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Eiropas balva par izcilību pedagoģijā 

Turpinājums – 5. lpp.

Centrālā Eiropas Universitāte (CEU) šī gada 19. septembrī 
apbalvoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes dekāni, profesori Lindu Danielu ar Eiropas 
balvu par izcilību pedagoģijā, sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs. Žūrijas komisiju ļoti iespaidojis profesores L. Danielas 
ieguldījums izglītības tehnoloģiju izpētes jomā un darbs ar 
topošajiem skolotājiem.

Tradicionāli šo prestižo balvu, ar kuru tiek godināti 
sociālo un humanitāro zinātņu docētāji Eiropas augstākās 
izglītības telpā, pasniedz CEU studiju gada atklāšanas 
ceremonijā. Šogad to saņēmāt jūs. Kā tobrīd jutāties, par ko 
domājāt?

Protams, jutos pagodināta. Patīkami saņemt šādu balvu 
un patīkami, ka to pasniedz ne tikai �zikā, ķīmijā, datorikā, bet 
arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Šī balva paredzēta par 
sasniegumiem sociālajās zinātnēs, par darbu kā augstskolas 
docētājam.

Latvijas jaunie zinātnieki viesojas Briselē, 
lai tiktos ar Baltijas valstu pārstāvjiem 

zinātnes jautājumos  

Foto: J. Brencis

Valsts emeritētajam zinātniekam Andrim Ozolam 
izvēli kļūt par �ziķi nav nācies nožēlot 

Turpinājums – 2. lpp.

Turpinājums – 3. lpp.

“Jaunajiem, kas tikai domā, vai zinātne varētu būt viņa vai viņas 
darbalauks, vispirms būtu jātiek skaidrībā, vai tiešām tā ir īstā 
nodarbošanās. Tā noteikti nav visienesīgākā. Taču, ja tā tiešām 
interesē, tad šaubīties nevajadzētu, jo gandarījums noteikti ir 
daudz lielāks un dzīve – interesantāka nekā citu profesiju      
pārstāvjiem. Kas var būt interesantāks kā pasaules izzināšana?” 
saka Valsts emeritētais zinātnieks, akadēmiķis                                              
Dr. habil. phys. Andris Ozols.

Esat pasaulē atzīts hologrā�jas eksperts, grāmatas 
“Hologrā�ja – revolūcija optikā” viens no autoriem, jums 
piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts un citi apbalvo-
jumi par optisko tehnoloģiju attīstību. Vai hologrā�ja un ar to 
saistītā zinātne bija jūsu interešu lokā jau pašā studiju 
sākumā?

Par hologrā�ju tā nevaru teikt. Es studēju Gorkijas (tagad 
Ņižņijnovgoroda) Valsts universitātes (GVU) Radio�zikas 
fakultātē. Abstrahējoties no praktiskiem apsvērumiem, 
fakultātes izvēli diktēja interese gan par radio, gan par �ziku 
kopumā. 

Turpinājums – 4. lpp.

LZA SENĀTA AKTUALITĀTES

Latvijā ir fantastiski zinātnieki un zinātnieces, kuri dara pasaules līmeņa darbu!
Sarunas turpinājums ar akadēmiķi Dagniju Loču

 
Dagnija Loča: Tālajā 2012. gadā mēs, zinātnieki, bijām 

nedaudz konservatīvi – nelikās svarīgi lepoties un visiem stāstīt 
par mūsu darbu, ko labu esam izdarījuši. Līdz ar balvas iegūšanu 
bija ļoti daudz interviju televīzijā un rakstu žurnālos, dažādu 
komunikācijas pasākumu, braucienu uz skolām. Man tas bija 
liels atspēriena punkts, lai atrastu sevi un nebaidītos iet un runāt. 
Lai arī esmu zinātniece, man vienmēr liekas, ka varu pateikt kaut 
ko muļķīgu vai gramatiski nepareizu. Taču, ja arī tā gadīsies – 
kāda starpība?! Galvenais, ka esi gājis, stāstījis, cik zinātne ir 
svarīga un ka Latvijā ir fantastiski zinātnieki un zinātnieces, kuri 
dara pasaules līmeņa darbu! 

Turpinājums – 4. lpp.

Aija Freimane joprojām ir vienīgā dizaina pētniece 
Latvijā ar pēcdoktorantūras pieredzi, kas jau gadu par savu 
darba vietu sauc Dublinas Tehnoloģisko universitāti Īrijā. 
Beidzoties pēcdoktorantūtras pētījumam “Dizaina sociāli 
ekonomiskās ietekmes identi�kācijas sistēma zināšanu 
intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, kas atbalstu 
ieguva pirmajā pēcdoktorantūras atbalsta programmā ar 
Latvijas valsts budžeta (10%), Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (85%) un Latvijas Mākslas akadēmijas (5%) �nansējumu  
2017. – 2020.gadam, bija jādomā ko darīt, kā dzīvot un kā iztikt 
tālāk. “Esmu pateicīga visiem bijušajiem kolēģiem par situāciju, 
kas mani pamudināja meklēt iespējas un konkurēt starptautiski. 
Pasaulē ir daudz iespēju tikt novērtētām, un ir vietas, kur sakrīt 
darba ētiskās un profesionālās vērtības,”  saka pētniece.

Foto: Privātais arhīvs.

Foto: Privātais arhīvs.

Turpinājums – 3. lpp.

Latvijas Zinātņu akadēmija 
aicina uz RUDENS PILNSAPULCI
šā gada 24. novembrī  plkst. 14.00

Akadēmijas laukumā 1, trešā 
stāva Portretu zālē un 

tiešsaistes platformā Zoom
  

LZA Senāts 20. septembra un 18. oktobra sēdēs uzklausīja 
piecu LZA īsteno locekļu kandidātu ziņojumus. Šogad LZA 
īsteno locekļu vakancēm tika saņemti pieteikumi no Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktores, 
vadošās pētnieces, LZA korespondētājlocekles –                            
Dr. art. Kristiānas Ābeles,  Paula Stradiņa Klīniskās                  
universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas un Invazīvās 
radioloģijas centra vadītāja, Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes profesora,  LZA korespondētājlocekļa –                         
Dr. med. Daiņa Krieviņa,  Latvijas Universitātes Ģeogrā�jas un 
Zemes zinātņu fakultātes profesores, LZA korespondētājlocekle 
– Dr. geogr. Zaigas Krišjānes, Latvijas Biomedicīnas pētniecī-
bas un studiju centra direktora, Latvijas Universitātes profesora, 
LZA korespondētājlocekļa – Dr. biol. Nila Rostoka un Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas 
centra vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesora, LZA 
korespondētājlocekļa – Dr. med. Pētera Stradiņa.

No 12. līdz 14. oktobrim Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienība (LJZA) kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) delegācijām viesojās 
Briselē. Trīs dienu garumā LJZA pārstāvji tikās ar Latvijas 
deputātiem Eiropas Parlamentā, viesojās Igaunijas, Lietuvas un 
Latvijas pastāvīgajās pārstāvniecībās, kā arī pārrunāja atvērtās 
zinātnes jautājumus ar Science Europe ekspertiem.

Vizīte Eiropas Parlamentā 
Vizītē Eiropas Parlamentā (EP) jaunie zinātnieki tikās ar 

šīs vizītes organizatoru EP deputātu Ivaru Ijabu un viņa koman-
du, lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienības pamatprincipiem 
un lēmumu pieņemšanas mehānismiem, EP struktūru un 
darbības organizēšanu. 

LJZA un LZA delegācijas pie Eiropas Parlamenta. Foto: LJZA arhīvs.

Foto: Privātais arhīvs.
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cieņa un brīvība man ir tuvas un saprotamas, un tas ir tas, pēc kā es 
tik ļoti ilgojos strādājot Latvijā. 

Jau pēc pirmā darba gada Dublinas Tehnoloģiskajā universitātē 
Aijai uzticēts vadīt Mākslas un Dizaina skolas pētniecības padomi. 
Aija tika iekļauta arī School Design Team komandā, kurā kopā ar 
jaunajiem kolēģiem strādāja pie Mākslas un Dizaina skolas, 
fakultātes un visas universitātes jaunās stratēģijas izveides. Viņa ir 
iekļauta arī darba grupā, kura Eiropas mērogā de�nē mākslas un 
dizaina izglītības kritērijus bakalaura, maģistrantūras un 
doktorantūras studiju līmeņos. Te jāmin, ka Dublinas 
Tehnoloģiskās universitātes Mākslas un humanitārajā fakultātē 
ietilpst sešas skolas, starp kurām Mākslas un Dizaina skola ir 
gandrīz tik pat liela kā Latvijas Mākslas akadēmija. 

Par Aijas pēcdoktorantūras ietvaros īstenoto pētījumu un iegūto 
pieredzi lasiet laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 2020. gada oktobra 
izdevumā. 

  “Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 31. oktobris

Latvijā ir fantastiski zinātnieki un zinātnieces, kuri dara pasaules līmeņa darbu!
Sarunas turpinājums ar akadēmiķi Dagniju Loču

Esat teikusi, ka Latvijā ir daudz iespēju veidot karjeru zinātnē, 
bet vajadzīga motivācija un iniciatīva. Vai tiešām ar to pietiek?

Jau 1. kursā es gāju un darbojos vienā institūtā, paralēli gāju 
un darbojos otrā institūtā, turklāt man bija pilna laika studijas. Viss 
ir atkarīgs tikai no katra paša. Ja lekcijas beidzas plkst. 16.00, tad uz 
laboratoriju vari aiziet pēc lekcijām. Ja lekcijas sākas vēlā                 
pēcpusdienā, tad visu rītu vari pavadīt laboratorijā. Ir jāgrib. Kaut 
kādā brīdī man, piemēram, zinātne jeb darbs laboratorijā un darbs 
ar zinātniskajiem eksperimentiem, aparatūru un visu pārējo palika 
par hobiju. Līdz ar to vairs nebija jautājumu, – vai es būšu, kad es 
būšu? Taču ar gribēšanu vien nepietiek. Tas nozīmē, ka students jau 
no pirmajiem bakalaura kursiem (tieši tāpat kā to darīju es) iet uz 
institūtu un stažējas. Viņš ir kā brīvprātīgā darba veicējs. Vadītājam 
nav jāzvana un jāprasa: “Kur esi? Vai tu šodien būsi?”. Varbūt 
iniciatīva nav zinātnisks sasniegums, bet tā parāda vēlmi un spēju. 
Zināšanas, ko iegūst studijās, ir ļoti vērtīgas, bet tās zināšanas, ko 
iegūst, strādājot laboratorijā, tās ir neatsveramas. Jo vairāk būs 
tādu, kuri grib, var un dara, jo mēs kā tauta kļūsim daudz gudrāka 
un spējīgāka.

Jūs aktīvi iesaistāties sabiedrības informēšanā par zinātnes 
sasniegumiem, jeb kā to mēdz dēvēt – zinātnes komunikācijā. 
Pastāstiet kā izdodas ar šīs iniciatīvas īstenošanu?

