometrijai. Spektri tika 
uzņemti no pacientu ādas jaunveidojumiem, izmantojot gan 
parastu spektrometru, gan hiperspektrālās attēlošanas kameru. Tie 
bija pirmie mēģinājumi klasi�cēt ādas patoloģiskos veidojumus 
pēc spektru analīzes. Ilonai izdevās pierādīt, ka korelācijās starp 
hemoglobīna un melanīna pieaugumu veidojumos ir iespējams 
izšķirt zonas, kas raksturīgas noteikta veida patoloģijai. Ir zona, 
kurā iekļaujas gandrīz visas mērītās melanomas, un zona, kurā 
iekļaujas dzimumzīmes jeb nevusi, vēl citā iekļaujas ādas asinsvadu 
veidojumi. Arī šis darbs tika gan publicēts, gan pietiekami labi 
citēts. Ilona joprojām strādā pie mums, un arī Uldis un Aleksejs 
joprojām mūsu laboratorijas vadošo speciālistu vidū.

Nākamo disertācija 2013. gadā aizstāvēja Edgars 
Kviesis-Kipge, kurš sākotnēji studēja ģeoloģijas bakalauros, pēc 
tam �zikas maģistros un arī doktora darbu aizstāvēja �zikā. Viņš ir 
“dzimis” radioelektroniķis un izveidojis lielāko daļu mūsu labora-
torijas prototipa ierīču, piemēram, pirksta kontaktsensors ar 
radioraidītāju, lai fotopletizmogrā�jas signālus varētu uztvert no 
attāluma. Kaut kas līdzīgs tika iestrādāts cepurē, un uzliekot šādu 
cepuri galvā, līdz 10 metru attālumam varēja uztvert šā cilvēka 
sirdspukstus. Arī cimdā tika iestrādāti šādi raidoši sirdsdarbības 
sensori. Edgars izgatavoja ierīci ādas rekapilarizācijas laika 
noteikšanai, jo tas ir svarīgs jautājums mediķiem – cik ātri atjauno-
jas asinsrite pēc asinsvadu aizspiešanas. Izveidotas vēl dažādas 
ierīces, un Edgars joprojām ir galvenais mūsu maketierīču 
konstruktors un izgatavotājs.

Dainis Jakovels mums pievienojās no Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) akadēmiķa Jura Dehtjara komandas. Pēc RTU 
bakalaura studijām medicīnas �zikā viņš izrādīja interesi par mūsu 
tematiku un sāka attīstīt laboratorijā ādas multispektrālās 
attēlošanas virzienu. Dainis to apguva, stažējoties Linšēpingas 
universitātē, un pie mums to izmantoja ādas hromoforu kartēšanai. 
Metožu pārbaudi Dainis veica uz savas ādas, izraisot ādas iekaisu-
mu jeb eritēmu dažādos veidos. Pēc tam, analizējot hiperspektrālo 
attēlu datus, viņš attēloja oksihemoglobīna koncentrācijas sadalīju-
mu ādā un izveidoja arī pirmās maketierīces vienkāršākiem attēlu 
mērījumiem tikai dažās spektra joslās, izmantojot nelielu kameru 
komplektā ar dažādu krāsu gaismas diodēm. Savā citētākajā 
publikācijā Dainis piedāvāja analītisku pieeju ādas hromoforu 
kartēšanai. Pēc disertācijas aizstāvēšanas Dainis sāka strādāt Vides 
risinājumu institūtā, kur ir viens no vadošajiem speciālistiem.

Nākamais mans doktorants bija Andris Grabovskis, kurš 
turpināja fotopletizmogrā�jas tēmu, bet attiecībā uz maģistrālajām 
jeb lielajām artērijām. Andris pētīja pulsa viļņu izplatīšanās ātrumu 
un to, kā tas saistās ar dažādām slimībām. Promocijas darba 
izstrādes laikā viņš daudz laika pavadīja vienā no drūmākajām 
vietām Latvijā – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
intensīvās terapijas nodaļā, kurā regulāri ievieto sepses pacientus. 

         

 

Sepse ir daudz nāvējošāka slimība par Covid-19, tā ļoti strauji 
progresē, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt agrīnu diagnostiku. Andris savos 
pirmajos pētījumos atrada zināmas korelācijas starp pulsa viļņa 
izplatīšanās ātrumu un sepses pacientu izdzīvošanas spēju. Pēc 
darba aizstāvēšanas Andris joprojām intensīvi strādā šajā virzienā, 
ir pieteicis un sekmīgi īstenojis vairākus projektus kopā apmēram 
miljons eiro vērtībā. Arī pašlaik viņš strādā pie projekta sepses 
izpētes un diagnostikas virzienā.

Nākamā bija Ilze Ļihačova (pirmslaulības uzvārds: Diebele), 
un viņas darba novitāte bija tāda, ka pēc ilgstošiem pētījumiem 
Latvijas Onkoloģijas centrā, analizējot dažādu ādas veidojumu 
spektrālos attēlus, tika piedāvāts jauns algoritms melanomas 
atšķiršanai no citiem pigmentētiem ādas veidojumiem. Ilze 
piedāvāja izmantot spektrālos attēlus trijās viļņu garumu joslās – 
sarkanajā, zaļajā un tuvajā infrasarkanajā joslā. Viņas algoritms 
nodrošināja ap 90% jutību un speci�skumu, kas ir ļoti labi rādītāji 
dermatoloģijā. Ilzes darbam, kas tika publicēts 2012. gadā, pašlaik 
jau ir gandrīz 100 citējumu. Arī Ilze joprojām strādā mūsu            
laboratorijā.

Inga Saknīte aizstāvēja promocijas darbu 2015. gadā, un arī 
tas bija iepriekš maz pētītā virzienā. Līdz tam mēs vairāk strādājām 
spektra redzamajā daļā, savukārt Inga sāka pētīt ūdens absorbciju 
un dažādus ar ādas mitrumu saistītus procesus tuvajā infrasarkana-
jā spektra rajonā starp 700 un 1700 nanometriem. Reizēm arī 
neizdevās tas, kas bija sākotnēji iecerēts, bet kopumā tika veikti 
daudzi interesanti pētījumi, kuru rezultāti tika apkopoti, un darbs 
aizstāvēts. Inga vēlāk ieguva Fulbraita stipendiju un aizbrauca 
strādāt gadu Kalifornijā, kur viņu “pārtvēra” Vanderbilta universi-
tātes dermatologi. Inga nostrādāja Nešvilā vēl četrus gadus, bet 
šobrīd viņa ir ieguvusi mūsu pēcdoktorantūras stipendiju un atsāk 
darbu Rīgā. Pētniece ar piecu gadu Amerikas darba pieredzi 
noteikti būs liels ieguvums mūsu laboratorijai.

Pēdējā disertāciju aizstāvēja Vanesa Lukinsone, kura arī 
iedibināja jaunu virzienu – pikosekunžu lāzeru ierosinātas ādas 
�uorescences kinētikas pētījumus. Viņa izveidoja visai sarežģītu 
mēriekārtu ar vairāku veidu lāzeriem, fotonu skaitīšanas detektoru 
un lāzerstaru skeneri, kas ļāva iegūt ādas �uorescences dzīves laiku 
sadalījuma attēlus. Vanesa pierādīja, ka ādas fotoizbalēšanas zonās 
mainās �uorescences dzīves laiks, kas norāda uz �uoroforu sastāva 
izmaiņām ādā. Arī viņa turpina darbu mūsu laboratorijā.

Vēl divas doktorantes ir ceļā uz aizstāvēšanos – Marta Laņģe 
un Ilze Ošiņa. Marta arī ir no Rīgas Tehniskās universitātes          
prof. J. Dehtjara komandas. Viņa gadu stažējās Hjūstonas 
medicīnas centrā, ASV, bet pirms tam aktīvi piedalījās projektā par 
ādas melanomas izpēti, izmantojot pašu izstrādātu diagnostiskas 
ierīces prototipu. Pašlaik Marta ir bērna kopšanas atvaļinājumā, 
taču ceru, ka Marta drīz atgriezīsies un pabeigs savu promocijas 
darbu.

Ilze arī strādā jaunā virzienā, analizējot ādas spektrālos 
attēlus, kas iegūti ļoti šauros spektra rajonos, kuri saspiesti līdz   

 

 

spektrāllīnijas platumam. Viņa piedalījās divu attiecīgu ierīču 
izstrādē – vienā ādas apgaismošanai izmantotas trīs lāzeru 
spektrāllīnijas, bet otrā četras. Rezultātā panākta ļoti augsta attēlu 
spektrālā izšķirtspēja, kas dod iespēju iegūt kvalitatīvus ādas 
hromoforu sadalījuma kartējumus. Te ir salīdzināts melanīna un 
abu hemoglobīnu sadalījums ādas pigmentētā un asinsvadu 
veidojumā ilustrācijai, ka labi spējam abus atšķirt.

