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Turpinājums – 4. lpp.

M. Grudule LU Lielajā aulā Humanitāro zinātņu fakultātes izlaidumā 27.06.2022.                     
Foto: T. Grīnbergs.

LZA Lielās medaļas 2022 laureāte – literatūrzinātniece MĀRA GRUDULE
 

Apzinoties kritisko stāvokli pedagoģijas zinātnes attīstībā mūsu 
valstī un pedagoģijas metodikas un tiražējamas prakses trūkumu 
Latvijas augstākajā izglītībā, šajā vasarā laikrakstā “Zinātnes 
Vēstnesis” esam sākuši jaunu interviju sēriju ar dažādu nozaru 
pedagogiem. Šoreiz uz sarunu akadēmiķis Ojārs Spārītis aicināja 
LZA Lielās medaļas laureāti Māru Gruduli abu radniecīgās 
izglītības un darbošanās sfēras dēļ, kas neietver tikai šauru pētnie-
cisku skatījumu uz literatūras vēsturi, bet visplašākajā veidā skar 
sabiedrību, kultūru, mākslu, mūziku, un, kā rāda pēdējo gadu 
starpdisciplinārie pētījumi, humanitārās zinātnes arvien vairāk 
meklē argumentus eksakto zinātņu laukā. Sākot dialogu, jau 
iepriekš zināms, ka tas varētu būt neprognozējams, un, iespējams, 
pat paradoksāls saņemto atbilžu ziņā, jo Māra Grudule ir radoša 
un zinātnē aktīvi meklējoša personība ar stipri neatkarīgu stāju 
un padziļinātu skatu uz lietām. Tādēļ varam būt droši, ka atbildes 
būs atklātas un savos vērtējumos viņa nelaipos starp savu 
zinātnieka sirdsapziņu un gļēvu politkorektumu. 

Turpinājums – 2. lpp.

Turpinājums – 3. lpp.

SVEICAM JAUNIEVĒLĒTOS LZA LOCEKĻUS!
 

Turpinājums – 5. lpp.

Ceturtdien, 2022. gada 24. novembrī, aizklāti balsojot, LZA pilnsapulce 
par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja piecus īstenos locekļus, sešus ārzemju 

locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. 
Sveicam!

Cik ilgs ir tavs pedagoga stāžs augstskolā? No tā izriet jautāju-
ma turpinājums, kura atbildei vajadzīga pieredze. Kāds tavā 
skatījumā ir humanitāro zinātņu pasniedzēja uzdevums un 
mērķis?

Latvijas Universitātē (LU) sāku lasīt lekcijas, mācoties 
doktorantūrā jeb toreiz – aspirantūrā dažos profesora Bībera 
kursos toreizējā Pedagoģijas fakultātē. 1990. gadā profesors 
Bībers pārgāja darbā uz Latvijas Kultūras akadēmiju, pārņēmu 
viņa kursus, bet kopš 1998. gada strādāju Humanitāro zinātņu, 
toreiz – Filoloģijas fakultātē. Mans stāžs LU ir vairāk nekā 30 
gadu garš. Humanitāro zinātņu docētāja, līdzīgi kā, manuprāt, 
jebkuras jomas docētāja uzdevums ir dalīties ar savām 
zināšanām ar studentiem, palīdzēt studiju kursa apguvē ar 
materiāliem, ar sarežģītāku jautājumu skaidrojumu u. tml., kā 
arī stiprināt zināšanas ar periodiskiem pārbaudes darbiem, 
eksāmenu un, protams, rosināt interesi par savu pētniecības 
lauku.

Cik atceros, doma kļūt par zinātnieku neradās uzreiz, to 
ietekmēja dažādi faktori. Bērnībā vēl pirms skolas gribēju kļūt 
par astronautu, kā daudzi tolaik 70. gados. Šī domā ātri pārgāja, 
bet parādījās cita – kļūt par kosmosa kuģu konstruktoru. Šo 
variantu uzskatīju kā vienu no iespējamajiem līdz pat pēdējai 
klasei.

Skolā jau no pirmās klases man patika matemātika, ko 
mācīja ļoti saprotami un viegli, tad kārta ķīmijai un nedaudz 
vēlāk �zikai. Starp citu, �zika man bija visgrūtākais priekšmets. 
Pabeidzu Rīgas 65. vidusskolu, kur mūs vienmēr rosināja 
piedalīties olimpiādēs un bija ļoti labi, kvali�cēti skolotāji un 
daudz izvēles priekšmetu. Sagatavošanas līmenis skolā bija ļoti 
labs un, cik atceros, lielākā daļa skolasbiedru iestājās 
augstskolās, sekmīgi nokārtojot iestājeksāmenus. Tādējādi varu 
droši teikt, ka augsts izglītības līmenis paver daudzas durvis, 
tostarp darbam zinātnē.

