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LZA Lauksaimniecības un meža 
zinātņu nodaļas aktualitātes

Turpinājums – 3. lpp.

 28. martā, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu 
nodaļa (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 
akadēmija (LLMZA) kopsēdē tika prezentēti divi pētījumi, kas 
ieguvuši LZA 2021. gada zinātnes sasniegumu balvas.

Agroresursu  un ekonomikas institūta Laukaugu         
selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece          
Dr.agr. Sanita Zute sēdes dalībniekus iepazīstināja ar pētījuma 
“Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi 
vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai” rezultātiem, vēršot 
uzmanību uz Latvijas perspektīvu augkopības un lopkopības 
nozaru attīstībai klimata pārmaiņu kontekstā.

Jānis Bārzdiņš: Informācijas tehnoloģiju jomā bieži mīl atsaukties 
uz to, ka Bils Geitss, kurš lika pamatus Microso� un Windows 
operētājsistēmai, nav beidzis augstskolu. Stīvs Džobss, kurš licis 
pamatus Apple un Mac operētājsistēmai, arī mobilā telefona operētā-
jsistēmai, tāpat nav beidzis augstskolu. Vai Marks Zakerbergs, kurš 
izveidoja Facebook. Kas tas par fenomenu? Ar Google ir nedaudz 
labāk, jo tie, kuri radīja Google, tomēr bija doktorantūras studenti. 
Neiedziļinoties šī fenomena skaidrojumā, gribu pievērst šodienas 
studentu vērību vienam faktam: viņi pameta augstskolu tikai tad, 
kad, pateicoties saviem izgudrojumiem, jau bija kļuvuši par 
miljonāriem, bet nevis otrādi – pameta augstskolu un tad cerēja, ka 
izgudros ko vērtīgu.      

 

            

Mūsu dzīve ir pakļauta nejaušībām, bet – kā pamanīt 
un izmantot labvēlīgās nejaušības?

 Saruna ar valsts emeritēto zinātnieku akadēmiķi Jāni Bārzdiņu
  

Jūs esat pieredzes bagāts Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūta (LU MII) Sistēmu modelēšanas un 
programmatūras tehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, LU profesors. Piedalī-
jāties Latvijas IT industrijas radīšanā, bijāt LU MII direktors un 
grūtajos pārejas laikos ievedāt institūtu Eiropā. Vai matemātika 
un skaitļošana bija bērnības sapnis, vai apzināta izvēle, jo bija 
sajūta, ka skaitļošanas tehnika būs neatņemama nākotnes daļa? 
Kāds bija šis ceļš? 

Tas ir garš ceļš, ņemot vērā, ka man jau ir 85 gadi. Savā 
akadēmiskajā runā, kad man pasniedza LZA Lielo medaļu, teicu, 
ka datorzinātņu pasaulē esmu gandrīz mūža garumā. Tomēr es 
gribētu teikt, ka mūsu dzīve ir pakļauta nejaušībām, bet – kā 
pamanīt un izmantot labvēlīgās nejaušības? 

Esmu dzimis dziļos laukos Sēlpilī, kas bija bezgala tālu no 
zinātnes centriem. Tomēr pusaudžu vidū ceļoja grāmata, kurā tā 
laika skolēniem bija ļoti labā valodā, saprotami uzrakstīti stāsti par 
zinātni un tās radītājiem. Grāmatas ietekmē manā domāšanā 
izveidojās priekšstats, ka zinātne un atklājumi ir kaut kas brīnišķīgs 
un skaists. Papildu tam, mums bija ļoti laba matemātikas skolotāja. 
Pēc tam mācījos Lauksaimniecības tehnikumā, kur bija vēl labāks 
matemātikas skolotājs, kādreizējais Jēkabpils ģimnāzijas direktors. 
Tomēr izvēlējos vakara vidusskolu, jo gribējās ātrāk pabeigt 
mācības – tehnikumā mācību ilgums bija četri gadi, bet vakara 
vidusskolu pabeidzu trīs gados. Pēc tam iestājos LU �zmatu 
fakultātē, kuras dekāns bija docents Vilnis Detlovs. Sākumā 
iesniedzu dokumentus �ziķos, bet dekāns teica, ka tur ir milzīgs 
konkurss, lai es labāk pamēģinot matemātiķos. Es piekritu. Biju no 
vakara vidusskolas, kur daudz kas nebija mācīts, piemēram, 
iestājeksāmenā bija tāds apzīmējums, kā absolūtās vērtības funkci-
ja. Es tādu pirmoreiz ieraudzīju. Tā nu es nokļuvu matemātiķos.

Laikam jau man nebija pacietības iedziļināties klasiskajās 
matemātikas nozarēs, piemēram, funkciju teorijā vai teorētiskajā 
mehānikā, kuru pamatā ir gadsimtiem ilga zināšanu bagāža. Lai to 
apgūtu un atklātu ko jaunu, būtu jāstrādā daudzi gadi. Gribējās 
kaut ko ātrāk un kaut ko modernāku. Tieši tajā laikā, kad es mācījos 
universitātē, pasaulē radās algoritmu teorija, lai gan Tjūringa 
mašīnas bija izgudrotas jau agrāk. 

            

LZA Fizikas un tehnisko 
zinātņu nodaļas aktualitātes

LZA Senāta sēdēs skatītie  
jautājumi 2022. gada 1. ceturksnī

Zinātnes komunikācija
15. marta Senāta sēdē tika izskatīts jautājums par zinātnes 

komunikāciju, lai rastu atbildes uz jautājumiem: Kā varam 
efektīvāk veidot un nodot vēstījumus par Latvijas zinātni gan 
vietējā, gan starptautiskā mērogā? Kādi risinājumi jāmeklē un 
jāīsteno, lai zinātne ieņemtu atbilstīgu vietu valsts attīstībā un 
sabiedrības uztverē? 

Ar referātu “Kā vairot sabiedrības izpratni par zinātnes 
nozīmīgumu: rīcībpolitikas rekomendācijas”, kas tapušas pētījuma 
rezultātā, uzstājās Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks             
Dr. Gatis Krūmiņš, kurš atzina, ka, neskatoties uz zinātnes kritiski 
svarīgo lomu sabiedrības un ekonomikas attīstībā, Latvijas 
sabiedrībā nav izpratnes par zinātnes lomu un pieprasījumu pēc 
tās, turklāt zinātne pašreiz nav politiskajā dienas kārtībā, un tās 
�nansējums Latvijā ir katastrofāli zems.

Raksturojot pētījuma laikā izdarīto, G. Krūmiņš minēja 
radīto zināšanu bāzi turpmākajai zinātnes ietekmes palielināšanai 
Latvijā no stratēģijas un komunikācijas perspektīvas un norādīja, 
ka būtu jānodala atbildība starp zinātnes stratēģisko komunikāciju, 
kas orientēta uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un kura ir cieši 
saistīta ar valsts stratēģiju un nacionālā līmeņa stratēģisko 
komunikāciju, un zinātnes komunikāciju jeb popularizēšanu, kas ir 
zinātnisku institūciju un zinātnieku atbildība. Zinātnes 
komunikācijai būtu nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa plānu, 
par pamatu ņemot “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes” 2021.–2027. gadam (ZTAIP) un nacionālā 
līmeņa plānošanas 2021.–2027. gadam (NAP) un stratēģiskās 
komunikācijas izstrādes. Ne retāk kā reizi četros piecos gados būtu 
jāveic arī padziļināta analīze, lai izsekotu pārmaiņām un precizētu 
ieplānotos zinātnes stratēģiskās komunikācijas virzienus. Izskanēja 
arī iniciatīva pasludināt 2023. gadu par Zinātnes gadu un 
iesaistīties Pasaules latviešu zinātnieku kongresa sagatavošanā, 
sasaistot to ar nepieciešamību palielināt �nansējumu zinātnei, 
atbilstoši NAP (2021.–2027.). G. Krūmiņš arī noradīja, ka 
problēmas rada zinātnes un inovāciju attīstības politikas dalījums 
starp Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijām. Solis 
koordinētākas politikas virzienā būtu vienotas Zinātnes, izglītības 
un inovāciju padomes izveide. 
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“Biju izlasījis simtiem rakstu, kur šī kļūda atkārtota sistemātiski. Arī 
savos mērījumos paši bijām novērojuši, ka, noteiktā veidā mehāniski 
spaidot materiālus, kuriem nav pjezoelektriskās īpašības, var nomērīt 
elektriskos signālus. Tas dūrās acīs. Tiek ziņots par tādām īpašībām, 
kādas tiem materiāliem reāli nemaz nav. Tas sagroza lauku,” saka uz 
šo brīdi gados jaunākais LZA akadēmiķis, Rīgas Tehniskās            
Universitātes Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors      
Dr.sc.ing. Andris Šutka laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”.    

Kā jums rodas idejas par to, ko un kāpēc pētīt?
Idejas rodas, lasot literatūru. To darot, redzamas arī     

tendences un vajadzības. Tā sanācis, ka ideju ir daudz. Varbūt 
tāpēc, ka daudz lasu. Piemēram, ideja projektam par triboelektri- 
skiem ģeneratoriem radās, izstrādājot elektro-optiski aktīvus 
materiālus. Gatavojot nanostienīšu koloīdus dielektriskā vidē, 
novēroju, ka, stikla konteineri kuros tie iepildīti maina krāsu. 
Sapratu, ka tas notiek dēļ virsmas lādiņa, kas veidojas uz stikla to 
aiztiekot. Tā laukā stienīši orientējas un izmaina optiskās īpašības. 
Sāku pētīt literatūru par virsmas lādiņu veidošanos. Tā nonācu pie 
salīdzinoši jauna virziena – elektrostatiskā lādiņa izmantošanas 
mehāniskās enerģijas savākšanai. Tas ir ļoti interesanti un šobrīd 
ļoti aktuāli, jo ar mehānisko enerģijas savācēju var aizvietot 
baterijas mikroierīcēs un sensoros. Iedvesmojoties pieteicu un tiku 
pie sava pirmā lielā projekta – “Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas”. 
Trijos gados tapa 11 zinātniskās publikācijas, divas no tām    
publicētas žurnālā ar ietekmes faktoru >30. Pētījums 2018. gadā 
tika iekļauts starp nozīmīgākajiem gada zinātniskajiem                     
sasniegumiem.

Aiz katra projekta ir kāds stāsts. Piemēram, “Plazmonisku 
oksīdu kvantu punkti enerģiju taupošiem gudrajiem logiem” ir ļoti 
interesants projekts, pie kura nonācām pētot fotokatalizatoru 
aktivitāti fotoģenerēto caurumu ķērāju klātbūtnē. Novērojām, ka 
šādas suspensijas maina krāsu. Sākām šo pētīt vairāk, līdz nonācām 
līdz enerģiju taupošiem gudrajiem logiem. Fotohromais efekts 
novērots arī agrāk, taču mūsu gadījumā tas bija īpaši spēcīgs ļoti 
mazo nanodaļiņu dēļ. Daļiņu izmērs, kuras izmantojām, bija 
mazāks par 5 nanometriem.