Ar katru gadu izdodas arvien labāk un labāk, jo ir vairākas 
iniciatīvas. 2017. gadā vadīju 10 sēriju raidījumu “Izgudrotāji”. Tā 
bija mana ambīcija žurnālistikā. Tagad ar kolēģiem par zinātnes 
sasniegumiem runājam LTV “Rīta Panorāmas” veidotajos sižetos, 
kā arī Latvijas Radio raidījumā “Zināmais nezināmajā”. Mēs kā 
zinātnieki sniedzam intervijas, dodamies uz skolām, stāstām kāpēc 
ir svarīgi mācīties matemātiku, �ziku vai ķīmiju. Esmu pat bijusi 
bērnudārzos, lai stāstītu par to, cik forši ir būt par zinātnieku. 
Interesanti, ka bērni zinātnieku vai zinātnieci asociē ar vecāka 
gadagājuma cilvēku – brillēs un novalkātos apavos, izpūrušiem 
matiem, ar tādiem, kuriem nav savas personīgās dzīves, proti, 
ģimenes, bērnu. Šādos brīžos nākas mēģināt šo izveidojušos ainu 
mainīt, piemēram, stāstot, ka zinātnieces ir fantastiskas un 
apburošas sievietes ar savu privāto dzīvi, daudzām no viņām ir pat 
trīs-četri bērni, un viņas spēj visu veiksmīgi apvienot. Tāpat viņas 
piedalās visās sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Stāstu par to, ka 
mums ir ļoti interesants un daudzpusīgs darbs. Gada laikā 
apbraukājam 5–7 pasaules vietas, piedaloties starptautiskās konfe- 
rencēs, iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, veidojot jaunas sadarbī-
bas un rakstot zinātniskās publikācijas. Starp citu, nekur tālu no 
žurnālistikas netiku, jo, lai uzrakstītu labu zinātnisko publikāciju, ir 
jābūt arī labai valodai un spējai saprotami izstāstīt jebkurai 
auditorijai par to, ko esi izpētījis un atklājis.

Zinātniekus mēdzot iedalīt divās grupās – teorētiķos un 
praktiķos. 

Tā ir, jā, taču nekad nav tikai balts vai melns. Es vairāk esmu 
zinātnieks-praktiķis. Man tam visam pamatā ir vēlme redzēt sava 
darba augļus, es vēlos, lai manis radītā zinātne, manis izstrādātais 
materiāls spētu palīdzēt cilvēkiem pret dažādām slimībām un 
uzlabot viņu dzīves kvalitāti vēl manas dzīves laikā. Vēsturē ir arī 
pretēji piemēri. Ņūtons, Einšteins – viņiem bija fantastiskas 
teorijas, bet neviens viņu dzīves laikā nespēja tās pieņemt. 

Pagājušajā gadā piedalījāties RTU Bērnu un Jauniešu universi-
tātes rīkotajā konkursā “Noslēpumainā zinātne” 8.–9. klašu 
skolēniem. Kāpēc tika izvēlēta tieši šī vecuma grupa? 

Šī vecuma grupa ir ļoti svarīga, jo šī brīža vidusskolas sistēma 
piedāvā dažādus novirzienus, piemēram, bioloģija-matemātika vai 
informātika-bioloģija. Katrai skolai tie var atšķirties. Ir svarīgi, lai 
skolēns beidzot pamatskolu saprastu, kuru virzienu izvēlēties 
turpinot mācības vidusskolā un kādas nākotnes iespējas šī izvēle 
var dot. 

Tāpat jau trešo gadu, Baltijas Biomateriālu ekselences centra 
ietvaros, tiek rīkots konkurss 10. un 11. klašu skolēniem. Šie 
konkursi tiek organizēti četrās kārtās un ietver ķīmijas, �zikas, 

 

hialuronskābei pievienojām klāt vēl vienu polimēru, kas rada 
antibakteriālas īpašības, – polilizīnu, lai iegūtu mākslīgo kaulu, kas 
nodrošina pretiekaisuma iedarbību. Proti, lai implantējot to cilvēka 
organismā tas ne tikai aizstātu cilvēka kaulaudus un veicinātu jauna 
kaula veidošanos, bet arī, lai novērstu iespējamos infekciju riskus. 

Pirms 10 gadiem jūs ieguvāt L'ORÉAL balvu. Vai šī balva ko 
mainīja jūsu dzīvē? 

Manī noteikti kaut kas mainījās līdz ar šīs balvas saņemšanu. 
Atceros L'ORÉAL koordinatori Esteri, kura šo pasākumu padarīja 
ļoti īpašu. Tālajā 2012. gadā mēs, zinātnieki, bijām nedaudz 
konservatīvi – nelikās svarīgi lepoties un visiem stāstīt par mūsu 
darbu, ko labu esam izdarījuši. Pateicoties tieši Esterei, sapratu – 
kāpēc mēs turam sveci zem pūra? Kāpēc neejam un nestāstām? 
Estere teica: “Klausieties, jūs taču esat pašas labākās, pašas 
gudrākās! Jūs varat tik daudz izdarīt! Jums ir jāiet un jārunā!”. Līdz 
ar balvas iegūšanu bija ļoti daudz interviju televīzijā un rakstu 
žurnālos, dažādu komunikācijas pasākumu, braucienu uz skolām. 
Man tas bija liels atspēriena punkts, lai atrastu sevi un nebaidītos 
iet un runāt. Lai arī esmu zinātniece, man vienmēr liekas, ka varu 
pateikt kaut ko muļķīgu vai gramatiski nepareizu. Taču, ja arī tā 
gadīsies – kāda starpība?! Galvenais, ka esi gājis, stāstījis, cik 
zinātne ir svarīga un ka Latvijā ir fantastiski zinātnieki un 
zinātnieces, kuri dara pasaules līmeņa darbu!

Esat trīs bērnu mamma, jums ir divi dēli un meita. Sievietēm 
esot grūti atgriezties zinātnē, jo rūpējoties par mazuli tā pirma-
jos dzīves gados uz kādu laiku nākas izkrist no aprites. 

Manī vienmēr bijis tāds spīts – ja kaut ko esmu iesākusi, tas 
jāpabeidz. Zinātne ir mana dzīve un mans hobijs. Kad dzīve 
beigsies, tad beigsies arī mans darbs zinātnē. Tas ir tas, kas man 
patīk, ar ko gribu nodarboties, – neskatoties uz to, ka man ir trīs 
bērni. Savus dekrēta atvaļinājumus pavadīju strādājot. Tas būs ļoti 
nepopulārs viedoklis, bet, ja, piemēram, veikala pārdevēja var aiziet 
dekrētā un pusotru gadu nestrādāt, aizmirstot par savu kasi un 
preču apriti, tad zinātnieks to nevar izdarīt. Tev vienmēr būs kāds 
students, publikācija, projekts, nepabeigts darbs, grāmatvedība, 
jauns projekts, jauni partneri, konferences utt. Tu gribot nespēj 
izkrist no aprites, bet, ja izkrīti, tad tu esi tur, kur tu esi. Ja gribi kaut 
ko sasniegt, gribi panākumus un atpazīstamību, ja gribi labi pelnīt, 
ir jāturpina darboties. Tā tas ir jebkurā profesijā. Tas, cik tev būs, ir 
atkarīgs no tā, cik daudz un cik labi tu to dari, un, lai darītu labi, tev 
ir jādara vairāk, nekā tu spēj izdarīt.

Tā vien šķiet, ka visu laiku esiet kustībā. Jums nemēdz būt brīži, 
kad gribētos kādu atelpu?

Kādreiz televīzijā bija reklāma par Duracell baterijām. Es 
pilnīgi noteikti esmu Duracell neskatoties uz to, ka esmu iegājusi 
piektajā gadu desmitā. Taču arī Duracell enerģija beidzas. Tad es 
esmu parastā baterija – es funkcionēju, bet ar mazāku jaudu. 

Protams, uznāk tādi brīži, kad gribas un arī vajag atpūsties. 
Uz to var skatīties kā uz zebru – balta svītra, melna svītra, balta 
svītra, melna svītra. Vai nu kalnā, vai nu lejā. Galvenais tajā lejā 
nebūt pārāk ilgi. Reizēm, esot lejā, ir jāpaņem pauzīte, pasakot stop. 
Man pauzīte nozīmē pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai aizbraukt 
kaut kur atpūsties ar draudzenēm (bez vīra, bez bērniem), pasēdēt 
pļavā un parunāt par neko, aiziet uz kafejnīcu, pasauļoties. Bet arī 
tas kādreiz pieriebjas, protams. Aizbraucot ceļojumā, tā saucamajā 
atpūtā, nekas jau dzīvē nemainās. Mainās tikai tas, ka esi kopā ar 
bērniem un ģimeni, bet dators un līdz ar to arī darbs tāpat ir kopā 
ar mani. Pēdējos gados nav bijis neviens ceļojums bez līdzi paņem-
ta datora. Es tagad gaidu to mirkli, kad spēšu sev iestāstīt, ka tajās 
dažās dienās vai pāris nedēļās darbā bez manis nekas slikts 
nenotiks, un, ja notiks, tad tā tam bija jānotiek. 

medicīnas un bioloģijas uzdevumus. Mēs sagatavojam uzdevumus 
gan video formātā, gan nosūtam praktisko uzdevumu “kastītēs” uz 
skolām un uzdodam viņiem veikt padziļinātu tēmas analīzi un 
iesūtīt uzdevumu risinājumus mūsu žūrijas komisijai. Kā vienu no 
piemēriem varu minēt kartupeļu baterijas pagatavošanu, kas 
nodrošinātu gaismas diodes iedegšanai nepieciešamo enerģiju. 
Uzvarētāju komanda iegūst balvu – ceļojumu pie kāda no mūsu 
ārvalstu partneriem. Pagājušogad konkursā uzvarēja skolēni no 
Inženierzinātņu vidusskolas. Viņi devās uz Šveici, kur nedēļu 
Davosas izpētes institūtā iemēģināja roku 3D printēšanā, skrūvēja 
kaulus un veica virtuālas operācijas. Tas bija grandiozs pasākums 
gan viņiem, gan mums pašiem. Savukārt šogad uzvarētāju koman-
da devās pie mūsu Vācijas partneriem uz Erlangenas Biomateriālu 
institūtu. Tā viņi var dabūt mazliet to zinātnes un laboratorijas 
garšu arī ārpus Latvijas.

Ko satur šīs uzdevumu kastītes?
Kā nu kuru reizi - �ltrpapīrs, �omāsteri, centrifūgas stobriņi, 

gaismas diodes, strāvas vadi, cinkotas skrūves, vara plāksnītes. 
Visas šīs lietas ir nepieciešamas kāda konkrēta uzdevuma veikša-
nai.

Zinu, ka strādājat arī pie biomateriālu izpētes, kas būtu pielieto-
jami stomatoloģijā. 