Esam izveidojuši dažādas maketierīces, piemēram, SkImager 
jeb ādas attēlotāju. Savukārt melanomas ekspressdiagnostikas 
ierīce, kas izgatavota četros eksemplāros, tiek aprobēta arī     
Ungārijā. Ar iekārtām anestēzijas bezkontakta kontrolei, kas arī 
guvušas labas atsauksmes no mediķiem, var no attāluma noteikt 
brīdi, kad drīkst sākt operāciju. Vairākās iekārtās izmantoti viedtāl-
ruņi ar papildu aprīkojumu, kas nodrošina ādas multispektrālo un 
�uorescento attēlu iegūšanu. Šādas maketierīces tika ne vien 
izgatavotas, bet arī klīniski aprobētas. Varbūt tās neizskatās īpaši 
skaistas, bet ir pierādīts, ka tās visas labi funkcionē.

Kāds no tā labums mediķiem? Kādi varētu būt nozīmīgākie 
klīniskie lietojuma veidi? Lūk, tikai daži: ātra artēriju stenozes 
konstatēšana, dažāda dziļuma asinsvadu pulsāciju analīze, bezkon-
takta anestēzijas iedarbības kontrole, dažādu ādas �uoroforu 
atšķiršana, agrīna sepses diagnostika, ādas melanomas operatīva 
atpazīšana, pigmentu jeb hromoforu kartēšana ādas jaunveidoju-
mos, kā arī medicīnas ierīču, piemēram, pulsoksimetru precizitātes 
uzlabošana, izmantojot eksperimentālo metodi fotonu noskrējiena 
ādā noteikšanai. Šīs divas pēdējās metodes LZA ierindoja starp 
pagājušā gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem, ar ko ļoti 
lepojamies.

Apkopojot teikto, jāsaka, ka biofotonikas virziens Latvijā ir 
sekmīgi attīstījies un iedzīvojies Latvijas zinātnes ekosistēmā. 
Laboratorijas projektos ir izaugusi jauna pētnieku paaudze, kas šo 
virzienu attīsta turpmāk. Galvenais novēlējums viņiem – 
nebaidīties no jauniem izaicinājumiem, rast oriģinālus problēmu 
risinājumus un censties īstenot savas trakās idejas pat tad, ja 
“veselais saprāts” saka, ka tur nekas neiznāks. Pagaidām jārisina 
jautājums, kā mūsu piedāvātās koncepcijas un konstruktīvos 
risinājumus ievest līdz ikdienas klīniskajā praksē. Šāda veida 
tehnoloģiju pārnese nav viegls uzdevums, bet tas ir noteikti 
risināms tuvākā nākotnē.

Saku milzīgu paldies par atbalstu un auglīgu sadarbību 
visiem kolēģiem – gan no laboratorijas (arī tiem, kuri netika šeit 
pieminēti), gan no dažādām LU struktūrvienībām, sākot ar mūsu 
Atom�zikas un spektroskopijas institūtu un turpinot ar Cietvielu 
�zikas institūtu, Ķīmiskās �zikas institūtu, �zmatu un Bioloģijas 
fakultāti, tāpat kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes, 
Elektronikas un datorzinātņu institūta un Biomedicīnas studiju un 
pētījumu centra. Paldies visiem mūsu sadarbības ārstiem un jo 
īpaši brīvprātīgajiem pacientiem, kuri ļāva uz sevis izmēģināt visas 
šīs ierīces, riskējot ar savu ādu zinātnes vārdā.
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Turpinājums no 3. lpp.

 Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja akadēmiķis Jānis Spīgulis

Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam
akadēmiķim Jānim Spīgulim 

 

2021. gada 25. novembrī akadēmiķim, Latvijas Universitātes 
(LU) profesoram, LU Atom�zikas un spektroskopijas institūts 
Biofotonikas laboratorijas vadītājam un vadošajam pētniekam, 
habilitētajam �zikas zinātņu doktoram Jānim Spīgulim tika 
pasniegta LZA Lielā medaļa par izciliem sasniegumiem biofotoni-
kas virziena izveidē Latvijā. Jūtos pagodināts par iespēju šajā sakarā 
teikt Laudatio.

Ar laureātu iepazinos pirms apmēram 25 gadiem, kad, vēl 
būdams jauns pētnieks, kādā Eiropas �nansētā kopprojektā meklē-
ju risinājumu speci�skai optisko šķiedru zondei asins plūsmas 
parametru mērīšanai. Tolaik vēl nesen LU ievēlētais profesors 
Spīgulis bija ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs.

Viņa raksturojumu vēlos sākt ar J. Spīguļa vecāku nopelnu, 
proti, vārdu “Jānis” – vislatviskāko vārdu, kas daudziem asociējas ar 
vīrišķību, dzīves baudīšanu un reizēm romantisku sapņošanu.

Jāņa vecāki Artūrs un Lidija bija izglītoti cilvēki. Tēvs ieguvis 
būvinženiera, bet māte – baltu �loloģijas maģistra grādu. Tēvs arī 
aktīvi iesaistījās studentu vienībās, tāpēc 1944. gadā, ņemot vērā tā 
laika situācija, ģimene devās bēgļu gaitās, taču patriotisms guva 
virsroku, un vecāki tomēr palika Latvijā, nododot šo patriotisma 
un pašapziņas gēnu arī dēlam Jānim un meitai Dainai. Gēnus, ko 
vēlos ilustrēt ar kādu piemēru.

Otrajā klasē, stājoties oktobrēnos, kurus tolaik dēvēja arī par 
Ļeņina mazbērniem, mazais Jānis cieti paziņoja, ka “mans vectēvs 
ir Jānis, nevis Ļeņins, tāpēc no manis nekāds Ļeņina mazbērns 
nesanāks”. Un neiznāca ne Ļeņina mazbērns, ne pat Ļeņina 
pieminekļa aizstāvis barikāžu laikā 1991. gadā. Toties iznāca 
neatkarīgās Latvijas Ministru kabineta ēkas aizstāvis, jo

strādādams Spektroskopijas problēmu laboratorijā Šķūņu ielā, 
Vecrīgā, Jānis bija barikāžu notikumu epicentrā un aktīvi iesaistījās 
Latvijas neatkarības aizstāvībā.

Arī jau kā atzīts zinātnieks J. Spīgulis kā savu pamatvietu 
vienmēr redz Latviju un no ārzemēm, kur daudzkārt bijis un 
strādājis (Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā, Somijā, Taivānā, ASV 
un citur) un kur noteikti saņēmis darba pienākumus, tomēr 
vienmēr atgriezies, atvedot jaunas zināšanas un idejas.

Tā kā neesmu ar laureātu plecu pie pleca nostrādājis ilgus 
gadus, gatavojot šo Laudatio, ieklausījos arī J. Spīguļa kolēģu, 
vadītāju un draugu paustajās atziņās. Un visvairāk dzirdētais 
raksturojums, kam arī es pievienojos, ir tas, ka Jānis ir komandas 
spēlētājs. To noteikti ir ietekmējusi viņa ilggadējā saistība ar 
sportošanu – teniss, vieglatlētika, ūdens sports, bet visvairāk – 
tostarp astoņas sezonas Latvijas čempionāta augstākajā līgā – 
basketbols, kur viņš, šķiet, ir spēlējis visās pozīcijās un kurās, citējot 
komandas biedru, “darbojās kā pulksteņa mehānisms”.

To var teikt ne tikai par basketbolu, bet arī par zinātnisko 
darbu. Tie ir vairāk nekā 50 projekti (arī dažādas pozīcijās), no 
kuriem gribas izcelt divus – VPP SOPHIS biofotonikas projektu, 
kurā biju visas programmas koordinators jeb “saspēles vadītājs” un 
kurā Jānis tiešām darbojās kā “pulksteņa mehānisms”, parādot 
stingru nostāju un atbildību. Un otrs, šķiet pašam mūsu šodienas 
laureātam ļoti nozīmīgs – Struktūrfondu jauno zinātnisko grupu 
projekts, kuru Jānis vadīja un, pateicoties kuram, viņš kļuva par 
biofotonikas pētnieciskā virziena “tēvu” Latvijā, izveidoja LU ASI 
Biofotonikas laboratoriju un sniedza iespēju daudziem jaunajiem 
pētniekiem Latvijā rakstīt un aizstāvēt promocijas darbus              
biofotonikas jomā. Daži no tiem jau audzina akadēmiķa J. Spīguļa 
zinātnes mazbērnus.