“Jebkurš atklājums vai sasniegums izskatās nozīmīgs, līdz tas tiek 
izdarīts. Kad rezultāts sasniegts, ļoti ātri nāk atziņa, ka tas ir kaut 
kas pavisam vienkāršs, un rodas domas, kā to neizdevās izdomāt 
jau agrāk. Viss zināmais parasti ir vienkāršs, bet sarežģīto līdz 
galam vēl nesaprotam,” atzīst Latvijas Universitātes (LU)   
Cietvielu �zikas institūta EXAFS spektroskopijas laboratorijas 
vadītājs akadēmiķis Aleksejs Kuzmins.

Jūs nākat no zinātnieku ģimenes, kas piedalījusies LU 
Cietvielu �zikas institūta dibināšanā un nostrādāja tur visu 
darba mūžu. Mācoties 10. klasē, tikšanās laikā ar LU studenti-
em un pasniedzējiem LU aulā stāstījāt par personisko 
elektronisko skaitļotāju, uz kura demonstrējāt savu 10. klases 
�zikas mācību kursu. Vai zinātnei pievērsāties tāpēc, ka 
interese tika veicināta no vecāku puses vai, redzot to, ar ko 
nodarbojas vecāki, sapratāt, ka citur nevar būt tik aizraujoši?

A. Kuzmins MAX-IV sinhrotrona centrā (Lunda, Zviedrija, 2022. g.). Foto: Privātais arhīvs.

VETEREINĀRMEDICĪNA PILDA SVARĪGU VIENAS VESELĪBAS KONCEPTA DAĻU
 

“Diemžēl pētniecībā ir ļoti grūti, es pat teiktu neiespējami, iegūt 
kādu �nansējumu pētījumiem par suni, kaķi un to o�almoloģis-
kajām slimībām. Šādiem pētījumiem �nansējumu var iegūt no 
iesaistītajām lielajām zāļu kompānijām vai starptautiskiem 
projektu turētājiem. Pārsvarā pētījumi, kuri notiek mazo 
dzīvnieku jomā Latvijā, ir konkrēta pētnieka paš�nansēti. [...] 
Veterinārmedicīnas nozare, kuru cilvēkmedicīnā pazīstam kā 
geriatriju un gerontoloģiju, pašlaik pasaulē ļoti attīstās. Arvien 
vairāk pievēršamies tieši ar vecumu saistītām problēmām, sākam 
runāt arī par dzīvnieku mentālajām slimībām un ar novecošanu 
saistītiem smadzeņu darbības traucējumiem. [...] Mana                
specializācija šai ziņā ir viena no bīstamākajām. Lai es varētu 
izmeklēt dzīvnieka acis, izmeklēšana ir ļoti līdzīga tai, kad cilvēks 
iet pie acu ārsta. Kontakts pacientam ar ārstu ir 5–10 centimetri 
starp abu deguniem. Starp mani un suni, kaķi vai zirgu ir viens 
instruments – o�almoskops vai mikroskops. Tas nav vienkārši, jo 
ir reizes, kad dzīvnieks var izrādīt baiļu vai cita veida agresiju – 
suņi kož, kaķi skrāpē, zirgi sper. Mēs to zinām un esam tam 
gatavi,” saka Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 
Veterinārmedicīnas fakultātes profesore, Klīnisko pētījumu 
centra vadošā pētniece Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka            
laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”.

Esat praktizējoša veterinārārste un tai pat laikā veicat 
arī akadēmisko un zinātniski pētniecisko darbu.

Veterinārmedicīna ir plaša joma, esam ļoti dažādi. 
Fakultātes sistēmā ir trīs institūti – Preklīniskais institūts, 
Klīniskais institūts, Pārtikas un vides higiēnas institūts un 
Universitātes veterinārā klīnika. Es pārstāvu Klīnisko institūtu 
un klīniku. Klīniskā institūta pasniedzēji ir akadēmiskais 
personāls, kas vienlaikus saistīti gan ar praksi, t.i. darbu 
veterinārajā klīnikā, gan pētniecību. Mūsu pētniecība lielākoties 
saistīta tieši ar dzīvnieku klīniskajiem pētījumiem, bet bieži 
iesaistāmies arī preklīniskajā fāzē. Savukārt kolēģi no       
Preklīniskā un Pārtikas un vides higiēnas institūta lielākoties 
(var būt labāk teikt: vairāk) strādā laboratorijās un akadēmiskajā 
darbā. Savukārt, strādājošie mikrobioloģijā, virusoloģijā, 
anatomijā (kas nav tik klīniskas jomas) bieži nemaz nav 
praktizējoši veterinārārsti. Iespējams, tāpēc man tik ļoti patīk 
mans darbs, jo varu savienot praktisko, akadēmisko un zinātnis-
ko darbu. 

Veterinārmedicīna ir līdzīga cilvēka medicīnai – nevienu 
brīdi nevaram apstāties mācīties, jo medicīna attīstās zibenīgi. 
Zāļu aprite, jaunas zāles, jaunas diagnostikas metodes, jaunas 
ārstēšanas metodes strauji ienāk mūsu praksē, kam jāseko līdzi.Foto: LBTU arhīvs.
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Kādi metodiskie un audzinošie līdzekļi ir humanitāro 
zinātņu mācībspēka rīcībā, veidojot dialogu ar studējošo 
auditoriju un atsevišķu indivīdu?