Foto: E. Karaseva, RTU

16. marta sēdē no cikla “Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē” ar 
referātu “Gumijas granulu pievienošana bitumena modi�cēšanā un 
asfaltbetona un eksperimentāla ceļa posma ieklāšana” iepazīstināja 
RTU Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Viktors 
Haritonovs, LZA korespondētājloceklis Ph.D. Remo Merijs-Meri 
un RTU Polimērmateriālu institūta vadošais pētnieks            
Dr.sc.ing. Jānis Zicāns.

Ar ideju vien, šķiet, varētu nepietikt. Kā izdodas pārliecināt?
Jā, tā ir. Ideja jāpamato. Tas ir visgrūtākais, un ne katru reizi 

izdodas pārliecināt, bet pēdējā laikā ar pārliecināšanu iet 
veiksmīgāk, jo esam bijuši veiksmīgi vairākos projektu konkursos. 
Ja recenzentam zinātnisko ekselenci var pierādīt ar publikācijām, 
tad laikam ar to pārliecināšanu sāk palikt vieglāk.

Esat izveidojis laboratoriju. Ko nozīmē izveidot laboratoriju?
Tas nozīmē izveidot komandu sev apkārt. Komandu, kas tic 

tavām idejām un ir vienota mērķos. Atgriežoties no Tartu, es savu 
laboratoriju izveidoju no nulles. Man izdevās piesaistīt �nansējumu 
un sava vecuma kolēģus, kuri zinātnē vēlas ko sasniegt. 
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Radās automātu teorija, kurā bija vēl daudz neatrisinātu 
problēmu. Sākt darboties tādā zinātnes virzienā, kurā, kur vien 
paskaties, ir neatrisinātas problēmas, tiešām ir milzīga laime. 

Pēc studijām dažus gadus vadīju augstākās matemātikas 
praktiskos darbus �ziķiem, tai skaitā tādiem ļoti pazīstamiem 
�ziķiem kā Andrejam Siliņam un Jurim Ekmanim. Pēc tam 
iestājos, kā toreiz sauca, aspirantūrā Novosibirskas akadēmis-
kajā pilsētiņā, kur bija brīnišķīgs vadītājs Boriss Trahtenbrots. 
Ļoti veiksmīgi aizstāvēju kandidāta disertāciju, un bijušās 
Padomju Savienības pats ievērojamākais matemātiķis, 
akadēmiķis Andrejs Kolmogorovs uzaicināja mani uz             
Maskavas universitāti stažēties, lai risinātu vienu no viņa 
formulētajām problēmām par pašatveidojošiem automātiem. 
Turpināju arī pētījumus izrēķināmu funkciju sarežģītības jomā, 
jau aspirantūras laikā biju izstrādājis (vienlaicīgi ar Juri 
Hartmani) rēķināšanas sarežģītības apakšējo novērtējumu 
pierādīšanas metodi. Tiesa, Juris Hartmanis šajā jomā tika 
daudz tālāk, un viņš ir vienīgais no mūsu tautiešiem, kuram 
piešķirta Tjūringa prēmija, kas     pielīdzināma Nobela prēmijai. 

Pēc stažēšanās Maskavas universitātē atgriezos Rīgā, 
turpināju pētījumus, cīnījos par �nansējumu. Domāju, ka šajā 
jomā, pārstāvot teorētiskās datorzinātnes, man itin labi veicās. 
Tā kā šis virziens bija ļoti aktuāls, spēcīgākie studenti, kas toreiz 
beidza universitāti, iestājās pie manis aspirantūrā. Piemēram, 
šobrīd labi zināmie profesori Juris Borzovs, Jānis Bičevskis, 
Audris Kalniņš, Kārlis Podnieks, Ēvalds Ikaunieks, vēlāk arī 
Alvis Brāzma, Kārlis Čerāns un vēl daži citi, kas tagad strādā 
industrijā.

Stažēties Maskavas universitātē jūs uzaicināja pats 
akadēmiķis Kolmogorovs, bet kā Jums šie kontakti izveido-
jās? Varbūt Padomju Savienībā tas bija no augšas noteikts, 
ka vajag gudrākos prātus salasīt kopā un uzraudzīt? 

Nē, manā laikā jau bija pietiekoši liela brīvība. Maskavā 
nokļuvu tāpēc, ka man tiešām bija labi rezultāti. Kandidāta 
disertācijā, kā toreiz sauca doktora disertāciju, atradu ļoti 
vienkāršu teorētisku elementu sistēmu, no kuras var izveidot 
teorētisku automātu, kurš pats sevi var kopēt un papildināt. Tas 
toreiz izraisīja lielu vispārēju interesi, un rezultātu izmantošana 
vēl pēc 20–30 gadiem kopš publicēšanas tika pamanīta 
ārzemēs. Nedaudz nožēloju, ka neturpināju šo virzienu tālāk, jo 
tas bija iemesls, kāpēc akadēmiķis Kolmogorovs mani uzaicinā-
ja uz Maskavas universitāti. Man bija liela laime daudz diskutēt, 
manuprāt, ar šajā jomā pašu ievērojamāko pasaules zinātnieku. 
Ideja jau bija daudz lielāka – kā no ļoti vienkārša matemātiska 
automāta, kas varētu ar saprātīgu varbūtību nejauši rasties, 
tālāk ar nejaušu mutāciju palīdzību saprātīgā laikā aiziet līdz 
pašatveidojošam automātam. Tātad no matemātiskā viedokļa 
raugoties, runa bija par iespējamu dzīvības rašanos. Bet ne 
toreiz, ne arī tagad šīs problēmas risinājums nav redzams.

Vai Maskavas laiku atceraties kā ļoti aizraujošu, citādu nekā 
Latvijā?   

Maskavas universitātē akadēmiķim Kolmogorovam bija 
daudz skolnieku (pamatā tie bija nākamie akadēmiķi). 
Aktīvākos viņš bieži uzaicināja uz savu ārpilsētas māju, kur 
režīms bija tāds – vispirms 15–20 km pārgājiens gar upi, 
peldēšanās neatkarīgi no laikapstākļiem, pēc tam atpakaļ un 
30–45 minūtes tikai superintensīva strādāšana un domāšana 
par zinātniskajām problēmām. Šajos izbraucienos piedalījās 
tikai studentu spēcīgākā daļa, kas bija atlasīti un spēja ātri 
noorientēties. Superintensīvā domāšana un ideju ģenerēšana 
bija pamats zinātniskajiem atklājumiem, jo Kolmogorovam bija 
uzskats, ka lielas idejas, ja tās patiešām ir lielas, var formulēt 
telegrammas garuma ziņojumā. Ja kāds vēl atceras                     
telegrammas, tad tās bija 1–2 rindiņas. Ja paskatās zinātnes 
vēsturē, tas tiešām tā ir – visas lielās idejas ir formulējamas 
telegrammas garumā saprotami nozares speciālistiem. Pēc 
aktīvās domāšanas bija klasiskās mūzikas klausīšanās divas 
stundas. Izbraukums noslēdzās ar ļoti diētiskām pusdienām, un 
tad visi jaunie, pirms kāpt elektriskajā vilcienā, skrēja uz stacijas 
ēdnīcu kārtīgi paēst. 

Vai Jūs šādas metodes saviem studentiem arī izmantojat? 
Nē, diemžēl ne, bet būtu vajadzējis tā darīt. Atceros, ka 

viens mans doktorants jokodams jautāja, cik vidēji stundas 
dienā viņam būtu jāstrādā, lai aizstāvētu doktora disertāciju trīs 
gados. Man bija viennozīmīga atbilde – 24 stundas! Es tiešām 
nemeloju! Zinātnē tā ir, un tas nav mans izdomājums, bet viena 
no lielākajiem franču matemātiķiem Puankarē, kurš teicis, ka 
viņa lielākā matemātiskā ideja ienākusi prātā, kāpjot diližansā. 
Tas nenozīmē, ka 24 stundas tu sēdi un raksti, bet tu turi to 
problēmu aktīvajā atmiņā, jo mēs nezinām, kas mūsu 
smadzenēs notiek. Tikai viens ir skaidrs – bez apzinātas 

domāšanas arī mūsu smadzenes, it sevišķi miegā, sistematizē 
zināšanas un tās apstrādā sev zināmā veidā. Tāpēc svarīgi, ka  
24 stundas nevis tieši domāt par problēmu, bet paturēt to 
aktīvajā atmiņā. Var darīt pavisam ko citu, bet pēkšņi prātā 
iekrīt ideja vai risinājums. 

Presē izlasāms, ka programmrīks GRADE ir Latvijas dator- 
zinātnieku viens no vislielākajiem panākumiem. Vai var 
teikt, ka GRADE ir mugurkauls ļoti daudzām programmām, 
kuras šobrīd izmantojam, piemēram, mobilajos telefonos, 
elektroniskajās bankas operācijās un tamlīdzīgi? Lūdzu, 
pastāstiet, kas tas ir un kā pie tā nonācāt? Vai GRADE ir 
saīsinājums? 

Es mēģināju atsaukt atmiņā, bet tā arī nevarēju atcerēties, 
kā šis nosaukums radies. Jebkurā gadījumā es pie tā 
izdomāšanas neesmu savu roku pielicis. Iespējams, tas ir 
saīsinājums no graphical development environment.  

GRADE panākumu pamatā bija vairākas lietas.            
Pirmā – GRADE ideja jeb sistēmu modelēšana ar gra�skiem 
līdzekļiem apsteidza savu laiku apmēram par pieciem gadiem. 
Otrā lieta – GRADE izstrādē tika iesaistīti Latvijas labākie 
programmētāji un projektētāji, kopumā ap 30 cilvēku. Toreiz to 
varēja atļauties, jo Siemens Nixdorf par to maksāja. Trešā un 
nozīmīgākā lieta – gan Jāņa Gobiņa, gan pārējo izstrādātāju 
entuziasms. Visiem bija sajūta, ka tā tiešām ir pasaules mēroga 
izstrāde. Jāsaka, mēs jau bijām diezgan labi sagatavojušies šim 
virzienam. Laikā pirms otrās neatkarīgās Latvijas viena no 
tēmām, pie kuras strādājām LU Skaitļošanas centrā, bija sakaru 
sistēmu speci�cēšana. Tepat VEF-ā tika izstrādātas vienas no 
sarežģītākajām sakaru sistēmām, un viena no galvenajām 
problēmām bija modelēt un speci�cēt šīs sistēmas projektē- 
tājiem. Savā ziņā GRADE bija tas pats, tikai ne sakaru, bet 
biznesa sistēmām, taču vienā teikumā to nemaz nevar pateikt. 
Patiesībā šeit problēma ir daudz plašāka. No vienas puses ir 
programmēšana – mēs programmējam kādā programmēšanas 
valodā, tomēr jebkuru netriviālu programmu, kas uzrakstīta 
programmēšanas valodā, saprot tikai pats programmētājs, bet 
cits cilvēks to nevar izlasīt un saprast. Tajā pašā laikā, ja projektā 
strādā vairāki programmētāji, viņiem savā starpā jāsazinās, bet, 
izmantojot tikai atbilstošo kodu, nekas prātīgs nesanāk.