Jā, mūsu centrā strādājam arī šajā virzienā – piemēram, pie 
biomateriāliem, kurus varētu izmantot zobu pastās, lai atjaunotu 
zobu emalju. Darbs tika aizsākts pirms sešiem gadiem Vitas Zālītes 
disertācijas laikā un turpinās arī šobrīd viņas pēcdoktorantūras 
projekta ietvaros. Vita savu disertāciju izstrādāja sadarbībā ar Rīgas 
Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu. Šāda sadarbība ir 
labs piemērs tam kā zinātnieki sadarbojas ar mediķiem un mediķi 
ar zinātniekiem, lai radītu labākus materiālus vai meklētu risināju-
mus līdz šim izmantoto materiālu uzlabošanai. Tāpat centrā strādā-
jam pie tādu zobu plombu radīšanas, kas dziedētu kariesu un 
atjaunotu zoba dabīgo struktūru. 

Zinātniskajiem mērķiem izmantojat diezgan populāru vielu – 
hialuronskābi. Ar ko šī viela ir tik īpaša, lai to pielietotu arī 
kaulaudu atjaunošanā?

Hialuronskābe atrodama mūsu organismā. Tā palīdz audiem 
būt elastīgiem, mitrina tos un darbojas kā starpšūnu viela. 
Patiesībā, tā pilda daudz dažādu funkciju. Biomateriālu radīšanā to 
izmanto, jo ir līdzīga mūsu dabīgajiem audiem. Hialuronskābi 
injicē grumbās ādas atjaunošanai, jo tās īpašības ir līdzīgas ādas 
īpašībām – gan elastība, gan mitrinošās spējas. Kāpēc mēs to 
izmantojam kauliem? Kaulu sastāvā 60% ir kalcija fosfāti jeb 
neorganiskā fāze un 30% ir organiskā sastāvdaļa, kur ir dažāda 
veida polimēri, bet pārsvarā kolagēns, kuru mēģinām aizstāt ar 
hialuronskābi. Sajaucot kopā kalcija fosfātu ar hialuronskābi, mēs 
varam iegūt tādu struktūru, kas spētu imitēt dabīgā kaula struktū-
ru. Šo pētījumu uzsākām īstenot Rīgas Tehniskās universitātes un 
Rīgas Stradiņa universitātes kopīgā granta ietvaros. Attīstot 
pētījumu Latvijas Zinātnes padomes granta ietvaros 
(lzp-2019/1-0005 (iBone)) šiem kalcija fosfātiem un 

 

 

 

 

Ēnu dienas BBCE. Foto: BBCE arhīvs.
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AIZBRAUKT, LAI STRĀDĀTU CITUR 

Pēcdoktorantūras pētījumā Aija meklēja atbildes uz tik 
zināmo teicienu “dizains pievieno vērtību”. Viņu interesēja 
mijiedarbība starp iesaistītajām pusēm – dizaina nozari, tautsaim-
niecību, publisko sektoru un gala lietotāju – cilvēku. Pētniecei 
izdevās noformulēt četrus jauninājums dizaina nozarē starptautis-
ki. Vispirms tā ir dizaina de�nīcija, kas pasaka, ka dizaina rezultāts 
rada labsajūtu – laimes un apmierinātības sajūtu cilvēkam – 
produktu, pakalpojumu, sistēmu vai stratēģiju lietotājam. Aijai 
izdevās de�nēt arī trīskāršo dizaina procesu, kas nozīmē, ka dizaina 
izstrādes principi un process iekļauj un pieļauj, ka dizaina risināju-
mi var būt vairāk nekā viens gala rezultāts, tai skaitā dizaina 
rezultāts var būt jau dizaina izstrādes sākumposmā. Kā trešais 
jauninājums – tika izstrādāta dizaina pielietošanas pašvērtējuma 
matrica, ar kuras palīdzību, atbildot uz konkrētiem jautājumiem, 
uzņēmēji vai publisko pakalpojumu sniedzēji var pārliecināties, vai 
un kādā pakāpē dizains ir iekļauts risinājuma izstrādē un kādu 
vērtību konkrētais risinājums rada. Matricā pētniece iekļāva arī 
uzņēmuma dizaina kapacitātes izvērtēšanas aspektus un tieši šo 
pētījuma daļu šogad izmantoja Rīgas Ekonomikas augstskolas 
maģistra studentes Zane Ozola un Dace Nelsone  

 

maģistra darbā, kurā analizēja dizaina ietekmi Latvijas modes 
dizaina uzņēmumos Latvijā. Par galveno sava darba jauninājumu 
un vērtību Aija uzskata de�nētos dizaina vērtības kritērijus, kas 
pasaka, kādā veidā produkti un pakalpojumi pievieno vērtību tieši 
cilvēkam ikdienas produktu un pakalpojumu lietošanā. Izstrādāto 
matricu plānots pielietot arī Īrijas koka industrijas dizaina analīzē. 

Par aizbraukšanu, lai strādātu citur Aija Freimane saka: 
Aizbraukt strādāt citur ir uzdrīkstēšanās un drosme sākt visu no 
jauna, jaunā vidē, pēc tam, kad 14 gados bija izveidota dizaina 
pētniecības metodoloģija Latvijā. Es saprotu un cienu ikvienu, kas 
devies darbā ārpus Latvijas. Man pirmais gads bija darbošanās 
absolūtā klātesamības brīdī – te un tagad. Es aizliedzu sev domāt, kā 
būtu, ja būtu Latvijā, un par laimi bija tik ļoti daudz darba, ka tikai 
sazvanīšanās ar bērniem, mammu, māsām, brāļiem, draugiem 
palīdzēja būt. Paldies arī jaunajiem kolēģiem par tik cieņpilni 
iekļaujošu un novērtējošu darba vidi. Sajust un būt novērtētai, ka es 
ar savu pieredzi un zināšanām esmu vajadzīga šeit, iedvesmo 
jauniem darbiem. Es atkal profesionāli jūtos labi. Esmu vidē, kur 
akadēmiskā brīvība, tolerance, ētika un uzticēšanās ir galvenās 
vērtības. Šīs vērtības, kā arī iekļaujošā demokrātija,   

Turpinājums no 1. lpp.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane



Valsts emeritētajam zinātniekam Andrim Ozolam 
izvēli kļūt par �ziķi nav nācies nožēlot

Trešajā kursā bija jāizvēlas specializācija, un mani fascinēja 
toreiz vēl pavisam jauna nozare “Kvantu radio�zika un 
nelineārā optika”. Par nelineārās optikas problēmām 1968. gadā 
teicami aizstāvēju diplomdarbu “Par gaismas polarizācijas 
plaknes nelineāru griešanos vienasu kristālos”. Darbs bija 
teorētisks – bija jāveic analītiski un skaitliski aprēķini. Tā sākās 
mana interese par optiku, it sevišķi par nelineāro optiku un 
lāzeriem. Draugi kritizēja manu izvēli kā nepraktisku, jo darbu 
šajā nozarē es Latvijā neatradīšot. Darba atrašana gan aizkavē-
jās uz trīs gadiem sakarā ar dienestu Melnās jūras �otē pēc 
GVU beigšanas. Pirms dienesta 1968. gada vasarā darba iespēju 
noskaidrošanas nolūkā apmeklēju LVU Marinas Popovas 
laboratoriju, taču izrādījās, ka tādi speciālisti viņiem neesot 
vajadzīgi. Darbu (cietvielu �zikas laukā) man piedāvāja 
profesors K. Švarcs, pie kura jau biju strādājis kā laborants 
1961.–1963. gadā pirms GVU un ar kuru uzturēju kontaktus arī 
dienesta laikā.  

Kad 1971. gada beigās atgriezos Latvijā, prof. Švarcs man 
piedāvāja darbu LPSR ZA Fizikas institūtā savā laboratorijā pie 
kristālu audzēšanas. Tas neraisīja manī sajūsmu, ko darīju 
zināmu arī prof. K. Švarcam. Viņš atbildēja, ka arī cietvielu 
�zikā ir vieta optiskām metodēm. Izrādījās, ka Švarca labora-
torijā vienam darbiniekam bija uzdots iepazīties ar hologrā�ju, 
lai noskaidrotu, vai gaismas jutīgos sārmu halogenīdu kristālos 
ar krāsas centriem ir iespējams ierakstīt hologrammas. Es sāku 
iedziļināties kristālu audzēšanā un to īpašību raksturošanā. 
Man par prieku 1972. gada sākumā darbinieks, kuram bija 
jānodarbojas ar hologrā�ju, to pārtrauca, un prof. K. Švarcs 
hologrā�jas tēmu piedāvāja man, ko pieņēmu ar entuziasmu. 
Manis veiktais uzdevums bija uzbūvēt hologrā�sko iekārtu un 
izmantot to hologrammu ierakstam sārmu halogenīdu 
kristālos, bet vēlāk – arī citos materiālos. Konstatēju, ka 
dinamiskā hologrā�ja īstenībā ir nelineārās optikas nozare. Tā 
man laimīgā kārtā tomēr izdevās atrast darbu specialitātē 
Latvijā.

Esat ievērojama zinātnieka, akadēmiķa Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes profesora Oļģerta Ozola dēls. Jūsu 
māsa ir docente, pasniedz LLU (pārdēvēta par Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti). Kā sanāca, ka 
kļuvāt par Rīgas Tehniskās universitātes profesoru?

Lai gan mans tēvs agrākās Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas (LLA) profesors tiešām bija izcils zinātnieks, kas 
deva būtisku ieguldījumu mašīnu mehānismu struktūras 
teorijā (līdzīgu kā Mendeļejevs ķīmijā), tomēr viņš nebija 
akadēmiķis. Cik sapratu, tam par iemeslu bija toreizējā LPSR 
ZA prezidenta A. Mālmeistara nepatika pret latvisko garu, kas 
valdīja LLA.

Mana māsa Baiba Ozola šobrīd ir LBTU docente. Viņa 
mani krietni pārspēj interesantu un studentiem noderīgu 
grāmatu rakstīšanā. Viņas spalvai pieder “Pārtikas toksikoloģi-
ja” (2007), “Biogēnie elementi” (2010), “Praktiskā ķīmija” 
(2017) un “Biogenic Elements and Basic Inorganic Chemistry” 
(2018). Šīs grāmatas uzrakstītas skaidrā un saprotamā valodā, 
un daudzas tajās skartās tēmas ir interesantas ikvienam. 
Studenti un docētāji tās augstu vērtē.

Līdz 1991. gadam es strādāju tikai LZA Fizikas institūtā, 
pēc tam līdz 2006. gadam LU Cietvielu �zikas institūtā.         
1991. gadā aizstāvēju PSRS �zikas un matemātikas zinātņu 
doktora disertāciju. Par to uzzināja mans paziņa Arkādijs 
Vocišs, kas iepriekš bija mācījies aspirantūrā Fizikas institūtā, 

Jums piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka statuss par mūža 
ieguldījumu un izcilu devumu zinātnē. Vai jūtaties gandarīts 
un varat teikt, ka viss ir izdevies? 