LU tagad, manuprāt, piedāvā dažādus metodiskos kursus. 
Tīmekļa iespēju apguvē, piemēram, MS Teams darbā ar                     
studentiem, ļoti palīdzēja pandēmija – īsā laikā un pašmācības 
ceļā ieguvu vērtīgas iemaņas. Godīgi jāatzīst, par citām         
metodikas apguves iespējām neesmu interesējusies. Pati 
visvairāk šai jomā esmu mācījusies, pirmkārt, no līdzdalības 
kolēģu atklātajās lekcijās; otrkārt, hospitējot lekcijās un 
semināros ārzemēs, ja manas pētnieciskās stipendijas ir bijušas 
saistītas ar ārzemju augstskolām. Iepriekšminētais ir devis 
jaunus impulsus arī manā darbā ar studentiem LU.

Mūsdienu augstskolas mācībspēku savās spīlēs tur kvanti-
tatīvie un kvalitatīvie rādītāji, taču to piemērošana 
humanitārajās un eksaktajās zinātnēs atšķiras. Kad tavs 
kolēģis Arnolds Klotiņš publicēja 679 lappuses biezo      
monogrā�ju “Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas 
dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā”, tad šāds pētījums, 
kura sagatavošanā ieguldīti vismaz 7 intensīva darba gadi, 
pēc mūsu izglītības kvalitātes vērtētāju sastādītajiem     
kritērijiem viņš ieguva vienu (!) punktu (tikpat saņem arī      
15 eksakto zinātņu pētījuma autori un līdzautori par                    
3 lappušu atskaites ziņojumu Scopus indeksētā krājumā). 
Kādas ir tavas domas par kritēriju objektivitāti un                
zinātnieka motivāciju veikt pētījumus humanitārajā un 
eksaktajā laukā?

Šī ir vispārzināma un bieži pārrunāta problēma. Lai 
nebojātu garastāvokli, pēc iespējas neskatos LU datubāzē, kur 
norādīts punktu skaits par manām publikācijām. Pūles pēc 
iespējas vienādot visas zinātņu nozares ir novedušas strupceļā 
ne tikai zinātnieku profesionalitātes vērtējumu, bet arī, 
piemēram, LU – vismaz mūsu jomā – studiju programmas un 
akreditējamo kursu aprakstus. Diemžēl, jaunas regulas 
izstrādājot, trūkst dialoga starp birokrātiem un savu jomu 
speciālistiem. LU jaunie standartizētie kursu apraksti, 
piemēram, paredz literatūras norādi, kas nav vecāka par 
pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā piecus avotus. Ne viena, ne 
otra prasība nav izpildāma, ja kursa apguve paredz ieskatu      
literārajā procesā 100 gadu garumā. Jauni teorētiski avoti 
latviešu literatūrzinātnē, noklājot visas jomas (vēsturi, teoriju, 
kritiku), netiek publicēti ik piecus gadus. Ja pieci avoti ietver 
teoriju un izlasāmos daiļliteratūras tekstus, tad vispār nevar būt 
runas par nopietnām studijām literatūrzinātnē. Mēģinājumi 
dažādām nozarēm diferencēt studiju kursu aprakstus pagaidām 
ir noveduši strupceļā. Vienlaikus studenti mēdz būt modri un 
ļoti sekot “burtam”.

Uzsvars publikācijām angļu valodā, kas atrodamas 
dažādās starptautiskās datubāzēs, neapšaubāmi ir uzlabojis 
mūsu jomas pētnieku angļu valodas zināšanas, stiprinājis 
starptautiskos sakarus, veicinājis interesi par Eiropas kultūras 
un zinātnes    kontekstiem un teorētiskās literatūras studijām, 
kā arī aktivizējis līdzdalību dažādos starptautiskos projektos. 
Tas viss noteikti nav novērtējams par zemu. No otras puses, 
trūkst līdzsvara starp prasību publicēt pētījumus angliski un 
nepieciešamību ar saviem atklājumiem iepazīstināt vietējo 
auditoriju, tādējādi ne tikai informējot sabiedrību par    
jaunumiem, bet attīstot – un tas nudien nav mazsvarīgi – 
nacionālo zinātnisko terminoloģiju. Pazīstu jaunus latviešus, 
kas, studējuši ģermānistiku Vācijā, pēta ar Baltiju saistītus 
jautājums, bet nelabprāt lasa referātus un publicējas latviski, 
apzinoties, ka zinātnisko terminoloģiju latviešu valodā        

Tavas pētniecības “mūža tēmas” saistās ar veclatviešu un 
baltvāciešu literatūras vēsturi. Šodienas realitāte ir tāda, ka 
tikai viens no desmit studentiem kaut cik saprot vācu 
valodu. Kāda tev šķiet Latvijas kultūras vēstures pētniecības 
perspektīva pie šādas izglītības kvalitātes? Kā ieinteresēt 
studentus pētnieciskam darbam ar iepriekšējo gadsimtu 
materiālu?