Jau sen dažādos kontekstos pamanīts, ka cilvēks savā 
domāšanā ir spējīgs operēt ar ievērojami vispārīgākiem      
jēdzieniem nekā ar tiem jēdzieniem, kurus lieto datorpro- 
grammas. Piemēram, kad cilvēks viens otram grib izskaidrot, 
kā strādā apdrošināšanas sabiedrība vai banka, viņš jau                   
neprogrammē, bet stāsta, kas jāizdara, ienākot pieteikumam, 
kādi ir izņēmumi, u. tml. Stāsta cilvēku valodā, lietojot cilvēcis-
kus jēdzienus – ienāk paziņojums; jāveic šāds darbs; jāpārbauda 
– klients ir drošs vai nē; ja klients ir drošs, tad viņam dod 
aizdevumu, ja nav drošs, tad ne. Lieto jēdzienus, kurus ne 
pilnīgi saprot, bet saprot par 80–90%, tomēr ar to pietiek. 
Rezumējot, modelēšana izmanto efektu, kurā, lietojot tādus 
pusprecīzus, cilvēciskākus jēdzienus, cilvēks problēmu jeb 
procesu apraksta viegli un saprotami otram cilvēkam. Dators 
no šāda apraksta šo to var saprast, šo to nē, bet, kā likums, 
programmu ģenerēt no tāda apraksta tas nevar. Skaidrs, ka 
cilvēkam ļoti palīdz gra�ka.

GRADE bija viens no pasaulē pirmajiem programm- 
rīkiem, kas šādus biznesa procesu jēdzienus izmantoja un 
attēloja gra�ski saprotami cilvēkam, turklāt šajā gra�kā varēja 
pierakstīt dažādus darbību procesus. Tas palīdzēja būvēt 
sarežģītas sistēmas un komunicēt starp izstrādātājiem. 

Tā  lielā mistika, kas vienmēr pastāvējusi – saistība starp 
modelēšanas valodām un programmēšanas valodām. 
Modelēšanas valoda domāta cilvēkam, bet    programmēšanas 
valoda datoram. Tur ir MILZĪGA starpība! Tas ir fenomens, kas 
visu laiku nebija skaidrs, ka cilvēks ir spējīgs saprast kaut kādus 
vispārīgus jēdzienus, bet ne līdz galam. Piemēram, cilvēks 
saprot, kas ir galds, bet, ja galdam ir palikusi viena kāja, – vai tas 
ir galds? Cilvēciskajā saziņā visiem jēdzieniem ir izplūdušas 
robežas, bet uz šī izplūduma rēķina to lielo ideju var pateikt 
desmit vai simtreiz vieglāk, nekā uzreiz programmu program-
mēt. Un tikai tagad saistībā ar dziļo mašīnmācīšanos sāk rasties 
nojausma, ka patiesībā starp tradicionālo datorprogrammēša-
nu un cilvēka domāšanu ir principiāla atšķirība.

Ko  Jūs darāt, lai atpūtinātu prātu no programmām un darba 
lietām? Vai Jūsu darbs ir arī Jūs vaļasprieks?

Man tāda īpaša vaļasprieka nav, diena par īsu. Bet ir 
ģimene – trīs dēli, četri mazbērni, tas viss prasījis laiku. Priecē 
viņu panākumi. Arī vasarnīcu būvējām paši. Tagad palikuši 
mazi ceļojumi pa bezgala skaisto Latviju. Diezgan daudz nācies 
pabūt arī ārpus Latvijas konferencēs un citos zinātniskos 

 

pasākumos, bet, jo vecāks palieku, jo vairāk man patīk Latvija 
ar izcilo vēsturi, Latvijas muižām un bezgala skaistiem dabass-
katiem. Cik vēl pasaulē palikušas vietas, kur dabīgi iesējušies 
koki?

Tiem zinātniekiem, kuri nestrādā tīri teorētiskā jomā, bet 
strādā informācijas tehnoloģiju jomā, kur viens neko nevar 
izdarīt, vienmēr vajadzīgs kāds kolektīvs apkārt. Šajā darbā ar 
ideju vien nepietiek, vienmēr vajadzīga arī eksperimentālā 
realizācija. Līdz ar to visu savu mūžu tikpat daudz, cik nodar-
bojos ar zinātni, nācies cīnīties par �nansējumu, un tas prasījis 
tik daudz enerģijas (tagad redzu, ka tas prasa divtik enerģijas, jo 
vēl vairāk pieaugusi birokrātija), ka darba pieticis vienmēr.

“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 28. marts2
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Jāņa Bārzdiņa ģimene, 2007. gads. Mazākie jau beiguši vai vēl mācās Eiropas 
universitātēs. 

Jūsu sasniegumi ir ļoti augstu novērtēti. Esat saņēmis 
dažādus apbalvojumus un atzinības, piemēram, Ministru 
kabineta balvu, Eižena Āriņa balvu par mūža ieguldījumu 
un Triju Zvaigžņu ordeni. Šie visi ir nozīmīgi un ļoti pelnīti 
iegūti. Tomēr, vai ir kāds apbalvojums vai atzinība (ne 
obligāti no nosauktajiem, varbūt bērnībā iegūts diploms 
skriešanas sacensībās), kas ir bijis negaidīts un iepriekš 
neparedzams, bet radījis vispatiesāko prieka un gandarīju-
ma sajūtu – “Jā! Es to paveicu!”? 

Ir tāda lieta, kuru gribēju, bet neizdevās. Studiju laikā 
trenējos vieglatlētikā un gribēju pārlēkt 2 m augstumu, bet 
neizdevās. Galvenā cerība nepiepildījās. Runājot par tām 
daudzajām balvām, vienmēr bijis neērti tās saņemt, jo, kā jau 
teicu, informācijas tehnoloģiju laukā viens neko nevar izdarīt. 
Es tur vienmēr esmu bijis priekšnieks, un tad man tikušas 
balvas, bet patiesībā tās būtu jādala vēl vismaz desmit daļās. 
Taču paldies visiem tiem, kuri piešķīruši šīs balvas, jo viņi 
domājuši visu to labāko! Paldies par Triju Zvaigžņu ordeni! 
Viena no svarīgākajām un man tuvākajām balvām bija Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa  pirms nepilniem pieciem 
gadiem un tai sekojošais akadēmiskais referāts, kas deva iespēju 
pastāstīt par savu akadēmisko mūžu un zinātni. Tā man ir viena 
no mīļākajām balvām.

Saņemot LZA Lielo medaļu, 2017. gads. Foto: J. Brencis
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skatiem. Cik vēl pasaulē palikušas vietas, kur dabīgi iesējušies 
koki?

Tiem zinātniekiem, kuri nestrādā tīri teorētiskā jomā, bet 
strādā informācijas tehnoloģiju jomā, kur viens neko nevar 
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Mūsu dzīve ir pakļauta nejaušībām, bet – kā pamanīt 
un izmantot labvēlīgās nejaušības? 

Saruna ar valsts emeritēto zinātnieku akadēmiķi Jāni Bārzdiņu
 



Emeritētā zinātnieka statusu piešķir par mūža ieguldījumu 
un izcilu devumu zinātnē. Vai viss ir izdevies? Vai ir vēl kas, 
ko gribētu izdarīt? Varbūt ir kas tāds, ko būtu gribējies darīt 
citādāk?

Atbildot uz šo jautājumu, man gribētos atcerēties 
akadēmiķa Kolmogorova stāstu līdzīgā sakarā. Kad arī viņš jau 
bija vecs, viņš teica, ka visvairāk priecātos par to, ja viņam 
vecumā vēl paliktu četrpadsmitgadīga pusaudža interese par 
visu, kas notiek pasaulē. Es gribu studentiem novēlēt, lai tie pēc 
iespējas ilgāk saglabātu šo pusaudžu interesi par visu, kas notiek 
pasaulē! Tā ir viena no lielākajām laimēm, ja to izdodas 
saglabāt. Negribu teikt, ka tas man simtprocentīgi izdevies, bet 
jebkurā gadījumā, ja es kaut vai piekritu šai intervijai, tad tas jau 
skaitās. Kaut vai pastāstīt citiem par to, kas man izdevies un kas 
nav. 

GRADE projekts labi attīstījās, bet tad nāca milži jeb lielās 
�rmas, kuras modelēšanas tematikā ieguldīja uzreiz miljonus, 
un mēs vairs nevarējām sacensties. Man visvairāk žēl, ka 
GRADE projekta izstrādes laikā, zinātniskajos semināros mēs 
pienācām ļoti tuvu nākotnes idejai, kuru vēlāk nosauca par 
modeļos balstītu arhitektūru vai modeļos balstītu sistēmu 
izstrādi, kas balstās uz objektu modeļiem, kas cilvēkam ir 
precīzi saprotami. Mēs nonācām ļoti tuvu modeļu 
transformācijām. Kā izrādījās, izmantojot modeļos balstītu 
arhitektūru un modeļu transformācijas, var pavisam citādāk 
būvēt dažādus programmu rīkus un, pirmkārt, sistēmu 
modelēšanas rīkus. Proti, GRADE bija viens no modelēšanas 
rīkiem, kas tika realizēts, bet, kad aizgāja līdz reāliem lietotā-
jiem, tad vienmēr kaut kā pietrūka. To reāli varēja papildināt 
tikai programmētāji, bet, ar šo modeļos balstīto arhitektūru un 
modeļu transformācijām, tāda viena konkrēta modelēšanas rīka 
vietā var būvēt modelēšanas rīku platformu, kuru jau pats 
priekšmeta apgabala lietotājs var kon�gurēt tā, kā viņš to grib. 
Tātad šos �ksētos modelēšanas rīkus nomainīja nākamās 
paaudzes domēnspeci�skie rīki, kas veidoti uz šādu modeļos 
balstītu arhitektūru un modeļu transformācijām, un kurus var 
viegli pārkon�gurēt. Mēs līdz šai ideja bijām nonākuši tik tuvu. 
To jau pat apsprieda semināros, tikai vēl nebija izdomāts nosau-
kums. Tā vietā, lai to visu būvētu arhitektoniski pavisam 
citādāk, mēs visu laiku bijām aizņemti ar pasūtītāju vēlmēm, 
papildinot GRADE. 

Zinātnē tā ir bieži, ka viena un tā pati ideja pasaulē ienāk 
prātā daudziem. Reizē ar mums arī citiem pasaulē radās šī ideja, 
un izveidojās liels pētījumu virziens. Mēs paspējām ielēkt šajā 

vilcienā. Bijām ļoti labi sagatavojušies. Par šo tēmu mums tapa 
kādas desmit doktora disertācijas un publikācijas, uz kurām 
daudzi atsaucās, bet diemžēl nokavējām kādus pāris gadus, lai 
būtu pirmie. Tā ir mācība jaunākiem kolēģiem – ja tev ir kāda 
ideja, tad mēģini to izprast līdz galam. Mēs tiešām bijām tuvu 
šim “apvērsumam”, kaut kur GRADE izstrādes vidū, bet ar 
ikdienas darbiem, kārtīgi pie tā nepiesēdāmies. Tā man 
visvairāk žēl. Domāju, ka tas būtu ļoti daudz ko mainījis. Tad 
mēs patiešām būtu bijuši pasaulē pirmie modelēšanas rīku 
jomā. 