Taču ne mazāk svarīgs pienesums Latvijai ir arī Jāņa divas 
kopā ar sievu Andu izlolotās un izskolotas meitas un arī jau vairāki 
mazbērni.

Jāmin, ka šodienas laureāta panākumi ir gūti ar centīgu, 
mērķtiecīgu darbu, kurā ne vienmēr viss bijis gludi. Piemēram, pēc 
kandidāta disertācijas aizstāvēšanas centieni stažēties 1981. gadā 
ASV un gadu vēlāk Vācijā, neraugoties uz iespaidīgajiem ielūgumi-
em, tika noraidīti, un ne jau zināšanu trūkuma dēļ, bet gan 
komunistu partijas biedra kartes neesamības dēļ. Tomēr laiki 
mainījās, un šobrīd J. Spīgulis var lepoties ar daudz citētām 

starptautiskām publikācijām, patentiem, lekcijām ārzemēs un 
starptautisku konferenču organizēšanu.

Jānis var lepoties arī ar LU ASI, kas vispirms no Spektrosko- 
pijas problēmu laboratorijas tapa par Fizikas un matemātikas 
fakultātes institūtu, bet jau viņa kā institūta direktora laikā attīstījās 
vēl pakāpienu augstāk – kā universitātes institūts. Nākamo soli – 
kļūt par juridiski pastāvīgu institūtu – panākt diemžēl neizdevās.

Pie Jāņa sasniegumiem jāmin arī optisko šķiedru izstrādāju-
mu ražošanas saglabāšana Latvijā, gan palīdzot Līvānu stikla 
fabrikai tapt par valsts uzņēmumu “Anda”, gan vēlāk iesaistoties tā 
privatizācijā un izveidojot “Anda Optec”, pēc tam to pārveidojot 
par “Z-light”.

Mērķtiecīgais darbs ir vedis J. Spīguli kalnup līdz visaugstā-
kajām zinātnes virsotnēm – sākot ar vidusskolas pabeigšanu ar 
sudraba medaļu un iestāšanos Latvijas Valsts universitātes �ziķos 
1968. gadā, vēlāk paralēli studijām uzsākot darbu SPL un uzrakstot 
diplomdarbu 1973. gadā, kam sekoja aspirantūra un iespēja 
prezentēt pētījumu Starptautiskajā Atom�zikas konferencē       
1978. gadā. Gadu vēlāk Jānis ieguva zinātņu kandidāta grādu, bet 
1993. gadā – habilitētā doktora grādu. Sekoja ievēlēšana par LU un 
vēlāk arī valsts profesoru, LZA korespondētājlocekli, bet             
2012. gadā – par akadēmiķi. Četrus gadus akadēmiķis J. Spīgulis ir 
vadījis arī LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu.

Iesāku mūsu šodienas laureāta raksturošanu ar vārdu “Jānis”, 
bet pabeigšu ar vārdu “Spīgulis”. Nezinu, kas šajā uzvārdā ir ielicis 
spīdēšanas gēnu, bet Jāņa pētījumi un izgudrojumi ir saistīti ar 
gaismu, no kuriem noteikti zināmākais ir sānstarojošas optiskās 
šķiedras radīšana, ko izmantoja arī operas izrādēs, turklāt Jānis ir 
saņēmis arī spīdošas atzinības no Londonas Karaliskās biedrības, 
Latvijas Zinātnes akadēmijas un A/S “Grindekss”, Starptautiskās 
optikas un fotonikas biedrības, LZA Valtera Capa balvu, Patentu 
valdes un “Minox”, ka arī Ministru kabineta atzinības rakstu.

Līdz ar to arī LZA Lielā medaļa ir kā jauns spožs papildinā-
jums pie Jāņa Spīguļa sasniegumu debesīm, ar ko viņu no sirds 
apsveicu!

Novēlu Jānim vēl ilgus gadus darīt to, ko viņš mīl, un mīlēt to, 
ko dara!

 

 

 Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja akadēmiķis Modris Greitāns

“Zinātnes Vēstnesis” 2021. gada 20. decembris



LATVIJAS MŪZIKA RENESANSĒ UN RENESANSE LATVIJAS MŪZIKĀ

 Zinātniskais darbs, kurš tika pieteikts LZA rīkotajā konkursā 
par labākajiem zinātnes sasniegumiem 2020. gadā un kura 
rezultāti publiskoti monogrā�jā “Latvijas mūzika renesansē: 
priekšvēstneši, briedums, konteksti”, atklājat renesanses laikme-
ta mūzikas mākslas mantojumu Latvijā. Renesanse tulkojumā 
no franču valodas nozīmē “atdzimšana”. Kas tad īsti atdzima 
Latvijas mūzikas mākslā renesanses laikmetā, kas ir tas, ko 
mantojām?

Renesanses tiešais tulkojums tiešām ir atdzimšana, ar to 
domājot antīkās mākslas pārtveri. Taču attiecībā uz renesanses 
laikmetu un stilu šis jēdziens kļūst par un daudzas parādības 
ietverošu, kompleksu apzīmējumu laikam kultūras vēsturē starp 
viduslaikiem un baroku. Līdzās antīkās mākslas aktualizācijai 
renesanses laikmeta mākslai raksturīgas arī humānisma un 
antropocentrisma tendences, jauna mūzikas stila un žanru rašanās, 
instrumentālmūzikas emancipācija, interese par indivīdu un viņa 
radošumu. Jā, Latvijā atsauces uz antīko mantojumu tikpat kā 
neatrast, tomēr izglītībā un antīko valodu apguvē, reformācijas 
raisītajā jaunradē redzam renesanses vaibstus parādāmies jo spilgti.

Latvijā renesanses izpausmes iekļaujas tā dēvētajā Ziemeļu 
humānisma modelī, kur prevalē kristietība, dzīve ciešā saskaņā ar 
kristīgo reliģiju, bet pretojoties tālaika katoļu baznīcas dogmām, 
kristīgajā zinātnē valdošajai sholastikai un kristīgās ētikas ideālu 
devalvācijai, kas spilgti izpaudusies vēlīnajos viduslaikos. Dominē 
attīrīšanās ideja: Svētie Raksti jāattīra no vēlāko laiku uzslāņoju- 
miem, Vulgātas vietā jāstudē Bībeles pirmparaugs, jāatbrīvo latīņu 
valoda no viduslaiku kropļojumiem... Veidojas jauna izglītības 
sistēma, kādu to redzam reformētajā Rīgas Domskolā, kur darbojas 
arī kantori – skolas un pilsētas mūzikas pārziņi, piemēram, Pauls 
Bucēns (Bucenus, arī Bucaenus, Buchenius, ap 1548–1586), kura 
darbos ienāk gan protestantiskais korālis, gan humānistu loloto 
senvalodu elementi, tāpat kā laikmetam raksturīgie žanri – 
motetes, dziesmas (Lied), mesas, pasijas, magni�kāti. Līdzīgi kā 
Ziemeļu humānisma Vācijas atzarā arī Livonijā vairumā gadījumu 
vispusīgas, spēcīgas personības ideāls paliek svešs, tomēr Rīgā 
redzam uzplaukstam gluži renesansisku, daudzšķautņainu personī-
bu – tas ir Burkards Valdiss (Waldis, ap 1480–ap 1556), izbijis 
franciskāņu mūks, vēlāk tirgotājs, amatnieks, dramaturgs, 
dzejnieks, komponists, arī zinātnieks.

Latvijas mūzika renesansē un renesanse Latvijas mūzikā – kā jūs 
šos abus jēdzienus skaidrotu? Kāda bija tā laika mūzikas dzīve 
un jaunrade tagadējā Latvijas teritorijā?

 Latvijas jēdziens, protams, jāsaprot tikai mūsdienu 
teritoriālajā aspektā, jo tolaik pastāv Livonijas baznīcvalsts, kurā 
ietilpst arī mūsdienu Igaunijas teritorija, un visā šajā valstiskajā 
veidojumā vērojamas visai līdzīgas norises un procesi. Arī mūziķi 
tiek izmantoti un darbojas visās Livonijas konfederācijas 
struktūrās. Turklāt cilvēku ceļošana un pārceļošana tolaik noris 
gluži neticamos apmēros. Mūziķi arvien meklē labākus dzīves un 
darba nosacījumus, būdami mobili nereti visai plašā teritorijā – no 
Rietumu un Viduseiropas līdz Baltijai un Skandināvijai, nesot līdzi 
savu profesionālo pieredzi, izpratni par stilu, spēles prasmes.