Ar ieinteresēšanu, domāju, problēmas ir tikai tik daudz, 
ka nodarbību skaits latviešu literatūras vēsturē ir pārāk mazs, 
tas neļauj nonākt līdz apjēgas priekam. Jo patiesi aizraujošā 
netrūkst, ja cilvēku vispār interesē pagātne. 16., 17. un                 
18. gadsimta latviešu literatūras izpratne bez kultūrvēsturiskā 
konteksta izziņas nav iedomājama. Savukārt tas piedāvā ļoti 
dažādus ceļus, pa kuriem iet – no sadzīves līdz mākslas 
parādībām un �lozo�skām idejām – visi šie aspekti noderēs un 
bagātinās senākā perioda tekstu interpretāciju. Līdzīgi ar 
Baltijas vācu literatūru un kultūru kopumā, vēl interesantāku šo 
jomu dara izpratne, ka vācu kultūra Baltijas telpā ir klātesoša 
joprojām. Esmu bijusi lieciniece studentu pēkšņām atklāsmēm, 
šķietami no jauna ieraugot, piemēram, ceļu no LU galvenās 
ēkas Raiņa bulvārī līdz operai – pārdomāto   apstādījumu 
plānojumu un kanāla līkumus, tiltiņus un skulptūras, 
piemēram, laulāto pāri ar pūdeli kanāla malā, un visbeidzot 
pašreizējo Latvijas Nacionālās operas ēku. Baltijas vācu 
literatūra ļauj vēl pamatīgāk ienirt šķietami pazīstamajā, bet 
tagad no cita skata punkta atvērtajā pasaulē. Jā, diemžēl, lai 
nopietni to pētītu, nepieciešamas vācu valodas zināšanas, to jau 
minēju iepriekš.

Mēdz apgalvot, ka humanitārajai sfērai mūsdienu pasaulē 
nav nākotnes bez ciešas sazobes ar eksaktajām zinātnēm. 
Kādu ceļu iesaki iet humanitāro zinātņu pētniekam, lai 
tuvotos eksaktajām zinātnēm? Vai tas būtu attaisnojams 
visos gadījumos? 

Vai tā būtu jāuztver kā aksioma? Domāju, ka katram 
pētniekam līdz idejai par sazobi ir jānonāk pašam, turklāt tā 
atkarīga no individuālās pētnieciskās ievirzes. Sazobe nav 
uzspiežama vai deklarējama kā priekšnosacījums. Pirmais, kas 
nāk prātā, ir digitālās zinātnes, t. sk. digitālās humanitārās 
zinātnes – kā rāda nosaukums, sazobe jau ir notikusi. Priecājos, 
ka LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu �loloģijas             
maģistrantūras programmā ir iekļauts digitālo humanitāro 
zinātņu kurss. To lasa augsta līmeņa profesionāles, un patiešām 
ir rezultāti. Mums ir studenti, kas, šajās metodēs balstoties, 
izstrādājuši lieliskus pētījumus. Ar informātikas metodēm jau 
daudzu gadu garumā, kā zināms, strādā arī valodnieki.         
Zinātnisko metožu, līdzīgi kā papildu disciplīnu, vai 
mijiedarbes izvēle ar citām zinātnes jomām, būtu jāatstāj pašu 
pētnieku ziņā. Pats svarīgākais, manuprāt, būtu nodrošināt 
kvalitatīvu un modernu izglītību jauniem cilvēkiem – no skolas 
sola līdz universitātei. Pie šādiem nosacījumiem savu ceļu tālāk 
viņi atradīs paši. Savukārt modernu izglītību var nodrošināt 
talantīgi, nopietnā un godīgā konkurencē uzvarējuši un labi 
atalgoti mācībspēki. Darbam augstskolā būtu jābūt prestižam 
jaunu zinātnieku kārotam mērķim.

2022. gada 24. novembrī, LZA pavasara pilnsapulcē, Mārai 
Grudulei par veiktajiem pētījumiem latviešu literatūras un 
kultūras vēsturē tika pasniegta LZA Lielā medaļa. Tas ir 
augstākais apbalvojums, ko katru gadu akadēmija piešķir 
Latvijas un ārvalstu zinātniekam par izciliem radošiem 
sasniegumiem.

 

nepārvalda pietiekami labi. Baidos, ka tā nav tikai humanitāro 
nozaru pētnieku, bet jauno zinātnieku problēma kopumā.            
Stagnējoša zinātnes valoda ir nopietns drauds latviešu valodas 
kā modernas un līdzvērtīgas Eiropas valodas statusam. 
Zinātnes valodas attīstīšana ir būtisks mūsu pašcieņas 
jautājums.

Līdzšinējos darba gados tev bijuši daudz studentu, kuri ir 
spoži aizstāvējuši savus bakalaura, maģistra un doktora 
darbus. Ar kuriem audzēkņiem īpaši lepojies? Ko viņi 
pārņēmuši no tevis? Vai redzi viņos to, ko pētniecībā mēdz 
saukt par “skolu”?