Ir vēl viena problēma, par kuru esmu domājis visu savu 
zinātniski aktīvo mūžu. Par fenomenu. Cilvēks ļoti labi saprot 
jaunus jēdzienus, ja tos izskaidro ar piemēru palīdzību. Arī 
modelēšana balstās uz šī cilvēka domāšanas fenomena. Turpretī 
dators principā nesaprot piemērus. Ja grib rakstīt programmu, 
tad programma jāuzraksta līdz galam. Ar piemēru palīdzību 
datoram paskaidrot neko nevar. Cilvēkam piemīt fantastiska 
spēja pēc piemēriem sintezēt vispārīgas likumsakarības.  Mēs šo 
tēmu no teorētiskā viedokļa ļoti intensīvi pētījām 70. gados, un 
bija daudz publikāciju. Tā bija tēma, ar kuru visvairāk kļuvām 
pazīstami pasaulē.

Bet neizdevās – ne mums, ne citiem pasaulē neizdevās 
saprast šo fenomenu. Gribējām, cerējām un mēģinājām ar 
deduktīvām metodēm saprast šo induktīvo sintēzi. Tātad – 
vispārīgu likumsakarību sintēzi pēc piemēriem. Visa matemāti-
ka balstās uz deduktīviem spriedumiem, sākot ar Eiklīda 
ģeometriju. Ir Eiklīda aksiomas, uz kuru pamata var visu iz- 
spriest. Visu matemātiku var aksiomatizēt (Gēdeļa teorēmas 
fenomenu uz brīdi var neņemt vērā), bet patiesībā jau tās 
aksiomas matemātiskos spriedumos neizmantojam tieši. Mēs 
izmantojam acīmredzamas lietas, kas mums ir, un no tām 
varam izsecināt mazāk acīmredzamās. Tie ir deduktīvie 
spriedumi. Mēs gribējām šo induktīvo sintēzi, šo cilvēka spēju 
sintezēt vispārīgās sakarības pēc piemēriem aprakstīt ar deduk-
tīvām metodēm. Alvja Brāzmas disertācijā pat bija mēģināts 
svarīgai induktīvās sintēzes uzdevumu klasei atrast aksiomu 
sistēmu, kurai, dodot pietiekoši daudz piemēru, mēs vienmēr 
atrastu pareizo atbildi. Konkrētajai uzdevumu klasei tas 
izdevās, bet tā droši vien bija nejaušība.

Un tā pirms desmit gadiem parādījās šī dziļā mašīn-
mācīšana, dziļie neironu tīkli. Ir pamats domāt, ka cilvēka galvā 
šie jēdzieni kodēti pavisam citādāk, ne tā, kā datorā. Dziļo 
neironu uzdevuma tipisks piemērs ir atpazīt dzīvniekus, atšķirt 
suņus no kaķiem, bet neironu tīkls tomēr nav 100% precīzs. 

Paliek kāds mazs procents, kur dziļo neironu tīkls nespēj 
dzīvniekus atšķirt, ja tie ir kaut kā īpatnēji nostājušies – šādām 
pozām neironu tīkls nav apmācīts. Tas nozīmē, ka dziļajos 
neironu tīklos, tāpat kā cilvēka smadzenēs, ir atrasta metode, kā 
kodēt informāciju nedaudz izplūdušā veidā. Pastāv aizdomas, 
ka šī informācija kodēta nevis trīsdimensiju telpas jēdzienos, 
bet gan n-dimensiju telpā. Tur sāk parādīties pilnīgi citas likum-
sakarības. Dziļo neironu tīklos lieto tūkstošiem dimensiju, 
tomēr to matemātiskie jeb deduktīvie pamati tā arī nav saprasti, 
lai gan no praktiskā viedokļa tie strādā labi. Tas pašreiz ir pats 
modernākais datorzinātnēs. Šobrīd šos jautājumus risina jaunā 
paaudze. Tā ir ļoti aktuāla tēma, bet viss nav tik vienkārši, jo 
šajā jomā darbojas desmiti tūkstoši pētnieku, un atkal nav 
skaidrs, kur mums atrast savu nišu, jo uz šo dziļo mašīn-
mācīšanos balstās Google un daudzas citas sistēmas. Tā ir 
nākotne, bet pašreiz nav skaidrs, pie kā tā novedīs. 

 
Esat izaudzinājis jauno pētnieku audzi. Kādi ir Jūsu novēro-
jumu par šī brīža studentiem? Tikpat aizrautīgi un ideju 
pārņemti? Ko Jūs novēlētu skolēniem un jauniešiem, kuri 
apsver savas karjeras un studiju iespējas? 

Informācijas tehnoloģiju jomā bieži mīl atsaukties uz to, 
ka Bils Geitss, kurš lika pamatus Microso� un Windows 
operētājsistēmai, nav beidzis augstskolu. Stīvs Džobss, kurš licis 
pamatus Apple un Mac operētājsistēmai, arī mobilā telefona 
operētājsistēmai, tāpat nav beidzis augstskolu. Vai Marks 
Zakerbergs, kurš izveidoja Facebook. Kas tas par fenomenu? Ar 
Google ir nedaudz labāk, jo tie, kuri radīja Google, tomēr bija 
doktorantūras studenti. Neiedziļinoties šī fenomena skaidro-
jumā, gribu pievērst šodienas studentu vērību vienam faktam: 
viņi pameta augstskolu tikai tad, kad, pateicoties saviem izgud-
rojumiem, jau bija kļuvuši par miljonāriem, bet nevis otrādi – 
pameta augstskolu un tad cerēja, ka izgudros ko vērtīgu.

Nobeigumā gribētu izmantot teicienu, kas tiek piedēvēts 
Īzakam Ņūtonam: “Es stāvēju uz milžu pleciem un tāpēc 
redzēju tālāk nekā citi!”. Novēlu studentiem mācīties un 
mācīties, lai tiktu tajos milža plecos un redzētu tālāk nekā citi. 

Turpinājums no 2. lpp.
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Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
 sagatavoja LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga

S. Zute skaidroja, ka, lai arī šobrīd augkopībā dominē pārtikas 
kviešu un rapšu audzēšana, tirgus orientētajam lopkopības 
sektoram svarīgi ir arī augstvērtīgi vietējās enerģijas un proteīna 
kultūraugi. Patērētāju pieprasījums pēc ĢMO brīvas, t. sk. 
bioloģiskās pārtikas, veicinājis ražotāju interesi par ģenētiski 
nemodi�cētas sojas izmantošanu, kas ir īpaši svarīga lopbarības 
izejviela. Klimata pārmaiņu un augu selekcijas sasniegumu 
kontekstā, Baltijas reģions varētu kļūt piemērots jaunu, siltum-
prasīgāku sugu, t. sk. sojas, audzēšanai. Pētījuma idejas 
ierosinātāji bija uzņēmēji – z/s Rubuļi, kuri rosināja izvērtēt 
sojas audzēšanas iespējas komerciālos nolūkos, lai mazinātu 
saimniecības atkarību no sojas spraukumu cenas svārstībām 
pasaules biržās.

Pētījuma mērķis bija rast jaunus eksperimentālā pieredzē 
un ekonomiskajā analīzē balstītus risinājumus, kas sekmētu 
uzņēmumu spēju efektīvāk audzēt vietējās lopbarības izejvielas, 
paplašinātu Latvijas augkopības tirgu, aizstājot importētās/sin-
tētiskās lopbarības izejvielas ar vietējās izcelsmes produktiem, 
un veicinātu to konkurētspēju. S. Zute informēja, ka projekta 
īstenošanas laikā dažādos Latvijas reģionos tika aprobētas un 
ekonomiski izvērtētas sojas audzēšanas tehnoloģijas, t. sk. 
sagatavoti pirmie ieteikumi. 

Sabalansētas lopbarības ražošanā nozīmīgs enerģijas avots 
ir graudaugi, īpaši mieži. Pētījuma ietvaros uzmanība tika 
veltīta arī Latvijā jaunai miežu formai – kailgraudu miežiem, 
novērtējot to audzēšanas un izmantošanas tehnoloģiskos    
risinājumus.  

LZA LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU 
NODAĻAS AKTUALITĀTES

Gūtie rezultāti apliecina, ka Latvijā var izaudzēt soju, kas 
pēc kvalitātes un ražības ir līdzvērtīga sojai, kas augusi Eiropas 
dienvidu reģionos. Savukārt vietējās sojas raušu, kā arī 
kailgraudu miežu izmantošana lopbarībā nodrošina augstas 
kvalitātes gaļas iegūšanu. S. Zute uzsvēra to, ka ne vienmēr sojas 
audzēšana saimniecībās būs ekonomiski pamatota, tāpēc 
svarīgi novērtēt potenciālās audzēšanas vietas speci�skos vides 
apstākļus. Sojas audzēšana izdevīgi attīstāma jauktā tipa 
saimniecībās, nodrošinot pašu vajadzības lopkopības sektorā, 
kā arī bioloģiskajās saimniecībās.

Sēdes turpinājumā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūta “BIOR”  Masspektrometrijas 
izcilības grupas vadītājs Dr.chem. Dzintars Začs iepazīstināja ar 
pētījumu “Noturīgie organiskie piesārņotāji Latvijas apkārtējā 
vidē un pārtikas produktos”, kurā īpaša uzmanība pievērsta 
Baltijas jūras reģionam, norādot, ka pēdējos gados halogēnus 
saturošie noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP) rada ievēroja-
mas bažas sakarā ar to nonākšanu apkārtējā vidē, bioaku-
mulāciju, migrāciju pārtikas ķēdēs un potenciālo apdraudēju-
mu vides ekoloģijai un cilvēku veselībai. Ražošanas procesu un 
patēriņa preču nepareizās utilizācijas rezultātā NOP ievēroja-
mos apjomos emitējas vidē. Lai gan to koncentrācija vidē 
parasti ir neliela, tas var būt pietiekami, lai nelabvēlīgi 
ietekmētu ekosistēmas. NOP var nonākt arī pārtikas produktos, 
radot ievērojamus veselības riskus cilvēkiem.  

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” pētnieki pēdējos gados ir veikuši plašus pētīju-
mus par apkārtējās vides un pārtikas produktu piesārņojumu, 
kā arī efektīvām šo savienojumu monitoringa stratēģijām un 
riska izvērtēšanu. Veicot mērījumus pārtikas produktos, ūdens 
un apkārtējas vides paraugos, tika izstrādātas metodes ar kuru 
palīdzību var veikt iepriekš nezināmu vielu klātbūtnes 
novērtēšanu. Pētījuma rezultātā izstrādātās metodes pielietotas 
Latvijas tirgus pārtikas produktu analīzēm, konstatējot gandrīz 
visu NOP grupu klātbūtni pārtikas produktos. Izstrādātās 
metodes pielietotas arī zivju paraugu analīzēm gan no Latvijas 
iekšējām ūdenstilpnēm, gan no Baltijas jūras, konstatējot, ka 
zivis no Baltijas jūras ir stipri piesārņotas, savukārt piesārņo-
jums paraugos no iekšējām ūdenstilpnēm ir atkarīgs no zivju 
sugas. Halogenēto piesārņotāju un toksisko elementu klātbūtne 
konstatēta arī Latvijas savvaļas dzīvniekos (mežacūkas, brieži 
un aļņi), apstiprinot ekotoksikantu visuresamību.