Lielā mērā Latvijas tālaika mūzika ir šādas mobilitātes 
produkts. Daudzi ieceļotāji šeit iesakņojas, bet jaunās lietas tiek 
pārtvertas arī etniskajā tradicionālajā kultūrā, piemēram, tāds 
instruments kā vijole. Abpusēja mijiedarbība starp rietumos 
kultivēto kristīgo kultūru un vietējo ļaužu etnisko kultūru notiek 
nemitīgi – vai tā būtu instrumentālās mūzikas formu pārtvere 
vietējo ļaužu vidē, vai latviešu valodas pieskaņošana korāļmelodi-
jai. Tieši renesanses laikā daudzas Viduseiropas un arī Baltijas 
tautas iegūst savus pirmos drukātos izdevumus vietējās valodās. 
Tādas grāmatas ir arī latviešiem, starp kurām kā viena no pirma-
jiem izdevumiem latviešu valodā ir dziesmu grāmata –                    
Vndeudsche Psalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge, welche in 
den Kirchen des Fürstenthums Churland vnd Semigallien in Lie�an-
de gesungen werden (“Nevācu psalmi un garīgas dziesmas vai 
dziedājumi, kuri dziedami Livonijas Kurzemes un Zemgales 
hercogistes baznīcās”, 1587). Tajā latviešu valoda saskaņojas ar 
tradicionālajām baznīcas melodijām, galvenokārt ar Ziemeļu 
renesanses jauno žanru – protestantisko korāli.

Latvijas mūzika renesansē – tas ir visai plašs lauks, kas ietver 
gan rietumu vēsmas, gan vietējo mantojumu, jaunu žanru, jaunas 
izteiksmes formu parādīšanos. Latvijas situācijā jo īpaši – arī 
mobilitāti un dažādu kultūru sinerģiju. To neapšaubāmi veicina arī 
plašā nošu aprite Eiropā – iespiesto nošu apmēri neticami aug un 
tiek izplatīti dažādos veidos, tādējādi veicinot arī jaunās mūzikas 
parādīšanos dažādos reģionos.

Renesanses laikmets tiek saistīts ar kapitālistiskās saimnie-
košanas formas izveidi Eiropā. Kas notika Latvijas teritorijā 
renesanses laikmetā, tostarp mūzikas mākslas attīstības    
kontekstā? 

Mūzika tolaik caurauž visas sabiedriskās dzīves formas – no 
pilsētas līdz Vācu ordeņa bruņinieku pilīm, no baznīcas līdz tirgus 
laukumam. 

Joprojām saglabājoties viduslaicīgajai cun�u sistēmai, arī 
pilsētas mūziķi ir apvienojušies brālībās, kuru darbība tiek stingri 
reglamentēta. Taču mūziķu materiālais statuss un sabiedriskais 
stāvoklis 16. gadsimtā jau ir labi nostiprināts, arī viņu vārdi pilsētas 
dokumentos �ksēti, un repertuārs, visticamāk, jau ir jauno stila 
vēsmojumu caurausts. Parādās jauni instrumenti: piemēram, Rīgas 
Doma kora lukta, kuras cilnis veidots 16. gadsimta nogalē, repre- 
zentē krāšņu renesanses instrumentu klāstu, tostarp atveido lautu, 
kas izvietota kompozīcijas centrā. Arī Mūzikas alegorija – pie 
ērģelēm sēdošā sieviete antīkajā tērpā jau ir jauno laiku tēls. 

Vokālā jaunrade – protestantisko korāļu teksti un melodijas, 
kas bijuši aktuāli gan vācu, gan nevācu sabiedrības daļā Rīgā un 

         

 

lielākajās pilsētās, arī atspoguļo jaunā laika vēsmas – to izmanto-
jums gan svētkos, gan spontānajos svētbilžu grautiņos, gan 
Kalendāra nemieros liek domāt par korāļa aktualitāti sabiedriskās 
dzīves norisēs. Piemēram, pašā reformācijas cīņu karstumā       
1527. gadā pie Svētā Pētera baznīcas uzvestajā B. Valdisa lugā 
“Līdzība par pazudušo dēlu” ienāk gan protestantiskie, gan katoļu 
dziedājumi, pārstāvot divas pasaules. Un jauno pasauli luga attēlo 
kā pazudušā dēla iekšēji motivēto atgriešanos pie tēva – attīrītas, 
atdzimušas baznīcas simbola.

Kā mainījās Latvijas mūziķu pro�ls renesanses laikmetā? Kāpēc 
pazuda autoru anonimitāte?

 Šis pro�ls mainās tieši tikpat, cik citur Eiropā – tiek 
�ksēti mūziķu vārdi dokumentos un komponistu vārdi – 
partitūrās. Jaunajā laikmetā ieviešas jauns jēdziens – komponists – 
compositor. Radītājs jeb cilvēks kā pašvērtība, kā radoši patstāvīga 
būtne līdzās Visaugstākajam. Tāpēc renesanses laikmetā jau tik 
daudz pazīstamu autoru, personību ar savu stilu, lai arī stilu 
individualizācija vēl tikai sākas. Reformācija turklāt priekšplānā 
izvirza jaunas – personīgas attiecības ar dievišķo, svarīgs kļūst 
izrunātais vārds – ne vairs sakrāla, bieži nesaprotama formula, bet 
saprotams teksts ar dziļu jēdzienisku piepildījumu. Tāpēc arī tik 
nozīmīgs ir valodas jautājums. Tā ir pilnīgi jauna situācija, kurā tik 
būtiski ir kļuvuši sakrālo tekstu tulkojumi dažādās valodās. Šī 
individuālā pieeja sasaucas ar reformācijas kultivēto individuālis-
mu kā tādu, ar individuālas atbildības un izteiksmes veida nozīmi. 
Tāpēc tik ļoti plaukst dziesmu jaunrade, bet B. Valdisa psalmu 
vāciskojumi lielā mērā pēc formas un izteiksmes atšķiras no 
Mārtiņa Lutera veikuma, turklāt ir apgādāti ar oriģinālām melodi-
jām.

Kā jūs vārdos aprakstītu – kā skan renesanses laikmeta mūzika?
Arvien lielāks ir akordikas īpatsvars: lineārajai domāšanai, 

vairāku melodisko līniju uzslāņojumiem un polifoniskajai 
horizontālei pamazām vietā nāk vertikāle. Sevišķi krāšņa, protams, 
ir vairākbalsīgā vokālā mūzika – par to varam izsmeļošāk runāt arī 
tāpēc, ka saglabājies vairāk nošu materiālu. Taču īpaša renesanses 
laikmeta iezīme ir instrumentālās mūzikas patstāvīgošanās jeb 
emancipācija – notīs turklāt atstāts tik daudz deju, miniatūru, 
variāciju... Skanējums ir īpašs, jo īpatnēji ir paši instrumenti, 
piemēram, pūšamrīki – šalmeji, pommeri, senās trompetes...    
Stīgas – dažādu veidu violas, līdzās lociņinstrumentiem – stīgu 
strinkšķināmie – lautas. Dūdas, bungas un stabules. Dažādu 
izmēru ērģeles – no maziem portatīviem līdz lielām stacionārām 
ērģelēm. Renesanses laikmeta glezniecība īpaši bieži �ksējusi 
instrumentālos sastāvus un muzicēšanas vidi. Biežāk jau raksturīgs 
ir kameriskums – nelieli instrumentu sastāvi, kas izplatās sadzīvē. 
Jau pats instrumentu skaņojums atšķiras – tas vēl nav temperēts 
(temperācija ir akustiskās kvintas nomaiņa instrumentu 
skaņojumā ar temperēto, izlīdzināto kvintu, kā dēļ oktāva sadalās 
12 vienādos pustoņos, raksturīga mūsdienu instrumentiem)... 
Stīgas ir klusas un ātri zaudē skaņojumu. Veidojas gluži citāda 
instrumentu kopskaņa, nekā esam pieraduši mūsdienās.

Par latviešu pirmo dziesmu grāmatu – kādu dziesmu tekstus tā 
ietvēra un kam tā bija paredzēta?

Kā jau visas baznīcas rokasgrāmatas, tā tika nodrukāta 
mācītāju un mājastēvu vajadzībām, tāpēc visi dziesmu virsraksti, 
priekšvārds un komentāri ir vācu valodā. Taču repertuāra īstais 
adresāts bija latvieši Kurzemē un Vidzemē. Tā kā Livonijā bija 
sākusies rekatolizācija, protestantiem likās svarīgi paturēt ietekmi 
latviešu draudzēs, kuras, varbūt izņemot lielākās pilsētas, 
lielākoties joprojām palika vienaldzīgas pret kristīgo ticību.        
1585. gadā, kad Rīgā plosījās Kalendāra nemieri, Viļņā tika 
nodrukāta pirmā grāmata latviešu valodā – Pētera Kanīzija katoļu 
katehisms. Kurzemes hercogs tad atbildēja ar pretizdevumu       
1586. gadā, un tas bija Mārtiņa Lutera katehisms. Savukārt         
1587. gadā dienasgaismu ieraudzīja abas pārējās grāmatas – 
evaņģēliju un epistulu sējums un dziesmu grāmata. 