Šis ir sāpīgs jautājums. Nodarbojos ar pietiekami šaurām 
tēmām: 16.–18. gadsimta latviešu literatūras vēstures un 
Baltijas vācu literatūras izpēti. Agrāk trīs gadsimtu latviešu 
literatūras vēsturei bija paredzēts vesels semestris, tad       
samazināja lekciju skaitu. Man ir palikušas astoņas nodarbības 
par šo tēmu. Tas, protams, ir vairāk, nekā nemaz. Tomēr 
jaunieši no skolas atnāk ar ļoti trūcīgām zināšanām Latvijas 
vēsturē. Astoņās nodarbībās pārrunāt nebūt ne vienkāršo 
vēstures gaitu, notikumus rakstu un latviešu tekstu vēsturē, kā 
arī darboties ar tekstiem, tos analizēt un interpretēt, ir teju 
neiespējami. Ir daudz faktu, nedzirdētu uzvārdu, jēdzienu. Līdz 
momentam, kurā tas viss vēl varētu aizraut un šķist pētīšanas 
vērts, mēs diemžēl nepaspējam nonākt. Ar skumjām jāatzīst, ka 
tuvākajā laikā, kamēr augstskolu izglītībā un zinātnē nenotiks 
radikālas pārmaiņas, neceru uz jauniem 16.–18. gadsimta
latviešu literatūras pētniekiem. Savukārt Baltijas vācu 
literatūras izpēte apraujas pie vācu valodas nezināšanas. 
Manuprāt, nopietnas Baltijas reģiona studijas, lai kura joma tā 
arī būtu, mūsu vēstures dēļ senākajā periodā bez vācu,          
jaunākajos laikos – bez vācu un krievu valodas nav iespējamas. 
Diemžēl, LU �loloģijas programma ir veidota tā, ka studenti 
nedrīkst par brīvu apgūt papildu svešvalodas. Kādreiz vēl 
varēju rakstīt atbalsta vēstuli, ja šāda situācija bija, tagad arī tas 
vairs nav iespējams.

Augstākajā izglītībā ir virkne gadiem neatrisinātu 
problēmu. Latvijas Universitātē, vismaz mūsu nozarē,             
atalgojuma lauvas tiesu veido auditorijas stundu skaits.    
Universitāte ir modra dažādu iespēju meklējumos, kā arvien 
samazināt auditoriju slodzi. Tagad, piemēram, studiju kursā, 
nesasniedzot noteiktu studentu skaitu, klātienes nodarbību 
skaits tiek samazināts uz pusi, tam atbilstoši – arī atalgojums. 
Nezinu, vai studenti par šādu iespēju, iestājoties programmā, ir 
informēti. Viņi maina studiju programmas, pārtrauc studijas, 
un tam visam līdzi svārstās arī mūsu algas. Nereti viena       
semestra laikā vairākkārt jāparaksta darba līguma grozījumi. 
Priekšnosacījums, ka studentiem, dodot pēc iespējas vairāk 
brīvas dienas un daudz brīva laika, būs vairāk iespēju 
patstāvīgam darbam, manuprāt, ir aplams. Būtu jābūt 
saprātīgam līdzsvaram. Pustukšie lekciju saraksti ar nelielu 
auditorijas stundu skaitu jau no pirmā kursa studentus radina 
pie darba meklējumiem, lielākā daļa no viņiem paralēli 
mācībām drīz arī sāk strādāt. Naudas pelnīšana, protams, 
izvirzās priekšplānā un sākas žēlošanās, ka studijām nav laika, 
nevar pienācīgi sagatavoties u. tml. Tas viss nevis tādēļ, ka būtu 
par daudz apgūstamās vielas, bet tādēļ, ka studijas sāk traucēt 
darbam.

Diemžēl mani lieliskie studenti, kas absolvēja fakultāti ar 
izciliem gataviem pētījumiem, ir izvēlējušies materiāli daudz 
ienesīgākus darbus par studijām doktorantūrā, par pētniecību 
un docētāja pienākumiem augstskolā. LU asistenta un lektora     
atalgojums nav saucams pat par simbolisku. Lielākā daļa jauno 
pētnieku, ja arī, ideālisma pilni, uzsāk lekciju lasīšanu, drīz vien 
saprot, kādas pūles prasa labas lekcijas, semināra vai vesela 
lekciju kursa izstrāde, un no turpmākās sadarbības atsakās. 
Protams, lepojos ar savu kādreizējo studentu, tagad lielisko 
sarunu biedru Paulu Daiju, taču arī viņa sadarbība ar                
universitāti bija īslaicīga.

Vai esi kādreiz studentu auditorijas priekšā jutusies 
bezpalīdzīga? Šis jautājums korelē ar nākamo: vai un kā tu 
jūti savu atbildību par mācību rezultātu?