Noslēgumā Dz. Začs atzīst, ka veiktie pētījumi paver 
sadarbības iespēju stiprināšanu ar ārzemju zinātniskajiem 
institūtiem, jo noturīgo organisko piesārņotāju problēma 
apkārtējā vidē ir aktuāla visiem pasaules reģioniem un BIOR 
izstrādātās analītiskās metodes un stratēģijas spēj attīstīt šāda 
veida pētījumus jaunā kvalitātē globālā mērogā.
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Manā gadījumā tas spēlēja lielu lomu. Arī Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) mani atbalstījusi gan �nansiāli, gan 
institucionāli. 2018. gadā RTU konkursa kārtā laboratorijas 
attīstībai no iekšējiem līdzekļiem piešķīra 300 000 eiro. Sākot-
nēji, kad nebija infrastruktūras, materiālu raksturošanu 
organizēju ar ārvalstu un vietējo kontaktu palīdzību. Ar laiku, 
piesaistot vairākus zinātniekus, grupa izauga un šobrīd manā 
vadībā jau strādā seši jaunie zinātnieki ar doktora grādu, divi 
doktoranti, kā arī pieci studenti. Iegūtā pieredze laboratorijas 
un projektu vadīšanā man ļāva kāpt augstāk. 2021. gada oktobrī 
mani ievēlēja par Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta 
direktoru. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 
lēma par struktūrvienību konsolidāciju un apvienoja trīs 
struktūrvienības – RTU Silikātu materiālu institūtu, RTU 
Neorganiskās ķīmijas institūtu un manis vadīto Funkcionālo 
materiālu tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju. Šobrīd institūtā 
ir 40 darbinieki.

Vienā no intervijām minējāt, ka atklājumi agri vai vēlu kļūst 
par īstenību. Kuri no jūsu atklājumiem ir kļuvuši par      
īstenību? 

Tā īstenība un īstenošanās manā uztverē notiek caur 
zinātnisko rakstu publicēšanu. Kamēr nav zinātniskais raksts, 
tikmēr atklājums neeksistē. Manuprāt, ļoti svarīgi pētījumu 
rezultātus publicēt pēc iespējas ietekmīgākā žurnālā. Tas nereti 
var liecināt par pētījuma nozīmību. Publicēšanos es lieku pašā 
augšā, viss pārējais pakārtojas. Ja pētījums tiek novests līdz 
publikācijai labā žurnālā, tad viss pārējais nāk pats no sevis. 

Runājot par publikāciju, kura saņēma atzinības rakstu     
2020. gadā. Tajā norādījāt uz citu zinātnieku kļūdām mērīju-
mos. Kas tās bija par kļūdām?

Tās kļūdas bija elementāras. Pasaulē plaši tiek pētīti 
mīkstie pjezoelektriskie materiāli. Tie ietver pjezoelektriskus 
polimērus un polimēru kompozītus ar segnetoelektriķu 
daļiņām. Veicot elektromehāniskos mērījumus, autori 
elektriskā signāla rašanos kļūdaini interpretē kā pjezoelektrisko 
efektu. Patiesībā tas nereti rodas berzes dēļ starp paraugu un 
slogošanas ierīci. Berzes rezultātā rodas kontakta elektri�kācija, 
kas izraisa strāvas plūsmu starp elektrodiem parauga dažādās 
pusēs. No šīs berzes nepieciešams izvairīties un tikai tad var 
secināt par materiāla iekšējām pjezoelektriskām īpašībām.

Jūs mērķtiecīgi vai nejauši atradāt šo kļūdu?
Nē, biju izlasījis simtiem rakstu, kur šī kļūda atkārtota 

sistemātiski. Arī savos mērījumos paši bijām novērojuši, ka, 
noteiktā veidā mehāniski spaidot materiālus, kuriem nav 
pjezoelektriskās īpašības, var nomērīt elektriskos signālus. Tas 
vienkārši dūrās acīs. Tiek ziņots par tādām īpašībām, kādas 
tiem materiāliem reāli nemaz nav. Tas sagroza lauku. Ja esmu 
godīgi nomērījis savas īpašības, un saku, ka man ir baigi labais 
materiāls, tad recenzents pateiks: “Paskaties, lūdzu, uz to darbu! 
Tur ir desmit reizes labāk nekā tev!”. Taču īstenībā viņam nav 
desmit reizes labāk. Tas kaitināja, jo izkropļo visu lauku. 
Vienlaikus tas radīja stimulu un dzinuli. Bija reāla vajadzība 
norādīt uz šīm kļūdām.

Pastāstiet lūdzu par līmlentēm, kas nogalina vīrusus. Kad tās 
varētu tikt praktiski pielietotas?

Tad, kad kāds uzņēmējs nāks un uzņemsies to darīt. Man 
ir metode, kā uzklāt noturīgus antimikrobiālos pārklājumus uz 
polimēra plēves (līmlentes) istabas temperatūrā no pulveru 
suspensijām. Tas ir elementāri izdarāms. Šobrīd gan antimikro-
biālie materiāli ir nedaudz zaudējuši aktualitāti.

Par gudrajiem logiem – vai pareizi saprotu, ka to princips ir 
līdzīgs brillēm ar fotohromajām lēcām? 

Principā tas ir tas pats fotohromais efekts, tikai tur    
izmantoti pilnīgi citi materiāli, nekā fotohromajās brillēs. 
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Fotohromajās brillēs ir sudraba savienojumi. Mūsu gadījumā 
izmantojam TiO2, kas ir lētāks materiāls, kā arī darbojas pēc 
cita mehānisma. Mūsu mērķis ir izmainīt infrasarkanā         
starojuma caurlaidību, neizmainot redzamās gaismas caurlaidī-
bu. Šādi logi nepieciešami klimatiskajos apstākļos, kur bieži 
spīd saule. Tas ir viens nosacījums, jo tad, kad spīd saule, logi 
automātiski bloķē siltuma starojumu, kas ienāk telpās. 
Nepieciešams mazāk izmantot kondicionieri.

Esiet uz šo brīdi gados jaunākais LZA akadēmiķis. Kā pats 
sevi vērtējat – kāda bijusi Jūsu līdzšinējā iesaiste akadēmijas 
darbībā? 

Mana iesaiste līdz šim nav bijusi liela. Esmu piedalījies 
dažādās lekcijās un lasījis referātus. Citādu un aktīvāku iesaisti 
pagaidām vēl īpaši neredzu, jo man ir lielas ambīcijas zinātnē. 
Šobrīd vēlos izmantot savu jaunības enerģiju, lai radītu vairāk 
zināšanu. Tad, kad būšu sasniedzis visu, ko esmu plānojis, un 
ieguvis bagātu pieredzi, tad varēšu to pilnīgāk ieguldīt LZA.

Kā vērtējat zinātnieku iesaisti skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādē? 

Zinātnieki no manas komandas ļoti labprāt iesaistās 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Arī pats vadu 
šādus skolēnu darbus. Šogad trim skolēniem no Rīgas Centra 
humanitārās vidusskolas vadīsim darbus par gudrajiem logiem 
un gāzes sensoriem. Mēs izdomājām dažas lietas, ko viņi varētu 
izmērīt un uztaisīt paši. Redzēs, kas no tā iznāks. Domāju, ka 
vairāk jāstrādā ar skolēniem un jāpārliecina, ka zināšanas ir 
vislabākais, ko var gūt, jārosina vairāk pievērsties mācībām.

Kurā brīdī sapratāt, ka kļūsiet par zinātnieku?
Skolā tas nenotika. Nevaru lielīties ar izciliem sasniegu- 

miem pasaules olimpiādēs. Man bija cita uztvere. Pirmkārt, bija 
uzskats, ka mācīties nav stilīgi. Otrkārt, es darīju tik maz, cik var 
izdarīt, bet tik un tā dabūju labas atzīmes. Mani pat sūtīja uz 
matemātikas un ķīmijas olimpiādēm. Es braucu ar BMX riteni 
un sportoju. Augstskolas pirmajos kursos man joprojām nebija 
tās pārliecības. Manai mammai, māsai un tēvam ir augstākā 
izglītība. Mamma teica, ka obligāti jāmācās augstskolā. Ja 
obligāti, tad obligāti – iešu tur, kur ir visvieglāk. Studēšu ķīmiju. 
Noslēguma eksāmeni man, protams, bija labi, un budžetā tiku 
uzreiz. Materiālzinātnes studiju virzienā pie reģistrācijas bija 
mazāka rinda, tāpēc sanāca, ka to norādīju kā prioritāti.

Arī pirmajos kursos vēl joprojām sekoju principam, ka 
jādara tik maz, cik iespējams. Tad parādījās daži interesanti 
pasniedzēji, kuri radikāli mainīja manu attieksmi. Lielāko 
ietekmi deva akadēmiķis profesors Mārtiņš Kalniņš, kurš 
pasniedza polimēru �zikālo ķīmiju un materiālzinātni. Viņa 
harizmātiskums manī radīja tik lielu interesi par visu, ka 
sapratu, ka īstās lietas patiesībā grozās pavisam citur. Tā mana 
dzīve mainījās. Turpināju studijas maģistrantūrā un                  
doktorantūrā, kur biju ļoti cītīgs. Maģistrantūru absolvēju ar 
izcilību un augstāko vidējo svērto atzīmi fakultātē. Jau dokto-
rantūras studiju laikā publicēju ļoti daudzus rakstus samērā 
labos žurnālos. Uzrakstīju padsmit pirmā autora publikācijas. 

Disertācijas laikā iepazinos ar zinātniekiem no Tartu 
Universitātes. Viens no viņiem kļuva par manas disertācijas 
recenzentu. Pēc aizstāvēšanās saņēmu uzaicinājumu                 
pēcdoktorantūras pētniecībai Tartu Universitātē. Tur pagāja arī 
mans pēcdoktorantūras periods. Tur bija augstāks līmenis, nekā 
tas ir šeit. 

Dzīvojot un strādājot Tartu piecus gadus, līdz vecpilsētai 
aizgāju vien pāris reizes. Jau septiņos no rīta biju laboratorijā un 
izgāju no tās vienpadsmitos vakarā. Mani tiešie kolēģi, 
vienaudži, Martins Timusks (Martin Timusk), Martins 
Jarvekulgs (Martin Järvekülg) un Urmas Josts (Urmas Joost), arī 
darīja tāpat, jo mūs visus interesēja zinātne. Tas veicināja manu 
izaugsmi un mainīja redzējumu. 

Jautājums  par jūsu “efektiem” vārdā Katrīna un Vestards. 
Varbūt jau ir izveidojusies vēl viena laboratorija mājas 
apstākļos?