Protams, ka jūtos ļoti gandarīts un pateicīgs LZA par 
mana zinātniskā darba augsto novērtējumu. Vai viss ir izdevies? 
Pamatā ir, bet ne viss. Savulaik lielu darbu ieguldīju Latvijā 
pirmā pikosekunžu lāzerspektrometra izveidē un lietošanā. Jau 
1989. gadā bija doma attīstīt pikosekunžu lāzerspektroskopijas 
virzienu ar izšķirtspēju laikā paralēli hologrā�jai. Ar tā palīdzī-
bu ir izstrādāts un aizstāvēts viens promocijas darbs un divi 
maģistra darbi. Diemžēl dažādu objektīvu un subjektīvu 
apstākļu dēļ šis virziens manā darbā nav tālāk pienācīgi       
attīstījies.

Esat rādījis izcilu piemēru un ievadījis daudzus jauniešus 
zinātnes dzīvē. Noteikti ir daudzi, ar kuriem lepojaties. Ko 
novēlēsiet jaunajiem, kas tikai domā, vai zinātne varētu būt 
to darbalauks?

 Paldies par tik augstu novērtējumu, tomēr, manuprāt, 
vārdu izcilība šodien lieto pārāk plaši. Piemēram, �zikā izcili ir 
darbi, kas atzīmēti ar Nobela prēmiju, par to nav šaubu. Taču 
bieži par izciliem sauc vienkārši labi veiktus darbus. Jā, esmu 
vadījis gan promocijas, gan maģistra, gan bakalaura darbus. 
Varu lepoties ar RTU profesoru Jurģi Poriņu, doktoru Dmitriju 
Saharovu, doktori Peiviju Rīholu (Paivi Riihola). Lepojos arī ar 
saviem bijušajiem studentiem – RTU profesoru Sandi Spolīti, 
LZA ārzemju locekli Oskaru Ozoliņu un citiem.Jaunajiem, kas 
tikai domā, vai zinātne varētu būt viņa vai viņas darbalauks, 
vispirms būtu jātiek skaidrībā, vai tiešām tā ir īstā nodar-
bošanās. Tā noteikti nav visienesīgākā. Taču, ja tā tiešām 
interesē, tad šaubīties nevajadzētu, jo gandarījums noteikti ir 
daudz lielāks un dzīve – interesantāka nekā citu profesiju 
pārstāvjiem. Kas var būt interesantāks kā pasaules izzināšana? 
Protams, aizraut var arī daudzas citas profesijas. Man attiecībā 
uz zinātni nebija viegli pieņemt lēmumu. Sākotnēji vēlējos kļūt 
par radioinženieri, tādēļ, vēl mācoties 10. klasē, 1961. gada 
vasarā sāku strādāt Atomreaktorā prof. Švarca laboratorijas 
elektroniķu grupā, kuru vadīja Tālivaldis Mežs. Tur redzēju, kā 
strādā �ziķi (piemēram, Jānis Kristapsons, Dzintars Lūsis, 
Eduards Alukers), un man radās interese arī par cietvielu �ziku 
un �ziku kopumā. Interesi par �ziku manī nostiprināja Daniila 
Graņina grāmata “Savādās pasaules neizbēgamība” (krievu 
valodā), kas bija veltīta kvantu mehānikas attīstībai.

Lai pārliecinātos, ka tiešām vēlos būt �ziķis, nolēmu 
turpināt darbu prof. K. Švarca laboratorijā un pāriet no 
klātienes 1. vidusskolas uz Rīgas Raiņa 8. vakara un neklātienes 
vidusskolu. To beidzu 1963. gadā ar pārliecību, ka tiešām vēlos 
būt �ziķis. Savukārt studiju izvēle ideāli apvienoja �ziku un 
radiovirzienu (ar uzsvaru uz pirmo). Izvēli nav nācies nožēlot.
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bet 1991. gadā vadīja Daudzkanālu elektrosakaru katedru RTU 
Radiotehnikas un sakaru fakultātē (no 2000. gada Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultāte – ETF). Viņš teica, ka fakultātē 
esot vajadzīgi jauni doktori, un uzaicināja mani strādāt savā 
katedrā. Piekritu, jo biju izglītojies radio�zikā un elektronikā, 
un tajā laikā jau parādījās materiālas grūtības sakarā ar Latvijas 
aiziešanu no PSRS, piemēram, liela rubļa in�ācija. Līdz           
1994. gadam biju docents, vēlāk – profesors. 1994. gadā LU 
Senāts man piešķīra LU profesora akadēmisko nosaukumu ar 
attiecīgo diplomu. 1998. gadā piedalījos konkursā uz RTU 
�zikas “valsts profesora” vietu un četru pretendentu 
konkurencē tiku ievēlēts. 2000. gadā saņēmu arī RTU profesora 
diplomu.

Laudatio Jurim Upatniekam, Valtera Capa balvu saņemot, 
sacījāt, ka ar hologrā�ju var izskaidrot Visumu. Kāds ir šis 
skaidrojums?

Jautājums ir ļoti interesants un būtisks. Lai atbildētu 
koncentrēti, aptuveni citēšu savu rakstu žurnālā “Zvaigžņotā 
Debess” (2013. gada pavasaris) par šo tēmu. Amerikāņu �ziķis 
Deivids Boms (David Bohm, 1917–1992) bija pirmais, kas 
saskatīja Līsa-Upatnieka (Leith-Upatnieks) hologrammu 
īpašības Visuma uzbūvē. Vienkāršoti sakot, viņš uzskatīja, ka 
visums ir milzīga hologramma, kuras katra daļa satur 
informāciju par visu, un viss satur informāciju par katru daļu. 
Redzamā pasaule atšķiras no īstās, tāpat kā hologrā�skais attēls 
no hologrammas.

1990. gadu sākumā holandiešu �ziķis Žerārs Hu�s 
(Gerardus ‘t Hoo�, 1946) piedāvāja hologrā�sko principu 
kvantu gravitācijas teorijā un kosmoloģijā. Tālāk to attīstīja 
ASV �ziķis Leonards Saskinds (Leonard Susskind, 1940). 
Šodien hologrā�skais princips ir viens no teorētiskās �zikas 
stūrakmeņiem. Saskaņā ar to tā vienkāršākajā formā informāci-
ja par tilpumu atrodas virsmā, kas to ierobežo. Virsmas 
informācijas blīvums nevar pārsniegt 1.4*1065 bit/cm2. No tā 
izriet, ka Visumam ir diskrēta uzbūve un tilpums faktiski ir 
�ktīvs, tāpat kā 3D objekts, kas ierakstīts 2D hologrammā. Šīs 
idejas lieto melno caurumu teorijā un Visuma membrānu 
teorijā jeb M-teorijā. M-teorija pauž mūsdienās populārāko 
priekšstatu par apkārtējās pasaules uzbūvi. M-teorijā Visums ir 
11-dimensionāls un sastāv no 10 telpas dimensijām (no kurām 
septiņas ir saritinājušās tik mazos izmēros, ka mēs tās 
nemanām) un vienas laika dimensijas. Mēs dzīvojam 4-dimen-
sionālā (ieskaitot laiku) membrānā jeb brānā, kas tad arī ir 
mūsu Visums. Blakus 7D telpā ir citas brānas.

Studenti, zinātniskais darbs, dalība LZA aktivitātēs un citas 
zinātniskās saistības prasa daudz laika. Kā jūs atpūšaties? 
Vai ir kāds vaļasprieks? Ko saka ģimene par jūsu profesiju un 
darbu, kam reti ir noteikts darbalaiks?

Darbs ir manas dzīves jēga, tātad arī galvenais prieks. 
Ģimene pie tā ir pieradusi. Atpūta visbiežāk nozīmē dažādu 
nepieciešamu �zisku darbu veikšanu, piemēram, mūsu 
Garupes mājas dārzā. Lielākais vaļasprieks ir grāmatu lasīšana. 
Visbiežāk tās ir par vēsturi, �lozo�ju, zinātni, tehniku, politiku. 
Daiļliteratūra mazāk, lai gan arī to lasu, un labi daiļliteratūras 
darbi paliek atmiņā. Piemēram, Aleksandra Grīna “Dvēseļu 
putenis”, Maikla Kraitona “Laika robeža”, Anšlava Eglīša 
“Pansija pilī” un “Homo Novus”, Bernharda Šlinka 
“Priekšālasītājs”. Pie citiem vaļaspriekiem pieder kalnu un 
distanču slēpošana, braukšana ar velosipēdu, peldēšana.

Andris Ozols ar sievu Veru, 2022. gads, Kuresāre. Foto: Privātais arhīvs.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga

  “Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 31. oktobris

Latvijas jaunie zinātnieki viesojas Briselē, lai tiktos ar 
Baltijas valstu pārstāvjiem zinātnes jautājumos  

Klātesošie izmantoja iespēju diskutēt un uzdot sev interesē-
jošos jautājumus par vienbalsīguma principa priekšrocībām un 
izaicinājumiem, Eiropas pētniecības grantu un programmu atbalsta 
mehānismu paplašināšanu jaunajiem zinātniekiem un citām 
tēmām. Ivars Ijabs iepazīstināja ar EP dažādo komisiju, to skaitā 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komisijas, darba speci�ku, 
kā arī Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) lomu, un 
akcentēja Latvijas likumdevēju iespējas izmantot EPRS neatkarīgo 
analīzi lēmumu pieņemšanā, nākotnē aktīvāk sadarbojoties ar EP 
pārstāvjiem.

Vizītes Igaunijas un Lietuvas pārstāvniecībās pētniecības un      
zinātnes jautājumos EP

Vairumam Eiropas valstu ir pastāvīgās pārstāvniecības 
pētniecības un zinātnes jautājumos Eiropas parlamentā, turpretī 
Latvijai tādas šobrīd nav. Lai labāk izprastu šādu pārstāvniecību 
lomu un priekšrocības LJZA tikās ar Igaunijas un Lietuvas zinātnes 
pārstāvjiem EP. 

Igaunijas pastāvīgā pārstāvniecība pētniecības un zinātnes 
jautājumos (Estonian Liaison O�ce for EU RTD) ir galvenais 
kontaktpunkts informācijas apmaiņā un starptautisko zinātnisko 

partneru piesaistē Igaunijas pētniecības institūcijām un industrijai. 
Tā nodrošina informācijas apriti un tīklošanos ar nacionālajiem 
kontaktpunktiem par Eiropas zinātnes programmu �nansējuma (to 
skaitā “Apvārsnis Eiropa”, MSCA, Eiropas Pētniecības programma, 
Eiropas Pētniecības telpa) piesaisti un apguvi. Igaunijas 
pārstāvniecība ir daļa no IGLO (Informal group of R&D Liaison 
O�ces), Science Europe un Nordic-Baltic Network, tādējādi 
nodrošinot plašu informācijas koordinācijas tīklu un iespējas 
starptautisko zinātnisko partneru piesaistei Igaunijas pētniecības 
institūcijām.  