Jā, esmu jutusies bezpalīdzīga, bet šī sajūta nekad nav 
bijusi saistīta ar metodikas zināšanu trūkumu. LU kādu laiku 
strādāju trīs programmās, lasīju lekcijas latviski, angliski un 
vāciski. Nepameta sajūta, ka manas vācu valodas zināšanas, lai 
auditorijas priekšā brīvi analizētu tekstus, nav pietiekamas. Par 
savu atbildību mācību rezultātos, godīgi sakot, nekad neesmu 
domājusi. Droši vien tas šķiet bezatbildīgi, bet es nestrādāju 
skolā, skaidri apzinos, ka darbojos ar studentiem, kuru lielāka-
jai daļai manis docētie kursi nozīmē tikai iegūtus kredītpunktus 
un ne vairāk. Tas mani neuztrauc. Cenšos strādāt labākajā 
iespējamajā veidā, sekot līdzi studentu reakcijai nodarbību 
laikā, būt uzmanīga pret jautājumiem gan auditorijā, gan 
atbildot uz e-vēstulēm; eksāmenu jautājumiem parasti               
pievienoju lūgumu pēc komentāra par kursu kopumā, lasu 
studentu atsauksmes, no tām mācos u. tml., bet nedomāju, ka 
man būtu jāatbild par viņu nezināšanu. Strādāju ar 
pieaugušiem cilvēkiem.
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LZA Lielās medaļas 2022 laureāte – literatūrzinātniece MĀRA GRUDULE 

M. Grudule. Varšava (Polija). 11.04.2019. Foto: J. Prusinowska.

LZA Lielo medaļu saņemot. Uz foto: LZA prezidents Ivars Kalviņš, Māra Grudule, LZA 
ģenerālsekretāre Baiba Rivža. Foto: J. Brencis.



ALEKSEJS KUZMINS: Zinātne ir īpaša pasaule, 
kura sniegs pozitīvas emocijas tiem, kas tajā patiesi iegrimst

Tagad to ir grūti iedomāties, bet tajā laikā nebija ne 
mobilo tālruņu, ne interneta, ne personālo datoru. Protams, 
bija daudz bibliotēku, tomēr kopējais informācijas apjoms, 
ieskaitot viegli pieejamo, bija daudz mazāks nekā šodien. Taču 
dzīve bija mierīgāka, pārdomām un hobijiem bija vairāk brīva 
laika. Lai cik paradoksāli tas neliktos, viens no maniem 
vaļaspriekiem jau kopš skolas gadiem ir datori. Tas ir manu 
vecāku nopelns, kuri ar tiem mani iepazīstināja un gadu gaitā 
atbalstīja manu interesi. Pakāpeniski šī aizraušanās kļuva par 
daļu no mana darba un deva nenovērtējamu ieguldījumu manā 
karjerā.

Pirmo reizi datoru ieraudzīju pirms devos uz skolu. Tas 
atradās Merķeļa ielā, LU centrālās ēkas pirmajā stāvā. Tas bija 
viens no pirmajiem datoriem ar spuldžu un pogu rindām, nevis 
ekrānu un tastatūru, pie kā šodien esam pieraduši. Joprojām 
atceros, kā šīs spuldzes mirgoja un vienkārši fascinēja.            
1975. gadā Ķengaragā, Daugavas krastā, tika uzcelts un 
nedaudz vēlāk (1978. gadā) arī o�ciāli atvērts Latvijas Valsts 
Universitātes Cietvielu �zikas institūts, kur Programmētā 
eksperimenta laboratoriju vadīja mans tēvs, �zikas un matemā-
tikas zinātņu kandidāts, Jurijs Kuzmins. Šajā laboratorijā man 
paveicās iepazīties ar dažādām datortehnoloģijām, kā arī 
iemācīties programmēt vairākās datorvalodās jau pirms 
iestāšanās LU. Mūsdienās zinātnisko darbību nav iespējams 
iedomāties bez datoru izmantošanas, tāpēc prasme                    
programmēt neapšaubāmi ietekmēja arī manu profesijas izvēli 
un palīdz joprojām. Taču, izvēloties jebkuru profesiju, arī 
zinātnieka, galvenajam ir jābūt interesei un darba priekam. 
Zinātniskās darbības gadījumā tā ir interese iegūt jaunas 
zināšanas un atklāt ko jaunu. Turklāt jābūt vēlmei dalīties ar 
iegūtajām zināšanām, rakstot publikācijas un lasot lekcijas, kā 
arī uzstājoties konferencēs un semināros. Zinātne ir īpaša 
pasaule, kas atvērta ikvienam un sniegs daudz pozitīvas         
emocijas tiem, kas tajā patiesi iegrimst.

Vai jūsu bērni arī ir zinātnieki?
Man ir divas meitas. Vecākā meita Aleksandra šogad 

absolvēja Rīgas Stradiņa universitāti un plāno kļūt par pediatri. 
Lai gan medicīnā diploms ir tikai pirmais posms – viņai vēl 
jāpabeidz rezidentūra. Jaunākā meita Katerina mācās trešajā 
kursā LU Datorikas fakultātē. Grūti pateikt, vai viņu dzīve būs 
saistīta ar zinātni. Galvenais, lai katrs atrastu savu ceļu un 
izdarītu izvēli, kas sagādā prieku no darba.

Kopā ar darba vadītāju akadēmiķi Juri Purānu, esat 
izcilākais paplašinātās rentgenstaru absorbcijas                       
sīkstruktūras (EXAFS) spektroskopijas speciālists Latvijā. 
Kā nonācāt līdz izvēlei studēt sinhrotrona starojuma     
izmantošanu materiālu pētniecībā, jo ne agrāk, uzsākot 
studijas, ne arī šobrīd šo lielizmēra iekārtu Latvijā nav.