 

 

“Nevācu psalmi” pēc satura un uzbūves līdzīgi vācu 
izdevumiem ir agenda – tā ietver dievkalpojuma norises kārtības 
aprakstu. Tā ir pavisam neliela grāmata, kurai ir divas daļas. Pirma-
jā (Ordinarium) daļā tajā ietvert 12 dziedājumi – mesas daļas, 
himnas, psalmi, antifoni ar notīm. Otrajā daļā – aizvietotājreper-
tuārs, no kura vienu vai otru dziesmu var izmantot pirmās daļas 
dziedājumu vietā. Šī sadaļa ir bez notīm, tomēr tekstos redzam 
norādes, ar kuru melodiju dziesma atskaņojama. Taču tieši šajā 
daļā koncentrējas jaunais protestantiskais repertuārs.

Kopumā krājumā ir iespiesti 58 dziedājumi – starp tiem 
desmit Dāvida psalmi un 28 Mārtiņa Lutera dziesmas, ir arī citu 
reformācijas laika autoru darinājumi. Bet gluži rīdzinieciska iezīme 
ir Te Deum laudamus (“Tevi, Dievs, mēs slavējam”) teksta 
publikācija divos variantos – Lutera (Vitenbergas) un Rīgas 
variantā. Domājams, ka Rīgas versija ir radusies ļoti agri, draudzēs 
šis variants bija jau pazīstams un tika dziedāts no galvas. Kāds ir 
muzikālais risinājums? Sākotnējais iespaids ir tāds, ka melodijas un 
teksti savstarpēji stīvējas, taču teksti tulkoti tīri toniskajā pantmērā. 
Melodijas ir ritmiski neregulāras, tomēr dziedājumos ir teksta 
diktēta pulsācija un ritms, ko piešķir no vācu valodas patapinātā 
vārsmošanas tehnika.

Pastāstiet lūdzu par renesanses laikmetā Latvijas teritorijā 
radīto mūziku. Vai tās repertuāru izmanto mūsdienās?

Latvijas teritorijā radušies B. Valdisa psalmi, kas izdoti jau 
vēlāk, 1553. gadā, kad autors jau pārcēlies uz dzimteni. Te 
pieminamas Valdisa un citu autoru radītās luteriskās dziesmas, arī 
daudzie varākbalsīgie Paula Bucēna opusi. Diemžēl ne viss ir 
saglabājies – lielākā daļa P. Bucēna darbu ir gājuši zudībā. Tomēr 
sabiedrībā interese par seno Latvijas mūziku ir pietiekami liela. 
Piemēram, vairākas Burkarda Valdisa psalmdziesmas (kopā to ir 
pāri par150) līdz ar B. Valdisa laikabiedra Johana Heigela daudz-
balsīgajām Valdisa melodiju apdarēm ir atskaņojusi grupa “Schola 
Cantorum Riga” Guntara Prāņa vadībā. Arī P. Bucēna un Mārtina 
Krūzija darbi tiek retumis atskaņoti, pateicoties izdevniecības 
“Musica Baltica” veiktajiem nošu publicējumiem. Visādā ziņā 
šodien vairs nevaram teikt, ka šī mūzika būtu aizmirsta un nezinā-
ma, kā tas bija vēl pagājušā gadsimta 80. gados.

Kā atšķirat Latvijā dzimušas renesanses kompozīcijas no tādām, 
kas ir sacerētas citur Eiropā, bet šeit ievestas un atnākušas kopā 
ar izpildītājiem?

Pirmais un galvenais – tās ir dokumentos atstātās liecības, 
komponistu dzīves dati, dzīves norišu hronoloģija. Jā ir zināms 
komponista darba sarakstīšanas gads un viņš tajā laikā identi�cē-
jams dzīvojam Latvijas teritorijā, kā, piemēram, P. Bucēns vai          
B. Valdiss, tad šo saistību grūti apstrīdēt. Ja šādi dati nav atrodami 
vai komponista dzīvesvieta lokalizēta citur, arī tad diezgan 
neapšaubāmi var apgalvot, ka darbs ir “ieceļojis” līdzi mūziķiem.

Kāda nozīme Latvijas renesanses mūzikā ir reformācijai kā 
šķirtnei starp viduslaiku garīgo mūziku un dzimstošo   
renesanses mūziku, hronoloģiskās un konfesionālās robežas?

Reformācija ir kā viens no galvenajiem renesanses marķier-
iem, viena no renesanses pazīmēm attiecībā uz zemēm šaipus 
Alpiem, arī Latvijā. Reformācijas vēriens un jauda, kāda tā bija šeit, 
īpaši kustības sākumposmā, ir tiešām ievērojama. Jau tas vien, ka 
reformācija Livoniju skāra agrāk nekā daudzviet Vācijā, ir nozīmīgs 
faktors. Lai arī tā dēvētie Rīgas reformatori – Johans Brīsmanis, 
Andreass Knopkens, Silvestrs Tegetmeijers un citi bija vācu 
izcelsmes, tomēr liela nozīme bija vietējiem apstākļiem – 
baznīcvalsts krīzei un tās iekšējām pretrunām. Līdz ar to 
salīdzinoši agri aizsākās arī dziesmu jaunrade un meklējumi jaunās 
liturģijas veidošanā, parādījās jauns mūzikas repertuārs, kas 
iekļāvās reformētajā izglītības modelī, citāda attieksme pret 
personību kā tādu. To visu redzam arī Latvijā, arī spēcīgu plašākas 
sabiedriskās kustības viļņus Rīgā, kuros iekļāvās arī skaniskās 
izpausmes. 
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Turpinājums no 1. lpp.

Pirmās latviešu dziesmu grāmatas (1587) titullapa. Attēls no digitālās bibliotēkas 
vietnes “Latviešu valodas seno tekstu korpuss”. Turpinājums – 6. lpp.

“Te Deum laudamus” Vitenbergas versija latviešu valodā no šīs pašas grāmatas. Attēls no 
digitālās bibliotēkas vietnes “Latviešu valodas seno tekstu korpuss”.

“Zinātnes Vēstnesis” 2021. gada 20. decembris



 Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

LATVIJAS MŪZIKA RENESANSĒ UN RENESANSE LATVIJAS MŪZIKĀ

 
Vai iespējams identi�cēt renesanses katoļu mūziku un luterāņu 
mūziku, ja jau luterāņi centās it visā atšķirties no katoļiem un 
darīt jebko – tikai ne tā kā katoļi. Bet ko tādā gadījumā darīt, ja 
Eiropas mūzikas dzimtene ir Itālija un itāļu renesanse? Kas no 
itāļu renesanses mūzikas varēja skanēt luterāniskajā Rīgā? Vai 
mūzika tika šķirota pēc konfesionālās piederības?

Jau Mārtiņš Luters uzskatīja, ka no katoļu baznīcas dziedāju-
mu pārtveres nevajag baidīties – tādējādi gan viņš pats, gan Lutera 
līdzbiedri izmantoja lielu daļu esošā katoļu baznīcas mūzikas klāsta 
gan protestantiskajā liturģijā, gan ārpus tās. Tādējādi luterāņu 
baznīcas mūzikas repertuārā ienāca visai raibs melodiju klāsts – 
sākot no senajām katoļu himnu melodijām un pirmsreformācijas 
kristīgajām tautasdziesmām līdz sadzīves mūzikai, kā arī pilnīgi 
jaunām melodijām. Piederību katoļu vai luterāņu baznīcai noteica 
autoritātes, arī paši autori, sastādītāji, izdevēji, viņu konfesionālā 
piederība. Autoru koncepts, estētika un mūzikas izmantošanas 
vide. Luterāņu dziesmu grāmatās un repertuārā ļoti jūtamas vācu 
protestantisko krājumu repertuāra ietekmes, savukārt katoļu 
izdevumos – ietekmes no katolisko zemju krājumiem, īpaši Polijas. 
Eiropas mūzikas dzimtene nebūt nav tikai Itālija, bet visa Eiropa, 
kur katrā vietā radās un attīstījās savas skaniskās izpausmes, lai arī 
Itālijā mūzikas uzplaukums bija ievērojami jaudīgāks nekā citur. 
Ņemot vērā nošu materiālu plašo cirkulāciju Eiropā, varam 
pieņemt, ka Rīgā skanēja plašāks mūzikas klāsts, nekā zināms 
šobrīd, ņemot vērā arī rekatolizāciju 16. gadsimta beigās, Polijas un 
Lietuvas ietekme, gadsimta garumā notiekošās svārstības starp 
abām konfesijām.