Tiekoties ar Ülle Napa, kas šobrīd EP darbojas kā Igaunijas 
pārstāve zinātnes jautājumos, tika pārrunāti Tartu Universitātes 
panākumi �nansējuma piesaistē, kur noderējis Igaunijas 
pārstāvniecības atbalsts. 

Līdzīgi kā Igaunijas kolēģe, Lietuvas pētniecības un zinātnes 
pārstāvis EP, Tadas Tumėnas uzsvēra Lithuanian RDI Liaison O�ce 
LINO būtisko lomu informācijas izplatīšanā un partneru piesaistē 
Lietuvā īstenotajiem zinātniskajiem projektiem, iepazīstinot arī ar 
Lietuvas stratēģiju, kuras rezultātā tika izveidoti 5 fokusēti 
zinātnes-tehnoloģiju parki – Santara, Sauletekis, Marine, Nemunas 
un Santaka Slenis. Rasa Tumaševičiūtė, kas paralēli darbam 

Lietuvas pārstāvniecībā, ir arī Lietuvas Jauno zinātnieku 
apvienības valdes locekle, dalījās ar savu pieredzi apvienības darba 
organizēšanā Lietuvā. LJZA saredz iespēju pārņemt Lietuvas 
pieredzi aktīvākā �nansējuma piesaistē, kā arī veidot koordinētus 
sadarbības projektus jauno zinātnieku interešu pārstāvniecībā 
Lietuvas un Latvijas mērogā.  

  

Turpinājums no 1. lpp.

Turpinājums – 4. lpp.

LJZA un LZP delegācijas Lietuvas pārstāvniecībā. Foto: LJZA arhīvs.
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LZA SENĀTA AKTUALITĀTES

LZA korespondētājlocekles Dr. art. Kristiānas Ābeles zinātni-
skais ziņojums “Riņķa līnijas zīmēšana ar centru 1900. gadā: 
Mākslas vēsturnieces pieredze”

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institū-
ta direktore, vadošā pētniece Dr. art. Kristiāna Ābele aicināja 
ielūkoties jomā, kura cilvēku dzīvi ietekmē caur estētisku pieredzi, 
un ar atsevišķiem akcentiem izsekot tiem būtiskākajiem veiku- 
miem, kas veidojuši pētnieces līdzšinējo darbību un tālākās ieceres. 
Galvenais hronoloģiskais atskaites punkts un gandarījuma avots    
K. Ābelei bija iespēja atrast par zudušiem uzskatītus mākslas 
darbus, atklājot vērtības, ko nodot tālāk sabiedrībai. Tā, piemēram, 
Vilhelma Purvīša starptautiski slavenā un godalgotā glezna 
“Ziemeļu nakts” pirms nepilniem 10 gadiem nonāca Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) kolekcijā. 

K. Ābeles darbs saistīts ar LMA Mākslas vēstures institūtu, 
pavisam nesen kļūstot par tā direktori. K. Ābeles dosjē ir pētījumi 
par personībām, kuru biogrā�jās un veikumā būtisks ir gadsimtu 
mijas – 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma periods, kā arī mākslas 
zinātnes tekstu rediģēšana, kas palīdzējusi kļūt par jomas 
pārzinātāju plašākā spektrā. Pētnieces maģistra darbs pārtapa 
monogrā�jā par mākslinieku Pēteri Krastiņu, bet vēlāk par centrālo 
pētījumu asi kļuva Johana Valtera dzīves un radošā mantojuma 
izzināšana tapa pamatmonogrā�ja, kas iznāca reizē ar 140. gada- 
dienas izstādi LNMM, gan citas J. Valtera stāsta versijas vācu 
izdevumos, sērijas “Latvijas mākslas klasika” bilingvālajā 
izdevumā. Paralēli darbam pie grāmatas “Purvītis” pētniece bijusi 
zinātniskā konsultante V. Purvīša 150 gadu jubilejas izstādei, kā arī 
nupat pulcinājusi mākslas vēsturniekus un citu jomu speciālistus 
LMA konferencē “Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā”.

Turpmāk K. Ābele iecerējusi radīt monogrā�sku pētījumu 
par ievērojamo mākslas vēsturnieci Tatjanu Kačalovu, kura bija 
pirmā Purvīša mantojuma pētniece, viņa biogrāfe, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere, represijas pārdzīvojusi četru bērnu māte.

LZA korespondētājlocekļa Dr. med. Daiņa Krieviņa zinātni-
skais ziņojums “Vai mūsdienīgā endovaskulārā asinsvadu 
ķirurģija palielina dzīves ilgumu?”

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) 
Asinsvadu ķirurģijas un Invazīvās radioloģijas centra vadītājs, 
Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes profesors                
Dr. med. Dainis Krieviņš savā ziņojumā ieskicēja Latvijas asinsvadu 
ķirurģijas vēsturiskās attīstības gaitu, uzsvērdams, ka šodien 70 % 
asinsvadu ķirurgu strādā tieši PSKUS slimnīcā. Tur viņš izveidojis 
lielāko medicīnas pēcdiploma akadēmisko centru Latvijā, PSKUS 
Zinātnisko institūtu, ar vairāk nekā 300 rezidentiem, vairāk nekā 
125 pēcdiploma programmām un 34 mācību programmām 
jaunajiem ārstiem. D. Krieviņš norādīja arī uz galvenajiem mazin-
vazīvās asinsvadu ķirurģijas pētniecības virzieniem, kas attīstījušies 
līdz ar izpratni par asinsvadu hemodinamiku, vizuālās diagnosti-
kas un jaunu ierīču ieviešanu. 

Iedziļinoties tēmas praktiskajā pusē, D. Krieviņš iepazīstināja 
ar asinsvadu slimību ārstēšanas trīs galvenajiem uzdevumiem. 
Pirmais uzdevums samazināt insultu skaitu, no kā Latvijā vismazāk 
pasargāti ir tieši reģionu iedzīvotāji tālā ceļa līdz ārstniecības 
iestādēm dēļ. Otrais – kāju asinsvadu ārstēšana, kur nepieciešamas 
jaunas tehnoloģijas, jo Latvijā joprojām katru gadu tiek veiktas ap 
700 amputāciju. Viena no tādām tehnoloģijām, kas pētīta                     
D. Krieviņa vadībā, – endovaskulāra ārstēšana, izmantojot dziļo 
vēnu. Trešais lielais uzdevums, kura pētniecībai D. Krieviņš veltījis 
pēdējos 15 gadus, saistīts ar vēdera aortas aneirismas  Endo- 
vaskulāro ārstēšanu. Sasniegtais šajā sfērā: izpētītas un ieviestas

N. Rostoks strādājis ar 185 zinātniskajām publikācijām, 
vadījis vai bijis galvenais izpildītājs vairāk nekā 10 projektiem (t. sk. 
“Apvārsnis Eiropa”), piedalījies četrās COST akcijās. Arī viņa 
pedagoģiskais darbs ir apjomīgs, vadot vairākus studiju moduļus 
un maģistra studiju programmu “Bioloģija” LU Bioloģijas fakultātē, 
vadījis arī trīs promocijas darbus. Eiropas un pasaules kontekstā    
N. Rostoks uzsvēra savu darbību EFSA. Būtisks bijis arī pēcdokto-
rantūras darbs Vašingtonas Universitātē ASV, kur veikti pētījumi 
par gēnu inženieriju augos. Savukārt Latvijā piedalās projektos par 
ĢMO riska novērtēšanu un vadību, nevēlamo ĢMO klātbūtni augu 
pavairošanas materiālā, dzīvnieku barībā, pārtikas produktos.

N. Rostoks norādīja, ka visi genomiski rediģētie organismi 
ES likumdošanā tiek uzskatīti par ĢMO, tādēļ būtu jāraugās, kā 
regulējumu veidot atbilstošāku jaunajām tehnoloģijām. 
Nepieciešamību likumdošanas izmaiņām atbalsta arī Eiropas 
Zinātņu akadēmiju apvienība (ALLEA), Eiropas Komisijas zinātni-
skie padomnieki un EuropaBio, uzskatot, ka saistītais ES Tiesas 
lēmums pakļaus NGT nevajadzīgi smagnējai ĢMO regulēšanas 
procedūrai. N. Rostoks norādīja, ka piedaloties EFSA zinātniskā 
atzinuma izstrādē par saitspeci�skās nukleāzes un genoma 
rediģēšanas riska novērtējumu, konstatējis, ka jaunā tehnoloģija ir 
precīzāka un kontrolējamāka, turklāt nerada jaunus riskus, 
salīdzinājumā ar transgēna metodēm. Iepriekšminētais kopā ar 
CRISPR/Cas gēnu rediģēšanas tehnoloģijas pielietojumu augu 
biotehnoloģijā gan fundamentāliem, gan pielietojamiem pētīju- 
miem N. Rostoks minēja kā turpmākās darbības perspektīvas.

LZA korespondētājlocekļa Dr. med. Pētera Stradiņa zinātniskais 
ziņojums “Ceļš uz modernu sirds vārstuļu ārstēšanu”

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds 
ķirurģijas centra vadītājs, RSU profesors Dr. med. Pēteris Stradiņš 
savā ziņojumā iepazīstināja ar sirds vārstuļu ārstēšanas būtību un 
ārstēšanas vēsturisko attīstību. 

Latvijā sirds vārstuļu ķirurģija tika aizsākta 1930. gadā, kad 
tika veikta sirds operācija, profesoram Paulam Stradiņam izvelkot 
adāmadatu no sirds jaunai sievietei pēc pašnāvības mēģinājuma. 
Četras desmitgades vēlā, 1969. gadā, tika dibināts Sirds un asinsva-
du ķirurģijas centrs. Savukārt pēdējās desmitgadēs bioprotēžu 
priekšrocības  nodrošinājušas triumfa gājienu – pašreiz bioprotēžu 
pielietojums Latvijā ir vairāk nekā 90 %. Turklāt pastāv iespēja ne 
tikai sirds vārstuļus aizstāt, bet arī veikt to plastiku. 2009. gadā 
Pēteris Stradiņš kopā ar kolēģiem veica pirmo transapikālo aortas 
vārstuļa implantāciju Latvijā, caur cirkšņa artēriju vai transapikāli 
līdz sirdij ievadot speciālu katetru. Tā bez ķirurģiskas operācijas, 
pacientam esot nomodā, var nomainīt aortālo vārstuli.