Domāju, ka man ļoti paveicies. Pirmkārt, tāpēc ka 
akadēmiķis Juris Purāns (tolaik vēl �zikas un matemātikas 
zinātņu kandidāts) mani uzaicināja studēt šo tēmu jau 
augstskolas pirmajā kursā, uzreiz pēc uzņemšanas. Otrkārt, tas 
bija ne tikai jauns zinātniskās darbības virziens Latvijā, bet arī 
diezgan agrīnā attīstības stadijā pasaulē, kas neapšaubāmi 
pavēra daudzas karjeras perspektīvas (lai gan toreiz par to 
nedomāju). Treškārt, rentgena absorbcijas spektroskopijas 
attīstība lielā mērā bija saistīta ar datortehnoloģiju attīstību, un 
šeit noderēja skolas gados iegūtās zināšanas.

Aleksandrs Kaļinko – Vācijas Sinhrotrona centrā Hamburgā, 
bet Jānis Timošenko – Berlīnes Maksa Planka biedrības Friča 
Hābera institūtā. Turklāt mans trešais doktorants, Andris 
Anspoks, ir šobrīd mūsu institūta direktors.

1996. gadā kļuvāt par laureātu Eiropas Zinātņu akadēmijas 
izsludinātajā konkursā jaunajiem zinātniekiem, vēlāk 
vairākkārt tikāt atzīts par vienu no LZA nosaukto Latvijas 
labāko zinātnisko sasniegumu autoriem. Esat guvis arī 
daudz citu atzinību un sasniegumu, tajā skaitā LZA Edgara 
Siliņa balvu �zikā 2020. gadā. Vai tas ietekmēja jūsu 
turpmāko karjeru un piesaisti LZA?

Protams, vienmēr ir patīkami saņemt balvu, īpaši, ja 
rezultāta iegūšanā ieguldītas lielas pūles. Balvas parasti piešķir 
par pagātnē notikušo un/vai atklāto, taču zinātniekam jāskatās 
nākotnē. Pretējā gadījumā notiek tempa zudums un sekojoša 
degradācija. Jebkurš atklājums vai sasniegums izskatās 
nozīmīgs, līdz tas tiek izdarīts. Kad rezultāts sasniegts, ļoti ātri 
nāk atziņa, ka tas ir kaut kas pavisam vienkāršs, un rodas 
domas, kā to neizdevās izdomāt jau agrāk. Viss zināmais parasti 
ir vienkāršs, bet sarežģīto līdz galam vēl nesaprotam. Protams, 
jebkurš sasniegums un balvas ietekmē zinātnieka karjeru, taču 
tas nav galvenais, it īpaši mūsu valstī, kur zinātne nav prioritāte, 
tāpat kā daudzas citas nozares. Man, kā zinātniekam, ir tāda 
nepārejoša sajūta.

Gribu novēlēt jaunajiem zinātniekiem mācīties un atkal 
mācīties, būt gataviem jauniem atklājumiem un pēc iespējas 
vairāk sadarboties ar kolēģiem visā pasaulē – no viņiem var 
daudz iemācīties. Nebaidieties izteikt idejas un mēģiniet tās 
īstenot, vienmēr esiet aktīvi! Latvijas Zinātņu akadēmijai novēlu 
būt zinātniskai un godīgai, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu ar ko 
lepoties.
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No vienas puses, rentgenstaru absorbcijas spektru    
aprēķini ir diezgan sarežģīti un prasa ievērojamus skaitļošanas 
resursus. No otras puses, iepriekšējai eksperimentālo datu 
apstrādei un to aptuvenai analīzei bija nepieciešama zinātnieka 
un datora interaktīva mijiedarbība, kas 80. gadu beigās bija 
diezgan sarežģīta problēma. Tas bija laiks, kad tikko sāka 
parādīties pirmie personālie datori, krāsu monitori un datoru 
peles. Skaitļošanas resursi, piemēram, atmiņas apjoms un 
procesora ātrums, bija stipri ierobežoti, kas savukārt    
apgrūtināja matemātisko metožu izmantošanu un prasīja 
ievērojamu laiku. Lai atrisinātu šādas problēmas, bija 
nepieciešama jauna un optimāla programmatūra, kuru man 
izdevās izstrādāt jau studiju laikā augstskolā. Tomēr darbs 
turpinās arī šodien. Principā, rentgena absorbcijas 
spektroskopijas metodi var realizēt arī laboratorijā, taču šāds 
spektrometrs, kas balstīts uz rentgenlampas izmantošanu, 
nevar konkurēt ar sinhrotrona starojuma avotu, bet var noderēt 
studentu apmācībai vai kādu speci�sku mērījumu veikšanai, 
piemēram, rūpniecībā. Tas, protams, ievērojami ierobežo 
metodes attīstību. Pašlaik Eiropā ir aptuveni 16 sinhrotronu 
centru un vairāk nekā 50 visā pasaulē. Praktiski katrā no tiem ir 
vairākas eksperimentālas laboratorijas, kurās var veikt 
nepieciešamos mērījumus. Šādu kolektīvo centru izmantošana 
sniedz dažādu valstu zinātniekiem pieeju vienām un tām 
pašām iekārtām, kas automātiski padara viņu pētījumus 
konkurētspējīgus, ļaujot tos veikt vienlīdz augstā līmenī. Šī ir 
ideāla iespēja mazāk turīgo valstu, piemēram, Latvijas, 
zinātniekiem veikt pētījumus vadošu starptautisku pētnieku 
grupu līmenī. Eksperimenta veikšana neapšaubāmi ir svarīga 
zinātniskā pētījuma sastāvdaļa, taču svarīga arī iegūto datu 
analīze, ko varam veiksmīgi realizēt Rīgā, izmantojot mūsu 
izstrādātās oriģinālās pieejas. Man patīk, ka rentgenstaru 
absorbcijas spektru izpratnei un interpretācijai vajadzīgas 
zināšanas no dažādām �zikas nozarēm. Ar šo metodi gandrīz 
jebkuru materiālu var pētīt dažādos ārējos apstākļos, 
piemēram, temperatūrā, spiedienā, magnētiskajos un               
elektriskajos laukos, gāzes atmosfērā – tā ir ļoti daudzpusīga 
spektroskopija, kuru var un vēl vajadzētu uzlabot.