Darbs ar melodiju identi�kāciju ir ļoti sarežģīts. Vienkāršāk, 
ja pie teksta norādīts dziedājuma nosaukums – to pēc analoģijas 
var meklēt laikabiedru krājumos. Savukārt pašu melodiju izcelsmes 
analīze ir daudz sarežģītāka. Jāteic, ka lielu daļu darba ir paveikuši  

 

vācu mūzikas zinātnieki, kamēr vissarežģītākais darbs saistās ar 
lokālo variantu identi�kāciju. 

Kas jūs pamudināja veikt šo vērienīgo pētījumu, kad tas 
aizsākās, kā un kur vācāt datus?

Pētījuma pirmsākumi bija spontāni, 20. gadsimta 80. gadu 
pašā nogalē sākot publicēt atsevišķus rakstus žurnālā “Māksla” par 
līdz tam latviešu publikai nezināmām lietām un personībām, arī 
komponistu P. Bucēnu. Toreiz sabiedrībā un man personīgi radās 
pastiprināta interese par seno gadsimtu mūziku Rīgā un Latvijā. Šī 
interese toreiz iekļāvās vispārējā vēlmē runāt par Latvijas vēstures 
“baltajiem plankumiem”. Interesei ejot dziļumā un plašumā, tapa 
disertācija, ko aizstāvēju 1997. gadā. Tomēr 90. gados vēl nebija 
iespējams pilnvērtīgi apgūt arhīvus ārpus Latvijas – Berlīnē, Upsālā 
(Zviedrijā), Volfenbitelē un Mārburgā (Vācijā), Sanktpēterburgā 
(Krievijā) un citur. To veicu pēdējos gados, jau strādājot pie grāma-
tas manuskripta. Protams, rūpīgi vētīti arī Latvijas arhīvi un 
grāmatu krātuves.

Kas sekmēja Latvijas mūzikas attīstību renesanses laikmetā un 
kas sekmē tās attīstību šodien?

No renesanses laikmeta mūs šķir gandrīz puse tūkstošgades. 
Kopš tā laika ir pilnīgi mainījusies situācija – gan politiski ekono-
miskajā jomā, gan kultūrā. Arī cilvēku satvars tik ilgā laika periodā 
ir mainījies līdz nepazīšanai. 

Tolaik profesionālā mūzika koncentrējās baznīcā, dodot 
viskrāšņākos augļus tieši tur – vokālās daudzbalsības vai 
ērģeļmūzikas jomā. Savukārt galms līdztekus baznīcai bija otra 
visrosinošākā vieta, turklāt galmā attīstījās arī laicīgā mūzika
(atcerēsimies Kurzemes hercogistes izveidošanos 16. gadsimtā!). 
Pilsēta bija vēl viena mūzikas koncentrācijas vieta, kur saplūda un 

saskārās visdažādākie žanri. Pilsētvide kultivēja arī savas mūzikas 
formas, kur tā skanēja tirgus laukumos, svētkos, baznīcu procesijās, 
dejās, izrādēs, skolās. 

Šodienas apstākļos pilsētas ir kolosāli izaugušas, sekula- 
rizācijas tendences, kuras iezīmēja renesanse, sen ir sasniegušas 
brieduma formu (baznīca un valsts ir šķirtas). Nemainīgas gan 
palikušas divas lietas – mūzika (tāpat kā māksla kopumā) visvairāk 
uzplaukst tur, kur ir nauda, kur mākslai ir ekonomiskais pamats. 
Savukārt nemainīga palikusi galvenā mūzikas substance, un tā ir 
skaņa un spēle ar skaņu. Vienalga, vai tā būtu akustiska, vai 
elektroniski radīta, vai pat troksnis, kas nereti mūsdienās kļūst par 
mūzikas audekla pilnvērtīgu daļu.

Šobrīd strādājat pie grāmatas “Dziesmu svētkiem 150”. 
Tā vēl ir tapšanas stadijā, šis un tas grāmatas projektā vēl var 

mainīties, tomēr nemainīgs tajā būs viens – pievēršanās pašai 
mūzikai, dziesmai kā šo svētku kvintesencei un vienotājai.                  
A cappella kormuzicēšanas tradīcija, kas iekļauta UNESCO  
Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā, ir fenomens, kuru aplūkos vairāki autori: Arnolds Klotiņš, 
Jānis Erenštreits un virkne citu mūzikas ekspertu. Šķita svarīgi 
veikt jaunus pētījumus par agrāk, padomju laikā vērtētajiem 
periodiem, par procesiem, ietekmēm, kontekstiem. Par tautas-
dziesmu nozīmi dziesmu svētku tradīcijā, par to, ka attīstījušās 
dziedāšanas tehnikas un veidi, par dažādu varu ietekmēm uz 
repertuāru, dziesmu svētku nozīmi simfoniskās mūzikas attīstībā 
un to, kā un kādas laikmetīgās tendences atspoguļojušās dziesmu 
svētkos. Gribētos publicēt arī retāk redzētus fotoattēlus, iekļaut 
audiovizuālo materiālu. Laiks rādīs, kas izdosies.
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Turpinājums no 5. lpp.

RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā izstrādātas jaunas 
purīnu atvasinājumu sintēzes metodes  

 
Metodoloģijas var būt ļoti vispārīgas un arī tādas, kas ir piemērotas 
attiecīgo vielu klasei. Mūsu gadījumā tās nav pilnīgi vispārīgas, 
tātad šo metodi nevarēs uzreiz lietot jebkurām citām vielām, 
piemēram, acetonam. Tās ir piemērotas konkrētu vielu grupai. 
Sākām ar purīniem. Pēc tam izrādījās, ka mūsu sintēzes metodes ir 
piemērotas arī citiem heterocikliem, kas satur līdzīgas struktūras 
fragmentus, proti, metode ir relatīvi pārnesama normas robežās. 
Tas ir ķīmijas kā fundamentālās zinātnes galvenais uzdevums – 
izstrādāt jaunas metodes. Otrkārt, ir konkrēti savienojumi konkrē-
tam izmantojumam, bet tā jau vairāk ir lietišķā zinātne.

Šis nav klasisks medicīnas ķīmijas projekts. Neesam 
identi�cējuši konkrētu enzīmu vai konkrētu receptoru, kuru 
vēlamies inhibēt, lai izārstētu slimību X. Līdz ar to bioloģisko 
aktivitāšu testēšana, jāatzīst, būtu diezgan neefektīvs pasākums, 
tāpēc arī šajā projektu grupā to neattīstījām, taču noteicām, ka šie 
savienojumi �uorescē ja tos apstaro ar gaismu vai ja tiem pievada 
elektrību. Tas ir ļoti aktuāls pētījumu virziens par organisko    
savienojumu gaismu emitējošām diodēm jeb OLED. 

Tas ir ļoti loģiski, ka tur iesaistījāmies, pateicoties RTU 
profesoram Valdim Kokaram un asociētajam profesoram             
Kasparam Traskovskim, kuri ir Latvijā ļoti labi zināmi OLED 
pētnieki. Viņi piesaistīja Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu 
�zikas institūta (CFI) zinātniekus Aivaru Vembri un Natāliju 
Tetervenoku, kuri darbojas ar savienojumu �zikālo izpēti un palīdz 
izstrādāt OLED tehnoloģijas.

Savukārt Latvijas Organiskās sintēzes institūts šajā projektā 
palīdzēja ar analītisko nodrošinājumu, piemēram, rentgenstruk-
tūranalīzi, ko veica Anatolijs Mišņovs.

Jūs novērojāt jauniegūtajos savienojamos luminiscentas 
īpašības. Vai tas bija negaidīts atklājums?

M.T.: Jā, tās ir tās laimīgās nejaušības jeb negaidītie atklāju-
mi. Tie, kuri ir strādājuši organiskajā ķīmijā, zina, ka ir tāda ātrā 
analīzes metode kā plānslāņa hromatogrā�ja, kur uz plāksnītes 
uzpilina vielu un attiecīgi ļauj tai kapilāro spēku ietekmē virzīties 
uz priekšu, un tad skatās, cik tālu tā ir tikusi. Pēc tam to novēro UV 
gaismā, lai noteiktu, kur tā viela ir nonākusi. To var salīdzināt ar 
veco laiku fotogrā�jas metodēm jeb attīstīšanu, lai redzētu, kur 
veidojas vielas punkti vai plankumi. Atklājām, ka ļoti labi spīd! 
Iespīdas arī tad, kad veidojam šķīdumus no tām vielām, lai veiktu 
analīzes, jo īpaši, ja nonāk tuvāk UV gaismai, redzam, ka spīd.
Palasot literatūras avotus, protams, sapratām, ka ir pamats spīdēt. 
Nolēmām to visu nopietni izpētīt – noteikt kvantu iznākumus un 
vēlāk domāt, kā tās struktūras var modi�cēt un uzlabot, lai spīdēša-
na būtu jaudīgāka un efektīvāka. 10 gadu laikā jau ir bijuši vairāki 
projekti, bet tikai tagad šajā aktīvajā projektā šo sasniegumu 
pieteicām. 