P. Stradiņš norādīja, ka turpmākajos gados nepieciešamība 
pēc vārstuļu korekcijām pieaugs, jo sabiedrība noveco, taču jāskatās 
arī ilgtermiņa rezultāti – ķirurģijā tie zināmi vairākus gadu desmi-
tus, taču par mazinvazīvajām metodēm ilgtermiņa datu vēl nav. 
Attīstās diagnostika un iespēja noteikt problēmas, attīstās arī 
ķirurģija un invazīvās metodes, lai to nodrošinātu. Tāpat joprojām 
pastāv arī bioprotēžu problēmas – šīm protēzēm pēc implantācijas 
~15 gadu laikā attīstās disfunkcija kā rezultātā ir jāveic atkārtota 
operācija. Lai nākotnē vairāk tiktu izmantotas mazinvazīvās 
metodes, jāgūst pierādījumi par protēžu ilgtermiņa izmantošanas 
riskiem. Galvenās ideālu protēžu īpašības – tās nedrīkst būt 
trombogēnas un tām jābūt izturīgām un viegli implantējamām.

jaunas endovaskulārās ierīces; PSKUS Zinātniskais institūts kļuvis 
par vienu no pasaules vadošajiem endovaskulāro tehnoloģiju 
izpētes un apmācības centriem vēdera aortas endoprotezēšanā; 
vairāk nekā 110 starptautisku ziņojumu vadošajos pasaules 
kongresos un sanāksmēs; vairāk nekā 35 publikācijas vadošajos 
asinsvadu ķirurģijai veltītajos izdevumos. Kā izaicinājumu                 
D. Krieviņš norādīja uz lielo birokrātiju un nosacījumiem tādos 
projektos kā “Apvārsnis Eiropa”. Ziņojuma noslēgumā D. Krieviņš 
akcentēja multidisciplināras pieejas nepieciešamību un izpratnes 
maiņu par asinsvadu ķirurģijas pacientu kardiovaskulāro menedž-
mentu, izmeklēšanā un ārstēšanā iesaistot dažādā pro�la speciālis-
tus.

LZA korespondētājlocekles Dr. geogr. Zaigas Krišjānes zinātni-
skais ziņojums “Iedzīvotāju migrācijas izaicinājumi un tautas 
ataudze”

Latvijas Universitātes Ģeogrā�jas un Zemes zinātņu 
fakultātes profesore, LZA korespondētāja Dr. geogr. Zaiga Krišjāne 
iepazīstināja ar starpdisciplināro ievirzi ģeogrāfu darbā, dažāda 
mēroga pētījumiem, kā arī to saikni ar demogrā�jas un migrācijas 
pētījumiem. Sniedzot ieskatu Latvijas demogrā�skā stāvokļa 
izmaiņās un tajā, kāda ir migrācijas ietekme un kādi iespējamie 
risinājumi demogrā�jas uzlabošanai, Z. Krišjāne uzsvēra pēdējo     
20 gadu negatīvo virzību Latvijas iedzīvotāju skaita un dabiskās 
ataudzes samazinājumā. Starpvalstu migrācijas pētījumos kopumā 
iezīmējas emigrācijas sarukums un imigrācijas stabilizēšanās.          
Z. Krišjāne norādīja, ka izvērtējot ģeoreferencētos datus, pārādās       
t. s. karstie punkti ar vislielāko iedzīvotāju koncentrāciju, kas 
veidojusies iekšzemes migrācijas rezultātā. Piemēram, Rīgas un 
Pierīgas teritorijās pēdējo 20 gadu laikā iedzīvotāju skaits pieaudzis 
par 30 %.

Izmantojot karsto punktu analīzes metodi, ievākti dati arī par 
etnisko grupu koncentrāciju un jaunajām imigrantu grupām – 
aktuāla tēma tieši Rīgā. Pierīgā tradicionāla tēma ir ikdienas 
mācību un darba mobilitāte, Vidzemē savukārt tā ir nedēļas 
mobilitāte.  Latgalē būtiska ir iedzīvotāju skaita samazināšanās 
pierobežā, Zemgalē tā ir migrācija lauku reģionos, bet Kurzemē 
sezonālā migrācija. Z. Krišjāne uzver nepieciešamību pēc  turpmā-
kajiem pētījumiem, kas saistīti ar stratēģiski plānotu, virzītu 
iedzīvotāju migrāciju – attālinātā darba veicināšanu, programmām 
mājokļu pieejamības nodrošināšanai, sabiedriskā transporta 
nodrošinājumu, satiksmes uzlabošanu reģionos, atbalstu 
mobilitātes punktu izveidei.

Pašlaik Z. Krišjāne uzsākusi darbību jaunā Valsts pētījumu 
programmā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības 
attīstība”, sadarbojoties ar partneriem no Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. 

LZA korespondētājlocekļa Dr. biol. Nila Rostoka zinātniskais 
ziņojums “Jauno genoma rediģēšanas metožu pielietojums 
bioloģijā un to regulējums Eiropas Savienībā”

Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra (BMC) 
direktors un tā Zinātniskās padomes loceklis, Latvijas Universitātes 
(LU) profesors Dr. biol. Nils Rostoks sniedza pārskatu par savu 
zinātnisko darbību, uzsvēra ģenētikas attīstību, kā pamatu augu 
selekcijai saistībā ar jauno genoma tehnoloģiju (NGT) attīstību un 
to pielietojumu zinātniskajos pētījumos, kā arī iepazīstināja ar NGT 
regulējuma aspektiem Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes (EFSA) darbu NGT riska novērtējumam. 
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Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja Marta Labrence un Ilona Gehtmane-Hofmane

LJZA, uzklausot Igaunijas, Lietuvas un attālināti arī Čehijas 
pieredzes, redz nepieciešamību arī Latvijai izveidot un uzturēt savu 
pastāvīgo pārstāvniecību pētniecības un zinātnes jautājumos EP. 
Šāda pārstāvniecība ne tikai stiprinātu un vairotu Latvijas zinātnes 
kapacitāti starptautiskā līmenī un sekmētu ciešāku sadarbību ar 
Igaunijas un Lietuvas pētniecības un zinātnes pārstāvniecībām 
reģionālā mērogā, bet arī būtu mūsu valstij �nansiāli izdevīga 
investīcija zinātnes �nansējuma piesaistē.

Vizīte Latvijas Republikas pārstāvniecībā ES 
Spītējot mitrajiem rudens laikapstākļiem, jaunie zinātnieki 

apmeklēja arī Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas 
Savienībā, kur mājīgi latviskā gaisotnē tikās ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) atašeju pētniecības un kosmosa jautājumos 
Aleksandru Mārtiņu Blūmu. Ar ekspertu tika diskutēts par Eiropas 
Padomes kosmosa un pētniecības darba grupas prezidējošās valsts, 
Zviedrijas, prioritātēm: atvērto zinātni, Eiropas pētniecības 

infrastruktūras stiprināšanu, uz kosmosu orientētas drošas savie- 
nojamības iniciatīvu, kā arī demokrātisku un taisnīgu piekļuvi 
kosmosam. Jāpiemin, ka pēc 4 gadiem Latvija pārņems šīs darba 
grupas prezidiju. Tas ļauj jau savlaicīgi plānot prioritārās jomas 
zinātnes vides attīstībai un plašākai sadarbībai Eiropā.

Sarunas laikā tika pievērsta uzmanība nepieciešamībai 
paplašināt “Apvārsnis Eiropa” Widening programmu attiecībā uz 
zinātnieku starta grantiem, kas palīdzētu vairot jaunu zinātnisko 
grupu veidošanos. Tas Latvijas jaunajiem zinātniekiem ir īpaši 
svarīgi, ņemot vērā, ka nacionālā un institucionālā līmenī mums 
šāda �nansējuma nav. Tāpat arī tika diskutēts par zinātniskās ētikas 
jautājumiem, kas ir viena no šobrīd aktuālajām LJZA darbības 
prioritātēm.  

Tikšanās ar Science Europe pārstāvjiem
Tiekoties ar Science Europe ekspertu Bregt Saenen atvērtās 

zinātnes jautājumos, tika pārrunāta pāreja uz Dimanta atvērtās 

pieejas akadēmiskās publicēšanās sistēmu (Diamond Open Access), 
kā arī šī modeļa priekšrocības un izaicinājumi saistībā ar esošajiem 
lielo izdevējsabiedrību un žurnālu biznesa modeļiem un 
ietekmes-faktora virzītās akadēmiskās vides attieksmēm. Jaunajiem 
zinātniekiem pievienojās arī LZA senāta priekšsēdētāja, Rīgas 
Stradiņa universitātes profesore Tatjana Koķe.

Vizīte nesa auglīgu ideju un viedokļu apmaiņu par LJZA 
tālākajiem darbības virzieniem, kā arī deva iespēju uzrunāt LZA 
pārstāvjus un aicināt uz tālāku dialogu par Latvijas zinātnes telpas 
tālāko attīstību. 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izsaka pateicību Eiropas 
Parlamenta deputātam Ivaram Ijabam un viņa komandai par 
uzaicinājumu un doto iespēju apmeklēt Briseli un diskutēt par 
Latvijas un Eiropas zinātnē aktuāliem jautājumiem, kā arī pateicas 
Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē vadītājai 
Egitai Aizsilniecei-Ibemai par ieteikumiem un palīdzību apvienības 
pārstāvju programmas izveidē un vizītes plānošanā.

 

Latvijas jaunie zinātnieki viesojas Briselē, lai tiktos ar 
Baltijas valstu pārstāvjiem zinātnes jautājumos  

Turpinājums no 3. lpp.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja Tatjana Pladere, Ieva Kaibe un Zigmunds Orlovskis 
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Jūs esat Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes dekāne, šis amats prasa ļoti daudz darba 
un laika. Kā izdodas sasniegt izcilību arī pētniecībā? Kas ir 
jūsu noslēpums?

Dekāna darbs patiešām prasa daudz laika un enerģijas. 
Tas ir gan administratīvs darbs, gan krīzes situāciju risināšana, 
saziņa ar ārējām institūcijām. Tomēr pētniecība man ir mīļa, lai 
gan šobrīd pētnieciskajām aktivitātēm atliek laiks vien vakaros 
un brīvdienās. Pirms kļuvu par dekānu, pētniecībā paspēju 
izdarīt vairāk. Man patīk gan administratīvais darbs, vadot 
fakultāti, gan docētāja darbs, vadot nodarbības studentiem un 
diskutējot par dažādiem jautājumiem. Joprojām mīlu arī 
pētniecisko darbu, kas paver jaunas idejas un rod atbildes uz 
dažādiem problēmjautājumiem, tāpēc cenšos pētniecību 
neatstāt novārtā un atrast laiku arī tai. Sanāk tāda kā balansēša-
na starp dažādām lomām, kur ikviena no tām ir mīļa.

Jūs vadāt lielāko LU fakultāti jau trešo gadu. Kas, jūsuprāt, ir 
nozīmīgākie sasniegumi zinātnes jomā, kas paveikti jūsu 
vadībā? Ar ko visvairāk lepojaties?

Mūsu fakultāte kļuvusi redzamāka gan Latvijas Universi-
tātē, gan ārpus tās. Ļoti pieaudzis zinātnisko publikāciju skaits. 
Sevišķs prieks, ka top arvien vairāk augsta līmeņa publikāciju. 
Audzis arī pieteikto un apstiprināto projektu skaits, līdz ar to 
audzis fakultātei piesaistītā �nansējuma apjoms. Šobrīd esam    
3. vietā starp visām LU fakultātēm pēc piesaistītā �nansējuma 
apjoma, bet starp sociālo un humanitāro jomu fakultātēm –       
1. vietā.