Nē nav. Vestardu gan viss ļoti interesē, bet viņš vēl ir ļoti 
mazs. Viņš neeksperimentē. Jāsāk gan diskutēt – kas ir eksperi-
ments? Īstenībā bērni eksperimentē pilnīgi visu laiku, jo viss ir 
jauns. Līdz ar to viss ir eksperiments. Savukārt Katrīnai ir ļoti 
interesants raksturs, bet tā, ka viņa tagad sešu gadu vecumā 
mestos, pētītu un šausmīgi izrādītu interesi tieši par zinātni, tā 
īsti nav. Taču nav arī tā, ka viņa interesi neizrāda. Cenšos šo 
interesi viņā radīt, bet neko neuzspiežu. Viņa vēl ir mazs bērns. 
Ir lietas, kas viņai ļoti patīk, piemēram, skaitļi un rēķini. Viņa 
vēl nemāk lasīt, bet skaita un rēķina desmitos. Tas ir ļoti intere-
santi. Tāpat viņu interesē aiziet uz fakultātes laboratoriju un 
paskatīties. Katrīna citreiz dīc, lai sestdienā aizvedu uz fakultāti, 
parādu kādas iekārtas un pavadāju pa laboratorijām, kā tur 
izskatās. Īpaši tagad, kad esmu institūta direktors. Tur ir daudz 
laboratorijas ar visādām interesantām iekārtām, un viņa jautā 
par vienu un otru lietu, un kam tas ir vajadzīgs.

Pieļauju, ka Jūsu ikdienas dzīve neaprobežojas tikai ar 
laboratorijas eksperimentiem un publikācijām. Kāda ir Jūsu 
dzīve ārpus laboratorijas?

Ir laiks ko pavadu ar ģimeni, atpūšoties dabā, izbraucot ar 
velosipēdu vai aizejot uz kādu muzeju. Mani fascinē daba un 
arhitektūra. Pastaigās smeļos spēkus turpmākam radošam 
darbam. Bērni arī ir mani iedvesmas avoti. Pārējo laiku         
praktiski visu veltu tikai zinātnei. Nav tādi brīvie vakari un 
brīvdienas. Es drīzāk esmu ļoti ieinteresēts vairāk kaut ko 
padarīt. Tāda degsme citreiz ir ļoti liela, jo daru to, kas man 
patīk. Manas domas visu laiku ir par un ap zinātni. Reizēm ir 
vēlme izlasīt kādu labu grāmatu, bet tās lasu tad, kad lidoju. Ja 
prāts ir pārāk noguris, lai lasītu vai rakstītu zinātniskās 
publikācijas, tad lasu grāmatas. Tie ir mani brīži. Es vienkārši 
dzīvoju dzīvi. 

Gados jaunākais LZA akadēmiķis ANDRIS ŠUTKA 
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 sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

LZA FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Pētnieki norādīja, ka saskaņā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju, uzkrātais 
nolietoto riepu daudzums Latvijā šobrīd pārsniedz                      
105 000 tonnu. Nolietotās riepas dabā nesadalās, turklāt tās nav 
atļauts apglabāt atkritumu poligonos. Pētnieki detalizēti aprak-
stīja piedāvātās tehnoloģijas priekšrocības Latvijas klimatiska-
jām īpatnībām un iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem, proti –
laboratorijā izstrādātos, augsto ekspluatācijas īpašību bitumena 

 

un asfaltbetona sastāvus veiksmīgi izdevās pārnest uz reāliem 
ražošanas apstākļiem un ieklāt eksperimentālajā posmā ar lielu 
smago automašīnu īpatsvaru. 
Sēdes otrajā daļā VAS “Latvenergo” Izpētes un attīstības 
direktors, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 
asociācijas valdes loceklis Dr.oec. Māris Balodis tika ievēlēts 
par LZA goda doktoru. Māris Balodis iepazīstināja sēdes  

 

dalībniekus ar referātu par komersantu dalību inovācijas 
posmos, “Latvenergo” piedalīšanos izglītības atbalstīšanā un 
sadarbību ar akadēmisko sektoru praktisku inovāciju projektu 
izpētē.

Jāatzīmē, ka šī bija jau ceturtā nodaļas sēde, kurā apspries-
ti šodien tik aktuālie enerģētikas jautājumi. Sēdes videoieraksts 
pieejams LZA mājaslapā.
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Ar meitu Katrīnu un dēlu Vestardu. Foto: Privātais arhīvs 



Starptautiskās aktualitātes mākslīgā 
intelekta ētikas jomā

18. janvāra Senāta sēdes darba kārtībā viens no iekļauta-
jiem jautājumiem bija “Starptautiskās aktualitātes mākslīgā 
intelekta ētikas jomā”. IZM Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta nozares eksperte IKT jomā Sarmīte 
Mickeviča un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
pētniece Irēna Ņesterova raksturoja globālo situāciju mākslīgā 
intelekta (MI) ētikas jomā un ieskicēja ētikas risku rašanās 
piemērus, kā arī iepazīstināja ar UNESCO izstrādātajām 
rekomendācijām MI ētikas jautājumos.

Kā ētikas risku piemēri tika minēta cilvēku apcietināšana, 
pamatojoties uz sejas atpazīšanas tehnoloģijas pieņemtā 
lēmuma, un gadījumi, kad studentu vērtēšana notiek pēc 
automatizēta algoritma. Sejas atpazīšanas tehnoloģijas tiek plaši 
pielietotas daudzās valstīs, un tikai Beļģijā un Luksemburgā šo 
tehnoloģiju izmantošana ir aizliegta. Arvien vairāk tiek runāts 
par ētikas principiem MI pētījumos, kā arī tiek pieņemti 
speci�ski, uz MI jomu attiecināmi ētikas kodeksi. Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija (OECD) izstrādājusi 
rekomendācijas par MI, kuras balstītas uz izaugsmes un     
atbildības principiem un uz cilvēku orientētām vērtībām. Tāpat 
arī Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi Koordinēto mākslīgā 
intelekta plānu, kas cita starpā ietver ētikas vadlīnijas, politikas 
un investīciju rekomendācijas. Līdztekus Eiropas Komisija 
publicējusi izdevumu “Baltā grāmata par mākslīgo intelektu”, 
bet Eiropas Parlaments izstrādā “Mākslīgā intelekta aktu”. Ļoti 
nozīmīgs ir UNESCO paveiktais MI ētikas jautājumos, veicot 
pētījumu sēriju par interneta atvērtību zināšanu sabiedrībai, par 
ietekmi uz cilvēktiesībām, vārda brīvību un privātumu.                   
I. Ņesterova, iepazīstinot ar UNESCO rekomendācijā ietverta-
jiem noteikumiem, norādīja, ka pastāv daudz MI izmantošanas 
veidu, kas apdraud cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības, ja 
to izmanto patvaļīgai vai nelikumīgai novērošanai, automātiskai 
tiešsaistes satura cenzēšanai un politiskai propagandai. 
UNESCO rekomendācijas mērķis ir nodrošināt, lai MI sistēmas 
darbotos cilvēku un visas sabiedrības labā, un novērst           
iespējamo kaitējumu. Līdz ar to dokumentā uzsvars likts uz 
konkrētiem ieteikumiem un praktiskiem īstenošanas     
mehānismiem, īpašu uzmanību pievēršot tādām vērtībām kā 
cilvēktiesību ievērošana, t. sk. cilvēka cieņas un dzimumu 
līdztiesību, tiesiskumu, demokrātisko vērtību ievērošanu, 
pamatbrīvību, vides un ekosistēmu aizsardzības veicināšanu, 
daudzveidības un iekļaušanas nodrošināšanu, dzīvošanu 
mierīgā un savstarpēji saistītā sabiedrībā. MI ietekme uz 
UNESCO galvenajām darbības sfērām – izglītību, zinātni un 
kultūru, rada arī jaunas pētniecības iespējas visās          
akadēmiskajās jomās. Rekomendācijā noteikti 10 principi, kuri 
de�nē MI nozares vērtības. Tā, piemēram, pirmais princips 
ietver noteikumu, ka MI sistēmas nedrīkst izmantot 
iebiedēšanas vai masveida novērošanas nolūkos, tādējādi 
skaidri nosakot MI sistēmu lietošanas “sarkanās līnijas”. Ir 
paredzēts arī aizliegums izmantot MI sistēmas, lai veiktu 
sociālo novērtējumu vispārīgiem mērķiem, kā arī aizliegums 
izmantot biometrisko identi�kāciju, paredzot atsevišķus 
izņēmumus. UNESCO rekomendācija regulē arī citus ļoti 
būtiskus jautājumus, piemēram, nekaitēšanas principa 
ievērošanu gadījumos, ja lēmumam var būt neatgriezeniskas 
sekas vai grūti maināma ietekme. Savukārt cilvēka pārraudzības 
princips nosaka, ka MI sistēmām nevar uzticēt lēmumus 
attiecībā uz dzīvību un nāvi. Viens no rekomendācijas praktisko 
ieteikumu būtiskākajiem instrumentiem ir ētikas ietekmes 
novērtējums, ar kuru dalībvalstis ir aicinātas novērtēt MI 
ieguvumus, riskus, noteikt risku novēršanas, samazināšanas un 
uzraudzīšanas pasākumus. UNESCO atbalstīs dalībvalstis, 
palīdzot izstrādāt metodiku ētikas ietekmes novērtēšanai, 
savukārt dalībvalstīm ik pēc četriem gadiem būs jāziņo par 
rekomendācijās ietverto principu ieviešanas progresu.

 Noslēgumā IZM un LU pārstāves uzsvēra, ka darbs 
pie MI regulējuma izstrādes šobrīd ir tikai sākuma stadijā un vēl 
ejams tāls ceļš līdz tādam regulējumam, kas nodrošinātu 
atbildīgu un uzticamu MI attīstību un izmantošanu nākotnē, 
kas vienlaikus ļaus izmantot tā ieguvumus, kā arī novērst tā 
radīto apdraudējumu.
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iedzīvotāju tiesības un brīvību, un ilgtspējīgas valsts 
pastāvēšanas centrā ieliekot katra cilvēka labklājību. 

Kāda pēc būtības ir Satversmes nozīme, kā mums to 
izjust? I. Ziemele norādīja, ka skatoties no vēstures, socioloģijas, 
�lozo�jas domu un atziņu viedokļa, kā arī cilvēces ideju 
vēstures iemantotajām zināšanām, uz Satversmi jāskatās caur 
Latvijas tautas un Satversmes attiecību prizmu. Savukārt tās 
būtību un jēgu jānoskaidro caur sabiedrības, kura dzīvo šīs 
Satversmes ietvarā, prizmu. Turklāt Satversme saturiski mainās 
līdzi laikam, savai tautai un sabiedrībai. Ja sabiedrība izvēlas 
vienu kursu, piemēram, zaļo kursu, tad jautājums, kā uz to 
reaģē Satversme? 