Labi spīd – un ko tālāk?
M.T.: Pirms šā negaidītā novērojuma attiecīgajā �zikālās 

organiskās ķīmijas jomā nekad nebijām darbojušies ar luminis-
cences pētījumiem. Jāatzīst gan, ka profesorei Ērikai Bizdēnai, kura 
arī darbojas mūsu pētnieku grupā un ir mūsu zinātniskā virziena 
aizsācēja (savā laikā arī mana maģistra darba vadītāja un Irinas 
Novosjolovas promocijas darba vadītāja), deviņdesmitajos gados ir 
bijuši citi pētījumi par luminiscentām iezīmēm, ko lieto bioķīmijā 
un bioorganiskajā ķīmijā, lai iezīmētu dezoksiribonukleīnskābi un 
tamlīdzīgi. Protams, ka tās zināšanas ir, taču tādos ļoti aktīvos 
projektos, kad darbojāmies ar purīna sintēžu metožu izstrādi, 
mums nebija ieceres atklāt to, ka šīs vielas luminiscē. Kad        

         

novērojām, ka ir un kad pētījām literatūru, tad sapratām, ka tas ir 
iespējams. Brīdī, kad mums bija tas pirmais novērojums, literatūrā 
bija vien pāris piemēru. 

Irina Novosjolova (I.N.): Bija maz piemēru un bija zināmi 
vien pāris rezultāti, ko tiešām izmantoja DNS iezīmēšanai, jo 
modi�cētus nukleozīdus ir grūti inkorporēt DNS, lai saglabātu 
spīdēšanu. Tāpēc vēlējāmies to jomu attīstīt, lai pārbaudītu. Mums 
nebija tehniskā nodrošinājuma, lai sintezētu garus iezīmētus DNS 
pavedienus, bet varējām publicēt sākotnējos rezultātus ar                
trinukleotīdu. Ja kāds redzēs rezultātus, iespējams, gribēs 
pamēģināt tos arī garāku DNS pavedienu iezīmēšanai.

M.T.: Jā, tieši tā. Tiešām tai luminiscencei bija vien pāris 
piemēru, kur tāda tipa savienojumi ir kā luminiscentās iezīmes 
bioloģiskajiem pētījumiem. Sākumā skatījāmies tajā virzienā, bet 
atklājām, ka mūsu veida savienojumiem ir dažādi ierobežojoši 
faktori. Tobrīd, kad sākām materiālu pētniecību, šķiet, bija vien 
piecas vai pat mazāk publikācijas par luminiscentiem purīniem kā 
materiāliem. Bija viena amerikāņu grupa, bija organiskie materiāli 
materiālzinātnē, kas bija kā atvasinājumi, kā OLED izejmateriāls. 
Tagad jāatzīst, ka pasaulē to aktīvi dara, taču mēs bijām klāt pašā 
sākumā. Protams, esam mazāki par ķīniešiem, kuri, tiklīdz kaut ko 
atklāj, tā milzīgā ātrumā to pēta, bet varam teikt, ka mēs esam bijuši 
pašā sākumā klāt, kad uz purīna bāzes tika izstrādāti OLED un 
līdzīgas parādības, ko materiālzinātnē no luminiscentās organikas 
var izveidot.

Vai sintezējat izmantotos savienojumus no pašiem pamatiem, 
vai tomēr kādas no izejvielām var nopirkt jau gatavas?

M.T.: Daudz vienkāršu purīna savienojumu ir pieejami 
komerciāli. Atver katalogu un nopērc! Taču tur, protams, būs tie 
vienkāršie, ko visi var lietot dažādām vajadzībām. Šobrīd tos 
neizdala dabā, bet iegūst sintētiski. Tā ir lēta izejviela, jo viens no 
ļoti lielajiem tirgiem ir kofeīns. Visos bēdīgi slavenajos enerģijas 
dzērienos lielākajā daļā gadījumu ir sintētiski ražots kofeīns. 
Pasaulē gadā saražo tūkstošiem tonnu sintētisko kofeīnu, ko likt 
enerģijas dzērienos un tamlīdzīgi. 

Ņemot vērā noteiktas izmaiņas un reakcijas, kas ir jau 
zināmas kopš 19.  un 20. gadsimta mijas, var ātri un iedarbīgi tikt 
arī pie tādām vielām, ar kurām pēc tam sākam darboties mēs un 
lietojam mūsu ķīmijā kā stratēģiskās izejvielas. Tas ir vēl viens 
termins. Stratēģiskā izejviela ir tas, ko var ātri kaut kur iegādāties 
vai sintezēt pēc sentēvu metodēm. Tās ir ļoti lētas un efektīvas, tādi 
vienkārši savienojumi, un tad jau uz to pamata var izmantot mūsu 
jaunās zināšanas un izveidot kaut ko nebijušu un aktuālu, ko 
zinātniski var gan publicēt, gan arī lietot praktiski. 

Vai pareizi saprotu, ka izstrādātās purīna sintēzes metodes ir 
vērstas uz to, lai aizstātu to?

M.T.: Tieši tā. Purīna cikls eksistē, un mēs to aizstājam. 
Aplūkosim līdzību. Mums ir ķeblītis, tam ir četras kājas. Vienu 
izraujam un ieliekam vietā citādu, ar puķītēm. [smejas] Re, tas ir 
aizvietots! Te ir tāpat, taču molekulārā līmenī tas ir citādi. 
Molekulārā līmenī jābūt ķīmiskai metodei, kā to izdarīt. Tas nav 
izraut kāju ar tauriņiem un ielikt vietā kāju ar puķītēm. Tur ir 
vajadzīga ķīmiskā reakcija. Esam izstrādājuši jaunas reakcijas, lai to 
varētu izdarīt.

Piemēram, medicīnas ķīmija vai materiālzinātne vēlas 
uzzīmēt kaut kādu struktūru, kas ir viņu sapņu struktūra, kas tagad 
varbūt darīs to un to. Kamēr to ķīmiķis nav uzsintezējis, kamēr tā 
nav izgājusi materiālu testus vai bioloģiskos testus, neviens jau 
nevar pateikt, vai tā būs vai nebūs. Tik tālu zinātne diemžēl nav 
attīstījusies, ka viss tiek radīts tikai uz papīra vai datorā. Uz papīra 
rada, tad sintezē, pēc tam pārbauda. Lai sintezētu visu, ko kāds spēj 
uzzīmēt, joprojām pietrūkst metožu. Lūk, mēs cenšamies radīt 
vismaz daļiņu jaunu metožu kaut kādā sintēzes laukā. Ja uzzīmējām 
savienojumus XYZ, kurus iepriekš nemācēja sintezēt vai nemācēja 
sintezēt efektīvi, tad tagad tos varam ātri un iedarbīgi sintezēt. Tā ir 
tiešām kā instrumentu kaste nākotnei.

Tātad jūs strādājat, lai pildītu instrumentu kasti, kas palīdzētu 
piepildīt zinātnieku vēlmes pēc savienojuma ar konkrētām 
īpašībām. Vai nav tā, ka instrumentu kaste jau ir pilna?

M.T.: Atgriežoties pie tā stāsta par priviliģētajām vielu 
klasēm, kas ir svarīgas gan medicīnas ķīmijai, gan farmācijai, gan 
arī materiālzinātnei. Tātad ir tas molekulārais karkass, tas rāmis, 
kas ir identi�cēts. Paņemsim to pašu medicīnas ķīmiju, kas mums 
ir sirdij tuvāka, kaut gan jāatzīst, ka mēs neesam medicīnas ķīmiķi. 
Mēs esam organiskie ķīmiķi, kuri vairāk strādā tikai tajā ķīmijā, un 
viss pārējais ir sadarbībā ar medicīnu vai ko citu. Pieņemsim, ka ir 
uzdevums radīt jaunas pretvēža zāles. Jautājums – kā mēs tās 
izstrādājam? Kur mēs skatāmies? Kuru struktūru paņemt, lai sāktu 
to sintēzi un pētniecību? Vai mēs tagad veidosim savienojumu 
klasē X vai savienojumu klasē Y? Te parādās tas termins 
“priviliģētās vielu klases”. Zināms, ka aizvietotos purīnos ir jau        
32 (no galvas izdomāts skaitlis) efektīvi līdzekļi, kuriem ir varbūt 
tāda vai šāda problēma, bet ir vērts to pētīt, jo tur varētu atklāt vēl          
33. līdzekli, kurš būtu efektīvāks, ar mazāk blaknēm, speci�skāks 
uz kaut ko un tamlīdzīgi. Tad ir jautājums – vai ņemt jau apmēram 
zināmo un pētīt padziļināti vai domāt no zila gaisa pilnīgi 
nezināmu struktūru.