Iedzīvinātas jaunas studiju programmas izglītības 
zinātnēs visos augstākās izglītības līmeņos, kuru izstrāde bija 
uzsākta jau 2018. gadā. Tagad tas ir rezultējies studiju program-
mās, kur tiek uzņemti studenti un ir jau pirmie absolventi, tāpēc 
esmu priecīga par kolēģiem, kuri šo visu paveikuši un noveduši 
līdz akreditācijai. Esmu priecīga arī par maģistra studiju 
programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, kuras 
izstrāde bija liels mans darbs, taču noteikti jāuzsver, ka tās 
tapšanā līdzdarbojušies daudzi no mūsu kolēģiem. Pieaugusi 
popularitāte Izglītības zinātņu doktorantūras programmai – 
šobrīd tā ir pēc studentu skaita populārākā doktorantūras 
programma LU. Lepojos, ka manā vadībā strādā daudz dokto-
rantu, kas nāk un grib pētīt tēmas, kas interesē arī mani pašu. 
Saredzu, ka veidojas jauno zinātnieku kopums, kas paplašinās 
un padziļinās šo izpētes jomu. Priecē arī Darba vidē balstītās 
skolotāju sagatavošanas studiju programmas attīstība, kur 
vairums programmas dalībnieku izvēlas studijas tieši LU. 
Varam lepoties jau ar pirmajiem diviem izlaidumiem šajā 
programmā.

Noteikti jāmin arī citas studiju programmas. Piemēram, 
uz sešiem gadiem pārakreditētā studiju programma “Māksla” 
kļūst arvien populārāka, par ko liecina uzņemšanas rezultāti. 
Sporta treneru studiju programmā pievienoti jauni studiju 
virzieni, paredzot, ka paplašinās to jomu skaits, kurās var iegūt 
sporta treneru kvali�kāciju. Ļoti pieaudzis arī pedagogu 
tālākizglītības kursu piedāvājums. Noteikti lepojos, ka mums 
fakultātē ir plašs dažādu izglītības tehnoloģiju klāsts, līdz ar to 
studenti var apgūt pedagogiem nepieciešamās kompetences, lai 
nodrošinātu tehnoloģiju bagātinātu mācību procesu.

Balvas pasniegšanas ceremonijā tika uzsvērts, ka pētāt 
izglītības tehnoloģiju izmantošanas potenciālu ne tikai 
konkrētu uzdevumu veikšanai, bet arī to, ko nozīmē 
mācīties, meklēt un radīt zināšanas. Vai jūs varētu sīkāk 
raksturot – ko nozīmē tehnoloģiju bagātināta mācīšanās? 
Kādas ir jaunāko pētījumu atziņas par šo fenomenu?

Mēs parasti sakām tehnoloģijas, bet tas nozīmē digitālās 
tehnoloģijas un digitalizācijas radītās iespējas izglītībā, 
piemēram, programmēšana, ekrānierīces un to izmantošana, 
izglītojošā robotika, virtuālā realitāte, jebkas, ko digitalizācija 
mums piedāvā. Tehnoloģijām bagātinātu mācīšanos dalu 
vismaz trīs virzienos. Pirmkārt, mācāmies, kā izmantot 
tehnoloģijas, – apgūstam praktiskas iemaņas tehnoloģiju 
izmantošanā dažādu funkciju nodrošināšanā, bet tas parasti 
neietver jaunu risinājumu radīšanu. Piemēram, apgūt datora 
lietošanas prasmi. Otrkārt, mācāmies tehnoloģijas izmantot, lai 
piekļūtu zināšanām, – platformas, datu bāzes, saziņas platfor-
mas, kas palīdz, atrodoties vienā vietā, piekļūt zināšanām, kas 
atrodas citur. Šeit jāapgūst gan to, kādas platformas izmantot, 
gan to, kā izmantot meklēšanas algoritmus, kā izvērtēt un 
pārbaudīt informāciju, kas atrodama tiešsaistes platformās. 
Trešais virziens, kas saistās ar maniem pētījumiem, ir 
tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Tas ietver tehnoloģi-
jas, kas palīdz piekļūt zināšanām – datu bāzes ar rakstiem, 
virtuālā realitāte, kas ļauj ieraudzīt to, ko tāpat nevaram 
ieraudzīt, virtuālais muzejs, kurā apzinām kultūrvēsturiskās 
vērtības, pat nenonākot pašā muzejā. Apgūstam tehnoloģijas, 
kas palīdz dziļāk, labāk izprast zināšanas, piemēram, dzīvo 
organismu izpēte no iekšpuses un ārpuses ar tehnoloģiju 
palīdzību, ļauj veikt eksperimentus, kas citādi varētu būt pat 
bīstami, piemēram, medicīniskās manipulācijas, kuras sākotnē-
ji tiek apgūtas virtuālā vidē un tikai pēc tam reālā vidē.

Būtiski ir domāt par to, kā vērtējam tehnoloģiju ietekmi. 
Dati ir pretrunīgi. Piemēram, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) dati (2018) parāda, ka 
tehnoloģiju lietošana neuzlabo mācību sasniegumus. Taču 
mūsdienās, vērtējot tehnoloģiju bagātinātu mācību vidi, 
nepieciešami citādāki vērtēšanas instrumenti. Tehnoloģiju vide 
palīdz zināšanas apgūt citādāk, līdz ar to arī vērtēšana par 
apgūto jāveic citādāk – jāizstrādā jaunas pētniecības metodes, 
jauni pētniecības virzieni, kas piemēroti tehnoloģiju videi un 
palīdz vērtēt šīs vides ieguvumus.

Otra galējība ir tie, kas domā, ka, izmantojot tehnoloģijas, 
viss pasakaini uzlabosies. Tā nav taisnība. Būtiski ir skatīties 
kritiski un izvērtēt, ko cilvēks konkrētajā tehnoloģiju vidē var 
darīt un kādas ir objektīvas, pierādāmas, pamatotas zināšanas, 
ko tajā iespējams gūt. Tāpēc pētniekiem jāspēj atrast atbilstošu 
vietu dažādām tehnoloģijām un jāspēj prognozēt inovācijas, 
kuras būs nepieciešams apgūt. Tāpat svarīgi prognozēt varbūtē-
jos riskus un preventīvi piedāvāt risinājumus, kas tos novērstu.

Viena no jūsu pētniecības jomām ir arī tehnoloģiju izman-
tošana iekļaujošas izglītības un likumsakarīgi arī iekļaujošas 
sabiedrības veidošanai. Kā izglītības tehnoloģijas var 
palīdzēt sasniegt šo mērķi?

Savos pētījumos fokusējos arī uz to, vai tehnoloģija 
izmantojama cilvēkiem, kuriem ir kādas speci�skas vajadzības, 

piemēram, speciālās vajadzības vai sociālekonomiski ierobežo-
jošie faktori. Pētu, vai digitālais risinājums izmantojams 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vai iespējams mainīt digitālā 
risinājumā izmantotās krāsas, valodu, atskaņot informāciju 
tiem, kas nevar izlasīt rakstīto tekstu, vai pieejamais saturs ir 
visiem vienādi uztverams. Piemēram, valsts un pašvaldību 
institūciju tīmekļvietnēs jānodrošina informācija vieglajā 
valodā, bet ne vienmēr pieejamā informācija ir kvalitatīva un 
pārdomāta. Mēdz gadīties, ka tā ir novecojusi, vai nav pieejama 
tieši par tiem jautājumiem, kas šiem cilvēkiem būtu aktuālākie. 
Tas ir tikai viens no piemēriem, kas liecina, ka digitālā vide, 
kurai ir iespējas būt iekļaujošai, tomēr tāda nav.

Studentu vidū esat iemīļota profesore, savos pētījumos 
daudz iesaistot jaunos pētniekus. Kas, jūsuprāt, 
nepieciešams, lai jaunieši vairāk interesētos par zinātnieka 
karjeru?

Elementāras lietas. Pētniecības procesam jābūt interesan-
tam un aizraujošam. Tas, ka man patīk, nenozīmē, ka arī 
jaunietim tā šķitīs. Jācenšas parādīt, kas pētniecībā var būt 
aizraujošs. Jāsadzird, ko jaunie pētnieki grib darīt. Jābūt 
gataviem viņus uzklausīt. Tas nenozīmē, ka vienmēr viss viņu 
izdomātas būs pareizi, bet tajā var būt daudz labu domu, ko var 
pārbaudīt pētniecības procesā. Ļoti cenšos izvairīties no 
iedomas, ka taisnība ir tikai man. Būtiski, lai studenti sajūt, ka 
viņiem ir dota iespēja izteikties.

Vērtīgi, ja pētniecībā var sajust pasaules elpu, dodoties uz 
starptautiskām konferencēm, piedaloties starptautiskos projek-
tos, tāpēc starptautiskajā sadarbībā jāiesaistās arī jaunajiem 
pētniekiem. Tas palīdz gan ieraudzīt, ko dara citi, gan saprast, 
ka esam līdzvērtīgi.

Kādas būs izglītības zinātņu pētījumu prioritārās tēmas 
nākotnē? Kādu redzat izglītības zinātņu lomu citu zinātņu 
jomā, domājot ilgtspējīgas attīstības perspektīvā?

Uzskatu, ka visam pamatā ir laba izglītība un tā ir viena no 
pamatjomām, par ko jādomā valstī. Šobrīd Latvijā sevišķi 
būtiski apzināt labo, ko jau darām, un stiprināt izdarīto. Jaunas 
idejas ir vajadzīgas, bet tas nenozīmē, ka visas vecās ir nevērtī-
gas. Nepārtrauktā reformēšana, noliedzot visu iepriekš darīto, 
ļoti nogurdina un rada izjūtu, ka tas viss nav bijis vērtīgs.

Jādomā par tehnoloģiju lomu mācību procesā, lai 
digitalizācijas centienos nepazaudētu mācīšanās jēgu. Jāmācās 
konstruēt mācību procesus, lai zināšanas attīstītos. Jāiemācās 
novērtēt, kuras kompetences ir aktuālas, kuras vairs nav. 
Izglītībā jāliek akcentu uz to, kas mums ir vajadzīgs. Jādomā ne 
tikai par to, kas aktuāli šobrīd, bet jācenšas skatīties arī uz 
priekšu, uztvert tendences, kas kļūs aktuālas, ņemt tās vērā un 
iedzīvināt studiju procesā jau tagad. Uzskatu, ka nav pareizi 
skatīties uz izglītību tikai no šobrīd aktuālās nodarbinātības 
perspektīvas, uzdodot jautājumu, kur tālāk strādās absolventi, 
jo šobrīd mēs skaidri redzam, ka nodarbinātības vide mainās. 
Šobrīd jācenšas nodrošināt iespēju studentiem apgūt dažādas 
kompetences, kas ļaus piemēroties aktuālajām izmaiņām 
nodarbinātības vidē. No politikas perspektīvas it kā atbalstām, 
ka cilvēkiem ir tiesības plaši izvēlēties apgūstamās kompeten- 
ces, bet praksē joprojām cenšamies visus sadalīt noteiktās 
kastītēs.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja LU doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" 

doktorante Edīte Sarva

Turpinājums no 1. lpp.