 Satversmes 115. pantā ietverta tālredzīga norma – katram 
indivīdam ir atzītas tiesības uz labvēlīgu vidi. Ir loģiski akceptēt 
to, ka Satversmes saturs pilnveidojas, attīstoties sabiedrībai. 
Jautājums – kādu ietvaru tam visam nodrošina valsts           
pamatlikums? No visu sociālo zinātņu un jo īpaši tiesību 
zinātnes puses Satversmes piemērošana laikā ir juridiski un 
metodoloģiski komplicēts darbs. Satversmes ievadā ir ierakstīts, 
ka tās pamatā ir tautas vēsture, tātad cauri visiem laikmetiem 
latviešu nācijas konsolidēšanās process, no kultūrnācijas kļūstot 
par politisko nāciju, izvirzot prasību pēc savas valsts. Šī ir vieta, 
kurā vienmēr ir bijušas mazākumtautības, un divas pirmtautas 
– latvieši un lībieši jeb līvi. 

Pēc neatkarības atjaunošanas Satversme sevi pozicionēja 
attiecībā pret prettiesisko padomju okupācijas laiku, ietverot 
valsts nepārtrauktības principu, kas ir viens no Satversmes 
neaizskaramiem kodola principiem. Tas, kam esam dzīvojuši 
cauri, veido mūsu valsts pamatlikumu. Vai Satversme ir spējusi 
de�nēt mūsu šodienu? Galvenais ir Satversmē ietvertās vērtības 
par tiesisku un demokrātisku, sociāli atbildīgu, nacionālu valsti 
– tās ir vērtības par latvisko dzīvesziņu un kristīgām vērtībām, 
arī cilvēktiesībām un vienlīdzības principiem. Latvijas nostāja 
ietverta Satversmes pēdējā rindkopā – “Latvija, apzinoties savu 
līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un 
veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrāti-
sku attīstību.” Valsts ir tautas pašorganizēšanās labākā forma, 
taču demokrātiju un tiesiskumu ir jāstiprina pasaules mērogā. 
Ir jāņem vērā arī tas, ka demokrātiju virza izglītotas sabiedrības. 
Un te ir jautājums par to, kādu saturu esam gatavi piešķirt 
Satversmē iekļautajiem atslēgvārdiem, kas sniedz orientieri 
demokrātijai, tiesiskumam, solidaritātei un ilgtspējai? 

Noslēgumā I. Ziemele norādīja, ka, lai pamatlikums, kuru 
tauta sev pieņēmusi, dzīvotu un turpinātu de�nēt tautas rakstu-
ru nākotnē, ir jābūt gribai nepārtraukti attīstīt savu pamatliku-
mu, jo tikai tā var nodrošināt tautas un valsts nepārtrauktību. Ja 
uzskatām, ka jaunie laiki ir izaicinājums Satversmei, tad būtībā 
tas ir izaicinājums pašai tautai par to, kas tā ir, kas to satur kopā 
un ko tā vēlas sasniegt. Ja zudis dialogs un izpratne tautas un tās 
izraudzītās pārvaldes starpā, Satversme turpinās abas puses 
saturēt kopā, bet ne bezgalīgi. Demokrātijas virzītājspēks ir 
vārda brīvība, tādēļ nepieciešams atjaunot dialogu starp tautu 
un pārvaldību.

Ringolds Balodis savā referātā pievērsās vēsturei, 
uzsverot, ka mūsu Satversmei ir īpašs stāsts, atšķirīgs no 
kaimiņu un daudzām citām tautām, jo mums tā joprojām ir 
pirmā. Latvijas Republikas (LR) izveidošanās sākumā Tautas 
Padome solīja vispārējas vēlēšanas, kuru rezultātā tiktu izvēlēta 
Satversmes sapulce, kas pieņemtu Satversmi. Solījums, kas 
saistās ar tautvaldību, mūsu Satversmē (atšķirībā no daudzām 
citām valstīm) paredz daudz tiesību tautai kā likumdevējam. 
Tiesa gan, šīs tiesības nav realizētas, jo Satversmes grozījumus ir 
pieņēmusi Saeima. J. Čakste, pirmais Latvijas Valsts prezidents, 
teicis, ka Satversmes sapulces kompetencē ir visu jautājumu 
izšķiršana, kurus viņa atrod par valstij vajadzīgiem un        
svarīgiem.

R. Balodis izvērsti raksturoja Satversmes rakstīšanas divu 
gadu periodu un nosauca Satversmes nozīmīgākos datumus, 
sākot ar 1918. gada 17. novembra Tautas Padomes politisko 
platformu un 18. novembra LR proklamēšanas aktu. 1920. gada 
17.–18. aprīlī, laikā, kad daudzviet Latvijā bija karastāvoklis, 
notika Satversmes sapulces vēlēšanas, kad pirmo reizi Latvijā 
tika vēlēts parlaments. Juristu aprindās šo laiku sauc par konsti-
tucionālo romantismu. 1922. gada 15. februārī tika pieņemta 
Satversmes projekta pirmā daļa, kas kļūst par pašu Satversmi, 
savukārt 30. jūnijā tā tiek izsludināta, un stājas spēkā                      
7. novembrī plkst. 12.00, kad pirmo reizi kopā sanāk 1. Saeima. 
Vēlāk R. Balodis pievērsās arī Satversmes darbības atjaunošanas 
procesiem, t. sk. diskusijai par tautas vēlētu prezidentu pirmās 
neatkarības laikā.

Referāta noslēgumā R. Balodis uzsvēra, ka Satversmes 
komentāri, kurus LZA atzīmēja kā 2020. gada zinātnes 
sasniegumu, ir fundamentāls pētījums, kas palīdzēs sistēmas 
pilnveidošanai, apzinoties, ka gan mūsu dalība ES, gan 
jautājums par suverenitāti, gan demokrātijas izpratne vairs 
nevar tikt saistīti tikai ar rakstīto Satversmē, bet salāgojami,         
t. sk. arī ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumiem.

Šie soļi ievērojami veicinātu koordinētākas valsts politikas 
īstenošanu stratēģiski svarīgu ilgtermiņa un vidēja termiņa 
mērķu sasniegšanā. Samazinot birokrātisko slogu, abās pusēs 
(institūcijas un ierēdniecība) parādītos iespēja vairāk domāt par 
attīstības jautājumiem. 

Sēdes turpinājumā Latvijas Radio un LTV radījumu 
vadītāja, LZA Goda locekle Sandra Kropa-Kalužnaja, 
iepazīstināja ar atziņām par zinātnieku sadarbību ar sabiedrību 
pētījumu datu vākšanā, raksturojot sabiedrisko jeb amatier- 
zinātni kā darbību, kur cilvēki interesējas par zinātni ne tikai 
klausoties, bet tajā piedaloties – “zināšanas, lai rīkotos”, nevis 
“zināšanas, lai saprastu”. S. Kropa-Kalužnaja minēja vides 
zinātnes kā vienu no jomām, kurā aktīvi veidojas                          
amatierzinātnes darbības pieredze. Piemēram, Vides zinātnes 
institūta organizētās kampaņas “Dzīvā augsne” ietvaros 
sabiedrība iesaistījās datu vākšanā par augsnes bioloģiskās 
aktivitātes atšķirībām Latvijas zālājos. Arī Latvijas                        
Hidroekoloģijas institūts aicina ziņot par aļģu sanesumiem 
piekrastēs, lai ievāktās aļģes analizētu mikroplastmasas 
pētījumiem. Noslēgumā S. Kropa-Kalužnaja uzsvēra 
nepieciešamību vairot izpratni sabiedrībā par amatierzinātnes 
iespējām un ieguvu- miem, secinot, ka zinātne nav atrauta no 
ikdienas lietām mums apkārt un sabiedrību interesē līdzdalība 
amatierzinātnē. Cilvēkiem rūp, tas ko viņi pazīst! Tai pat laikā                                      
S. Kropa-Kalužnaja atzina, ka vairāk par pusi no aptaujātajām 
Latvijas zinātniskajām institūcijām nav sadarbojušās datu 
vākšanā ar brīvprātīgajiem, lai gan vēlētos to darīt, ja spētu 
pārvarēt šķēršļus – laika, resursu un prasmju trūkumu. No savas 
puses    S. Kropa-Kalužnaja norādīja uz vēl vienu tradicionālu 
šķērsli – atvērtības un uzticības trūkums jaunajam un to, ka 
būtu jāturpina diskusija par atbilstīgākā termina                          
“amatierzinātne” vai “sabiedriskā zinātne” izvēli.

Sēdes noslēgumā, LZA Senāta priekšsēdētāja                
Dr.habil.paed. Tatjana Koķe iepazīstināja sēdes dalībniekus ar 
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda Andas 
Rožukalnes atsūtītajām tēzēm par zinātnes komunikācijas 
mērķiem un veidiem, kā to padarīt efektīvāku un jēgpilnāku. 

Ņemot vērā ZTAIP 2021.–2027. noteikto, ka zināšanu un 
pētniecības vērtības paaugstināšanai sabiedrībā būtiska ir 
sabiedrības izpratnes veidošana par pētniecības un zināšanu 
radīšanas procesu, kā arī plašāku iespēju nodrošināšana 
sabiedrības iesaistei zinātniskās izpētes aktivitātēs, pētniecības 
datu radīšanā un izmantošanā, pētniecības jautājumu 
formulēšanā, t. sk. sabiedriskās zinātnes iniciatīvu ietvaros – 
LZA Senāta sēdē tika sagatavots lēmuma projekts, kas paredz: 
1) vērsties IZM ar aicinājumu rast iespēju, t. sk. �nansiālu 
nodrošinājumu, stratēģiskās sadarbības un zinātnes komu-
nikācijas stiprināšanai starp akadēmisko, pētniecības, uzņēmēj-
darbības un publiskās pārvaldes sektoru, medijiem un                 
sabiedrību nacionālā un starptautiskā mērogā; 2) aicināt LZA 
Prezidiju katru gadu izskatīt prakses iespēju piedāvājumu 
Latvijas augstskolu studiju programmu “Žurnālistika”               
studentiem; 3) uzdot LZA nodaļām reizi gadā sagatavot 
informāciju par LZA Stratēģijas 2021–2027 punktā              
1.2.6.5. Zinātnes popularizēšana noteikto uzdevumu izpildi;     
4) aktualizēt jautājumu par Zinātnes centra izveidi Latvijā;         
5) vairot sabiedrības izpratni par amatierzinātnes iespējām un 
ieguvumiem; 6) atbalstīt iniciatīvu pasludināt 2023. gadu par 
Zinātnes gadu un iesaistīties Pasaules latviešu zinātnieku 
kongresa organizēšanā.

100 gadi Satversmei

15. februāra Senāta sēdi ir pamats saukt par svinīgo 
sēdi, jo aprit 30 gadi kopš pieņemti LZA Statūti, 76 gadi kopš 
pirmās pilnsapulces un 100 gadi kopš Satversmes sapulce 
pieņēma mūsu valsts pamatlikumu. Latviešu valodā             
jaunvārda “satversme” autors ir Kronvaldu Atis. Viņš atzina, ka 
jaunvārda tapšanā ar nolūku balstījās uz darbības vārdu “tvert”, 
norādot, lai likumu pieņēmējiem vajadzīgajā laikā būtu kur 
patverties. 