Tajā brīdī liela daļa (nesaku, ka visi) projektu izmanto 
zināmu pamatstruktūru un pēc tam rada pievienoto vērtību, kas ir 
apkārt tam, bet to molekulāro karkasu vidū ņem zināmu. Vienā no 
variantiem cilvēki izmanto purīnu, jo tas ir viegli pieejams. Pastāv 
vesela virkne sintētisko metožu. Tas nozīmē, ka ļoti ticams, ka tur 
ātri un efektīvi varētu tikt pie kaut kāda vēlama, jauna rezultāta, bet 
tad izrādās, ka arī tur viss vēl nav attīstīts, ka ir kas tāds, ko vēl 
nemākam sintezēt, bet ko būtu vēlams mācēt sintezēt. Tad pieslē- 
dzamies mēs, un, lūk, esam papildus radījuši jaunas, citādas 
iedarbīgas sintēzes metodes, lai to purīna ciklu varētu modi�cēt tie, 
kuriem tas ir nepieciešams. 

Turpinājums no 1. lpp.

Fluorescējoši purīna un hinazolīna atvasinājumu šķīdumi. Foto: privātais arhīvs.
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2021. gada 26. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē 

  LILITAI ĢĒĢEREI 

tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) elektrotehnikas, 
elektronikas, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozares 
elektrosakaru apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, 
atturas – 0.

   ***

2021. gada 16. decembrī Latvijas Universitātes Ķīmijas 
zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē                      
  

  ANETEI PARKOVAI 

tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) ķīmijā. Balsošanas 
rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0.

   ***

2021. gada 16. decembrī Liepājas Universitātes Izglītības 
zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē                      
  

  DAIGAI CELMIŅAI 

tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) izglītības zinātnēs. 
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.

   ***

2021. gada 17. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē 

  UĢIM SENKĀNAM

tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) elektrotehnikas, 
elektronikas, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozares 
elektrosakaru apakšnozarē. Balsošanas rezultāti:  par – 9, pret – 0, 
atturas - 0.

   ***

2022. gada 14. janvārī plkst.10.00 Rīgas Tehniskās                 
universitātes (RTU) Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes 
“RTU P-09” atklātā sēdē, tiešsaistes platformā Zoom, 

  MĀRIS MILLERS 

aizstāvēs promocijas darbu “Īpašnieku vadītu mazo un vidējo 
uzņēmumu pārvaldība” (ang. val. “Governance of the Owner-  
Managed Small and Medium-Sized Enterprises”) zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. oec. Inga Lapiņa (Rīgas Tehniskā                     
universitāte), Dr. oec. Andrejs Cekuls (Latvijas universitāte),                             
Dr. Iveta Šimberova (Brno Tehnoloģiskā universitāte, Čehija).

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada                 
11. janvārim, rakstot uz e-pastu: ievf@rtu.lv.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties RTU 
tīmekļvietnē https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctor-
al_thesis/, Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu 
platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU 
tīmekļvietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → 
Promocijas darbi).
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2022. gada 14. janvārī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās                
universitātes (RTU) Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes 
“RTU P-09” atklātā sēdē, tiešsaistes platformā Zoom, 

  IRĒNA VAIVODE 

aizstāvēs promocijas darbu “Uzņēmējdomāšanas attīstība kā 
virzošais faktors veiksmīgas “Born Global” stratēģijas izveidei” 
(ang. val. “Advancement of the Entrepreneurial Mindset as a 
Driving Force for the Creation of a Successful Born Global          
Strategy”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) ekonomikas un 
uzņēmējdarbības nozarē iegūšanai.

Recenzenti: Dr. oec. Nataļja Lāce (Rīgas Tehniskā                    
universitāte), Dr. oec. Jeļena Titko (Ekonomikas un kultūras 
augstskola),   Dr. Renata Korsakiene (Viļnas Gedimina tehniskā 
universitāte, Lietuva).

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada                  
11. janvārim, rakstot uz e-pastu: ievf@rtu.lv.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties RTU 
tīmekļvietnē https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctor-
al_thesis/, Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu 
platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU 
tīmekļvietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → 
Promocijas darbi).

   ***

2022. gada 20. janvārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) 
Teoloģijas fakultātes promocijas padomes �lozo�jā, ētikā un reliģijā 
atklātā sēdē, attālināti tiešsaistes platformā Zoom, 

ĢIRTS ROZNERS 

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Verbālā inspirācija kā atbilde 
teoloģiskai krīzei – implikācijas Latvijas teoloģiskajā diskursā” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai �lozo�jā, ētikā un 
reliģijā.

Recenzenti: Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (Latvijas                 
Universitāte), Dr. theol. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte), 
Dr. phil. Ivars Neiders (Rīgas Stradiņa universitāte). 

Ar promocijas darbu un kopsavilkumu iespējams iepazīties 
LU Bibliotēkā un LU portālā, kā arī LU Teoloģijas fakultātes 
tīmekļvietnē (www.tf.lu.lv > Pētniecība > Promocija). 

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada 19. 
janvārim, rakstot uz: ilze.stikane.tf@lu.lv.

***

 
2022. gada 21. janvārī plkst. 12.00 Latvijas Kultūras    

akadēmijas (LKA) promocijas padomes atklātā sēdē,  tiešsaistes 
platformā Zoom  (https://zoom.us/j/92054811296?pwd=THh-
BRWlGaytDV0dSUGt6QmJNemdUZz09) 

  AGNESE HERMANE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Līderības izpausmes dziesmu 
un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā” zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) mākslas zinātnē iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. art. Baiba Tjarve (Latvijas Kultūras     
akadēmija), Dr. phil. Velga Vēvere (Ekonomikas un Kultūras 
augstskola), Dr. art. Valdis Muktupāvels (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LKA bibliotēkā, Ludzas 
ielā 24, Rīgā, un LKA tīmekļvietnē. 

  

2022. gada 28. janvārī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās   
universitātes (RTU) Mašīnbūves un mehānikas zinātnes 
nozares Promocijas padomes “RTU P-16” atklātā sēdē Rīgā, 
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un 
aeronau- tikas fakultātē, Ķīpsalas ielā 6B, 417. auditorijā, 

  ERNESTS JANSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Gaisa mitruma, gaisa un ledus 
temperatūras ietekme uz berzes pāra nerūsējošais tērauds-ledus 
slīdēšanu raksturojošiem parametriem” (angl. val. “In�uence of 
humidity, air and ice temperature on sliding ability charateris-
tics of friction pair stainless steel-ice”) zinātniskā doktora grāda 
(Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Ph. D. Vadims Savičs (Baltkrievijas Zinātņu 
akadēmijas valsts zinātniskā institūcija “Pulvermetalurģijas 
institūts”, Baltkrievija), Ph. D. Bojan Podgornik (Metālisko 
materiālu un tehnoloģiju institūts, Slovēnija). 

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas 
padomes sēde var tikt organizēta tiešsaistē.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada            
25. janvārim, rakstot uz e-pastu: natalija.mozga@rtu.lv.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
RTU tīmekļvietnē https://ortus.rtu.lv/science/lv/publica-
tions/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, 
e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski 
RTU tīmekļvietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promo-
cija → Promocijas darbi). 

***

2022. gada 4. februārī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās   
universitātes (RTU) Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru 
promocijas padomes “P-04” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B,                     
521. auditorijā 

  ANTONS KOLMIČKOVS 

aizstāvēs promocijas darbu “Elektriskā lauka ietekme uz 
granulētas biomasas degšanas procesu virpuļplūsmā” (angl. val. 
“Electric �eld e
ect on combustion of pelletized biomass in 
swirling �ow”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Vitālijs Beresņēvičs (Rīgas          
Tehniskās universitāte), Ph. D. Dmitri Neshumayev (Tallinas 
Tehniskā universitāte, Igaunija), Ph. D. Michal Špilāčeks (Brno 
Tehnoloģiskā universitāte, Čehija).

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas 
padomes sēde var tikt organizēta tiešsaistē.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada             
1. februārim rakstot, uz e-pastu: aleksandrs.janusevskis@rtu.lv.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
RTU tīmekļvietnē https://ortus.rtu.lv/science/lv/publica-
tions/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, 
e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski 
RTU tīmekļvietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem →            
Promocija → Promocijas darbi).
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