Eiropas balva par izcilību pedagoģijā 

AIZSTĀVĒŠANA
2022. gada 26. septembrī Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas promocijas 
padomes atklātā sēdē JURIJAM HOĻMAM tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) elektrotehnikas, elektroni-
kas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē. 
Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 2, atturas – 0.

***
2022. gada 20. oktobrī Liepājas Universitātes Valodniecī-

bas un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 
RAFAELAM MARTINAM KALVO (Rafael Martín Calvo) tika 
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) valodniecībā un 
literatūrzinātnē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0,                 
atturas – 0.

***
2022. gada 10. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) Vides inženierijas un enerģētikas nozares 
promocijas padomes “P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 
12/1, 212. telpā RUDĪTE VESERE aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Atkritumi kā efektīvs resurss ceļā uz aprites ekonomi-
kas modeli” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

 

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 
21. novembrim, rakstot uz: jana.paidere@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 
DU bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, un tīmekļvietnē: 
https://du.lv.

***
2022. gada 22. novembrī plkst. 15.00 Latvijas                     

Universitātes (LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares 
specializētās promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, kā arī 
klātienē Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU Cietvielu �zikas institūta 
konferenču zālē JŪLIJA PERVEŅECKA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Amorfu plānu kārtiņu veidojošu organisko 
savienojumu optisko īpašību un pastiprinātās spontānās 
emisijas izpēte iespējamiem pielietojumiem organiskos cietvie-
lu lāzeros” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai �zikā un 
astronomijā.

Recenzenti: Dr. habil. phys. Linards Skuja (Latvijas 
Universitāte), Dr. chem. Kaspars Traskovskis (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. sc. Sergei Popov (KTH Royal Institute of 
Technology, Zviedrija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, 
Raiņa bulvārī 19. Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos līdz šā 
gada 17. novembrim, rakstot uz: sintija.silina@lu.lv. 

 

Recenzenti: Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Dr .sc. ing. Edmunds 
Teirumnieks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Ph. D. Saulius 
Vasarevičius (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Latvijas 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 (Doktoran- 
tiem → Promocija → Promocijas darbi).

***
2022. gada 22. novembrī plkst. 11.00 Daugavpils             

Universitātes (DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom ROLANDS MOISEJEVS 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latvijas ķērpju un tiem 
radniecīgu sēņu biotas izpēte ar epiksīlo ķērpju piemēru sausu 
priežu mežu jaunaudzēs” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai bioloģijā.

Recenzenti: Dr. biol. Guntis Brūmelis (Latvijas                 
Universitāte), Dr. biol. Volker Otte (Senckenberga Dabas 
vēstures muzejs, Vācija), Dr. biol. Arvīds Barševskis 
(Daugavpils Universitāte).
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2022. gada 23. novembrī plkst. 13.00 Daugavpils                    
Universitātes (DU) Fizikas un astronomijas promocijas padomes 
atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1a 130. auditorijā JĀNIS 
SNIĶERIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Mikro un nano 
struktūru iegūšana uz metālu un metālu kompozītmateriālu plāno 
kārtiņu virsmām ar fokusētu elektronu starojumu” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai �zikā un astronomijā.

Recenzenti: Dr. sc .ing. Andris Šutka (Rīgas Tehniskā             
universitāte), Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.phys. Boriss Poļakovs (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties 
DU Fizikas katedrā un DU bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā 
arī tīmekļvietnē: www.du.lv.

***

2022. gada 25. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) promocijas padomes atklātā sēdē GUNDEGA 
GAILĪTE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latviešu 
karikatūras vēsture un tās loma nacionālās identitātes attīstībā (no 
pirmsākumiem līdz 1920. gadam)” zinātniskā doktora grāda         
(Ph. D.) iegūšanai mākslas zinātnē.  

Recenzenti: Dr. art. Natālija Jevsejeva (Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs), Dr. art. Baiba Vanaga (Rundāles pils muzejs),      
Dr. art. Denis Hanovs (Latvijas Mākslas akadēmija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LMA bibliotēkā Rīgā, 
Kalpaka bulvārī 13, un LMA tīmekļvietnē: www.lma.lv  (Pētniecība 
→ Aktualitātes).

***

2022.gada 25. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes 
atklātā sēdē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 401. auditorijā 
JOLANTA UPĪTE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intracere-
brālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi 
Alcheimera slimības peļu modeļos” zinātniskā doktora grāda        
(Ph. D.) iegūšanai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas 
nozarē.

Recenzenti: Dr. habil. biol. Ruta Muceniece (Latvijas    
Universitāte), Dr. med. Līga Zvejniece (Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts), Ph. D. Mojca Kržan (Ļubļanas Universitāte, Slovēnija).

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

***

2022. gada 28. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promo-
cijas padomes atklātā sēdē attālināti, kā arī klātienē Rīgā, Ķengaraga 
ielā 8, LU Cietvielu �zikas institūta konferenču zālē, AINĀRS 
OZOLS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Paplašinātās 
realitātes displejos izmantojama multifokālā šķidro kristālu difuzo-
ra materiālu, dizaina un ražošanas tehnoloģijas optimizācija" 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D) iegūšanai �zikā un astronomijā. 

Recenzenti: Dr. habil. phys. Māris Knite (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. habil. phys. Juris Purāns (Latvijas Universitāte), 
Dr. chem. Romaric Massard (CTO eLstar Dynamics, Nīderlande).

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

Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos līdz šā gada                   
23. novembrim rakstot uz: sintija.silina@lu.lv. 

***

2022. gada 29. novembrī plkst. 15.30 Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Veselības un Sporta zinātnes 
promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,              
205. auditorijā MĀRTIŅŠ VEISPALS aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Smaiļotāja īriena jaudas izmaiņas, slodzes apjoms un 
sportiskais sniegums megaciklā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas 
apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Arvidas Stasiululis (Lietuvas Sporta 
universitāte, Lietuva), Dr. med. Inga Millere (Rīgas Stradiņa   
universitāte), Dr. med. Valdis Folkmanis (Latvijas Universitāte). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA Sporta nozares 
bibliotēkā un LSPA tīmekļvietnē: www.lspa.lv.

 

2022. gada 30. novembrī plkst. 14. 30 Rīgas Tehniskās   
universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-07” 
atklātajā sēdē Rīgā, Zundas krastmalā 10, 102. telpā JĀNIS PEKŠA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Autonomas lēmump-
ieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma 
resursu plānošanas sistēmās” (angļu valodā “Modular implementa-
tion of autonomous decision making algorithms in enterprise 
resource planning systems”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs (Rīgas 
Tehniskā universitāte), Dr. sc. comp. Anita Jansone (Liepājas 
Universitāte), Ph. D. Bjorns Johansons (Björn Johansson) 
(Linčepingas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Latvijas 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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 2. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 519. auditorijā MARK WEVER 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Biežo lidojumu programmu 
ietekme uz patērētāju uzvedību” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Recenzenti: Dr. oec. Anda Batraga (Latvijas Universitāte),    
Dr. oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte),              
Dr. oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola). 

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

***

2022. gada 2. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 519. auditorijā NURGUL 
JANOWSKI aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Līdera kā 
padomdevēja un dinamiskas darba prakses ietekme uz uzņēmumu 
dinamisko transformāciju” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā. 

Recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte),        
Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte),               
Ph. D. Asta Valackiene (Mikola Romera universitāte, Lietuva).

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

***

2022. gada 6. decembrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās             
universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes 
“P-14” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā OSKARS 
BORMANIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Uzticamības 
paaugstināšanas metožu izstrāde automatizētām robotu ražotnēm” 
(angļu valodā “Increasing Reliability of Robotized Manufacturing 
Systems”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. sc. ing. Jānis Zaķis (Rīgas Tehniskā universi-
tāte), Ph. D. Tanel Jalakas (Tallinas Tehnoloģiskā universitāte, 
Igaunija), Ph. D. Frede Blaabjerg (Olborgas Universitāte, Dānija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Latvijas 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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

2022. gada 15. decembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas 
padomes “P-04” atklātajā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 521. auditorijā 
VARIS Žentiņš aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Centralizētās 
siltumapgādes darbības efektivitātes paaugstināšana un fosilo 
kurināmo aizstāšana ar alternatīviem enerģijas avotiem” (angļu 
valodā “Increasing the e�ciency of district heating and replacing 
fossil fuels with alternative energy sources”) zinātniskā doktora grāda 
(Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Ph. D. Oļegs Jākovļevs (Rīgas Tehniskā universi-
tāte), Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš (Fizikālās enerģētikas 
institūts), Ph. D. Giedrius Janušas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, 
Lietuva).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Latvijas 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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 16. decembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās     
universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes 
nozares promocijas padomes “P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A 
342. kab.  KARĪNA BUKA-VAIVADE aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Inovatīvu koka-betona kompozītu konstrukciju 
racionāls risinājums” (angļu valodā “Development of innovative 
rational timber-concrete composite structures”) zinātniskā  doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis (Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte Rīgas Tehniskā universitāte),                       
Dr. sc. ing. Viktorija Volkova (Dnipro Valsts Agrārās un                   
ekonomiskās universitātes Civilās inženierijas departaments, 
Ukraina), Ph. D. Tomas Gečys (Viļņas Ģedimina Tehniskā               
universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Latvijas 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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 16. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības un zivsaim-
niecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” 
promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditori-
jā ILZE DIMANTE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Kartu-
peļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju 
izvērtējums” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai lauksaim-
niecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

 Recenzenti: Dr. biol. Ina Alsiņa (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Dr. agr. Gunita Bimšteine (Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Dr. agr. Līga Lepse 
(Dārzkopības institūts). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LBTU Fundamentālajā 
bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļvietnē: https://llu�.llu.lv.

***

2022. gada 21. decembrī plkst. 15.00 Transporta un sakaru 
institūta (TSI) Būvniecības un transporta inženierzinātnes promo-
cijas padomes atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā Zoom 
OLGA ZERVINA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Automa-
tizētās vērtību noteikšanas metodoloģija uz e-tekstu analīzes 
pamata gaisa transporta nozarē” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai būvniecības un transporta inženierzinātnēs,                     
apakšnozare – telemātika un loģistika.

Recenzenti: Dr. sc.ing. Irina Jackiva (Transporta un sakaru 
institūts), Ph. D. Vera Shteinman (ML Engineer at Apple, 
Lielbritānija), Ph. D. E�ihia Nathanail (Tesālijas Universitāte, 
Grieķija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties TSI 
zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā, un tīmekļvietnē: 
http://www.tsi.lv/. 
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