Satversme Latvijas tautu noteikusi kā augstāko varas 
nesēju. Lai uzklausītu, kā Satversme kalpo mūsdienās, uz Senāta 
sēdi tika aicināti LZA korespondētājlocekļi – ES tiesas tiesnese 
Dr.iur. Ineta Ziemele ar referātu “Satversmei 100 gadi: 
Cenšoties ielūkoties nākotnē” un LZA korespondētājloceklis 
Dr.iur. Ringolds Balodis ar referātu “Satversmei 100 gadi: 
Ģenēze”.

Inetas Ziemeles referāts daļēji balstīts viņas zinātniskajā 
darbā, kurā tiesību jautājumi tiek skatīti no socioloģiskās un 
vēsturiskās perspektīvas un sintezēti. Šajā sintēzē ir radušās 
tēzes par to, ko mums nozīmē Satversme un kā tā palīdz 
raudzīties nākotnē. 

2014. gadā Satversmē pieņemtie grozījumi veiksmīgi un 
kodolīgi nostiprina valsts ideju – proti, ka latviešu tauta vēlējās 
sev valsti un spēja to sev izcīnīt. Valsts tika izveidota ar mērķi, 
lai garantētu latviešu nācijas, valodas, kultūras pastāvēšanu un 
attīstību cauri gadsimtiem, kā arī nodrošinātu Latvijas 

 

LZA Senāta sēdēs skatītie jautājumi 2022. gada 1. ceturksnī  
Turpinājums no 1. lpp.

i

“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 28. marts

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja 
sagatavoja LZA Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe 
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Recenzenti: Dr.hist. Inese Runce (Latvijas Universitātes), 
Dr.philol. Alīna Romanovska (Daugavpils Universitāte),   
Dr.hist. Džefrijs Sveins (Geo�rey Swain) (Glāzgovas Universi-
tāte, Anglija). 

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 
Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī, 
un tīmekļvietnē https://du.lv/. Lūdzam interesentus reģistrēties 
dalībai sēdē līdz šā gada 4. aprīlim, rakstot uz: henrihs.soms@-
du.lv.

***
2022. gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas                            

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un 
uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā ILZE PRIŽEVOITE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Vispārējās izglītības 
iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos” 
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte), Dr.oec. Anda Zvaigzne      
(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr. Bernardas Vaznonis 
(Vitautas Magnus universitāte, Lietuva).

 Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentā-
lajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļvietnē http://l-
lu
.llu.lv.

***
2022. gada 14. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Sporta               

pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Veselības un Sporta zinātnes 
promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. 
auditorijā KATRĪNA VOLGEMUTE aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Kalnu slēpotāju iztēles spēju un �ziskās 
pašefektivitātes pilnveide” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģi-
jas apakšnozarē.

Recenzenti: Ph.D. Romualdas Malinauskas (Lietuvas 
Sporta universitāte, Lietuva), Dr.med. Anita Villeruša (Rīgas 
Stradiņa universitāte), Dr.paed. Juris Grants (Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA sporta zinātnes 
bibliotēkā un LSPA tīmekļvietnē www.lspa.lv. Atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var 
tikt organizēta tiešsaistē.

***
2022. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa                 

universitātes (RSU) Tiesību zinātnes promocijas padomes 
atklātā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, LIDIJA 
ROZENTĀLE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Partnerat-
tiecību institūts – problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma 
pilnveide Latvijas Republikā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Inga Kudeikina (Rīgas Stradiņa 
universitāte), Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola 
Turība), Dr.iur. Viktors Justickis (Mīkola Romera universitāte, 
Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un 
RSU tīmekļvietnē:  https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 
Interesentiem, kuri vēlas piedalīties promocijas darba apspri-
ešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU 
tīmekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: 
promocija@rsu.lv.

***
2022. gada 21. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Sporta  

pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Veselības un Sporta zinātnes 
promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. 
auditorijā AGRIS LIEPA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošanas 
ietekme uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas 
attīstīšanu” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veselī-
bas un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.habil.paed. Antanas Skarbalius (Lietuvas 
Sporta universitāte, Lietuva), Dr.med. Anita Vētra (Rīgas 
Stradiņa universitāte), Dr.med. Signe Tomsone (Rīgas Stradiņa 
universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA sporta zinātnes 
bibliotēkā un LSPA tīmekļvietnē www.lspa.lv. Atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var 
tikt organizēta tiešsaistē.

***
2022. gada 29. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā vai attālināti, 
tiešsaistes platformā Zoom, FRANK WALTER HAGER  
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu Atbalsta tīkla kvalitāte un 
personības iezīmes kā moderējošie faktori sakarībām starp 

uztverto vadītāju atbalstu un darbinieku izdegšanu” zinātniskā 
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā.

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas 
Universitāte), Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā 
Universitāte), Dr.oec. Dzintra Atstāja (Banku Augstskola).

Promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai 
tiešsaistē. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 
2022. gada 19. aprīlim, rakstot uz: kristine.liepina@lu.lv.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, 
Raiņa bulvārī 19. 

 ***
2022. gada 29. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā vai attālināti, 
tiešsaistes platformā Zoom, STEFFEN HOSSFELD aizstāvēs  
promocijas darbu par tēmu “Lēmumu pieņemšanas procesu 
digitalizācijas ietekme uz piegādes ķēdes pārvaldību” zinātniskā 
doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā. 

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas 
Universitāte), Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola “RISEBA”), Dr.oec. Andra Zvirbule 
(Latvijas Lauksaimniecības universitāte). 

Promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai 
tiešsaistē. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 
2022. gada 19. aprīlim, rakstot uz: kristine.liepina@lu.lv.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, 
Raiņa bulvārī 19. 

***
2022. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas 
padomes atklātā sēdē, Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 331. 
auditorijā, POĻINA ZAĻIZKO aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot 
imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un 
vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacientiem ar iekaisīgām zarnu 
slimībām” zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai klīniskās 
medicīnas nozarē.

Recenzenti: Dr.med. Valdis Pīrāgs (Latvijas Universitāte), 
Dr.med. Santa Purviņa (Rīgas Stradiņa Universitāte),           
Dr.habil.med. Limas Kupčinskas (Lietuvas Veselības Zinātņu 
Universitāte, Kauņa). 

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.
***

2022. gada 10. maijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā 
sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,                            
MARIJA ĀBELTIŅA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Dažādu izdegšanas modeļu savstarpējās sakarības un sakarības 
ar psihiskās veselības, iesaistes darbā faktoriem un shēmu 
terapijas konstruktiem” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai psiholoģijā.

Recenzenti: Dr.psych. Ieva Bite (Latvijas Universitāte), 
Dr.psych. Jeļena Koļesņikova (Rīgas Stradiņa Universitāte), 
Ph.D. Jesus Montero-Marin (Oksfordas Universitāte, Anglija).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 
9. maijam, rakstot uz: solvita.umbrasko@lu.lv. 

***
2022. gada 11. maijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, LAURA ELĪNA IKKERE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Bioloģisko indikatoror-
ganismu un pasīvo paraugu ņemšanas iekārtu pielietojums 
ķīmisko piesārņotāju noteikšanai ar augstas izšķirtspējas 
masspektrometrijas metodēm” zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai ķīmijā. 

Recenzenti: Dr.chem. Osvalds Pugovičs (Latvijas Univer-
sitāte), Dr.chem. Kristaps Kļaviņš (Rīgas Tehniskā Universitāte), 
Ph.D. Riin Rebane (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas 
Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, 2. stāvs, 203. telpa. 
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada             
6. maijam, rakstot uz: vita.rudovica@lu.lv. 

AIZSTĀVĒŠANA

“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 28. marts

2022. gada 28. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P-16” sēdē ERNESTAM JANSONAM 
tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) mašīnbūves un 
mehānikas nozarē. Balsošanas rezultāti: par –  6, pret –  0,                
atturas –  0.

***
2022. gada 4. februārī Rīgas Tehniskās universitātes 

promocijas padomes “P-04” sēdē ANTONAM                            
KOLMIČKOVAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds 
(Ph.D.) mašīnbūves un mehānikas nozarē. Balsošanas rezultāti: 
par –  9, pret – 0, atturas –  0.

***
2022. gada 17. februārī Rīgas Tehniskās universitātes 

promocijas padomes “P-01” sēdē SINDIJAI LAPČINSKAI tika 
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ķīmijas nozarē, 
organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par –  7, 
pret – 0, atturas –  0.

***
2022. gada 18. februārī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

augstskolas “RISEBA” ekonomikas un uzņēmējdarbības 
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē                                      
MUHAMEDAM UMERAM ŠAHIDAM tika piešķirts         
zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā (uzņēmējdarbības vadīšanas apakšnozarē). Balsošanas 
rezultāts: par - 7, pret - 0, atturas - 0.

***
2022. gada 11. martā  Rīgas Tehniskās universitātes 

promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē MATĪSAM          
MALTISOVAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds 
(Ph.D.) elektrotehnikas, elektronikas, informāciju un komu-
nikāciju tehnoloģiju nozarē. Balsošanas rezultāti: par– 10,       
pret – 0, atturas – 2.

***
2022. gada 11. martā  Rīgas Tehniskās universitātes 

promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē  RIHARDAM 
NOVICKIM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) 
elektrotehnikas, elektronikas, informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju nozarē. Balsošanas rezultāti: par– 10, pret – 0, 
atturas – 0.

   ***
2022. gada 18. martā Latvijas Lauksaimniecības               

universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promo-
cijas padomes atklātā sēdē ZAIGAI OBORENKO tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdar-
bības nozarē. Balsošanas rezultāti: par –  9, pret –  0, atturas –  0.

***
2022. gada 18. martā Latvijas Lauksaimniecības               

universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promo-
cijas padomes atklātā sēdē LIGITAI ĀZENAI tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdar-
bības nozarē. Balsošanas rezultāti: par –  8, pret –  0, atturas –  0.

***
2022. gada 18. martā Daugavpils Universitātes Tiesību 

zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē IGORAM              
TROFIMOVAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds 
(Ph.D.) tiesību zinātnē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0,                     
atturas – 0. 

***
2022. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universi-

tātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas 
padomes “RTU P-14” atklātā sēdē, attālināti tiešsaistes 
platformā MS Teams, ANSIS AVOTIŅŠ aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Viedo LED apgaismojuma sistēmu izpēte un 
izstrāde” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Zaķis (Rīgas Tehniskā    
universitāte), Dr. Jelena Armas (Elektrilevi OU, Igaunija),         
Dr. Valery Ann Jacobs (Vrije Universitāte Briselē, Beļģija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Valsts Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: 
https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://e-
books.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi). Lūdzam interesentus 
reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 8. aprīlim, rakstot uz: 
janis.zakis@rtu.lv.

***
2022. gada 11. aprīlī plkst. 15.00 Daugavpils Universitātes 

(DU) Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes atklātā 
sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, MAIJA GRIZĀNE, 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pareizticība un vecticība: 
starpkonfesionālā integrēšana Vitebskas guberņas rietumu 
apriņķos 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā” zinātniskā doktora 
grāda (Ph.D.) iegūšanai vēsturē un arheoloģijā.
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