Sinhrotronu vadības iekšējā izvērtējumā jums un komandai 
bieži piešķir labāko rakstu titulus. Vai ir tāda sinhrotronistu 
VIP loža, kurā tiek tikai izraudzītie? Vai jums sanāk aktīvi 
piedalīties sinhrotrona lietotāju dzīvē, aktivitātēs?

Ņemot vērā to, ka sinhrotrons darbojas praktiski visu 
gadu un visu diennakti, eksperimenta veikšana tajā ir milzīgs 
darbs. Nepieciešama ne tikai kvali�cēta komanda, bet arī laba 
iepriekšēja plānošana gan paraugu sagatavošanai, gan pašam 
eksperimentam. Bieži vien nepieciešams veikt arī provizoriskus 
aprēķinus. Turklāt piekļuve sinhrotronam tiek piešķirta 
konkursa kārtībā, iesniedzot projektu 6 līdz 12 mēnešus pirms 
faktiskā eksperimenta. Gandrīz vienmēr atlases kritērijs ir 
projekta zinātniskā nozīme. Jāpiebilst, ka mūsdienās            
sinhrotronu starojumu izmanto ne tikai �ziķi, bet arī citu 
nozaru zinātnieki, piemēram, ķīmiķi, biologi, mediķi, inžen-
ieri, arheologi un pat muzeju darbinieki.

Sinhrotroni ir kolektīvās izmantošanas centri, un to 
darbība ir efektīva jaunu zināšanu iegūšanai, zinātnisku un 
lietišķu problēmu risināšanai. Savukārt efektīvai darbībai 
šādiem centriem nepieciešami lietotāji (zinātnieki), tāpēc 
centru darbības būtiska sastāvdaļa ir atbalsts vecajiem        
lietotājiem un jauno meklēšana. Šādās vietās bieži notiek 
zinātniskās konferences, skolas, semināri, kas ļauj paplašināt un 
stiprināt sinhrotronu kopienas. Šajā darbā aktīvi piedalās arī 
starptautiskās, reģionālās un nacionālās organizācijas –     
sinhrotrona starojuma lietotāju biedrības. Piemēram, ir Eiropas             
Sinhrotronu un brīvo elektronu lāzeru lietotāju organizācija                  
(ESUO – European Synchrotron and Free Electron Laser User 
Organisation), kuru šobrīd pārstāvu Latvijā.  

Esat izaudzinājis izcilu jauno paaudzi. Vai varat salīdzināt 
studentus Latvijā un ārzemēs, jo ilgu laiku esat strādājis 
ārzemēs un mācāt studentus arī LU?

Mūsdienās dzīvojam cieši integrētā sabiedrībā, kas    
pārpilni izmanto modernās tehnoloģijas, no kurām daudzas 
bijušas pieejamas jauniešiem kopš bērnības. Šodien     
informācijas apmaiņai robežu nav, tāpēc studenti Latvijā un 
ārzemēs īpaši neatšķiras. Protams, piemēram, nacionālās 
tradīcijas bieži ir dažādas, taču viss izlīdzinās mācoties vai 
strādājot starptautiskās komandās vai kolektīvos. Iespējams, 
ārzemju studenti vidēji ir koncentrētāki un vairāk studē, jo 
labāk redz saikni starp savu izglītības līmeni, karjeru un dzīves 
līmeni. Tomēr var rasties dažādas situācijas. Latvijā vienmēr 
bijuši gudri jaunieši, kuri ar vienādiem nosacījumiem var 
konkurēt jebkurā valstī. Piemēram, divi mani bijušie doktoranti 
tagad strādā prestižās zinātniskās organizācijās Vācijā: 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga
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A. Kuzmins ar sievu un meitām (Rīga, 2022. g.). Foto: Privātais arhīvs.
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Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

Kā jūs raksturotu veterinārmedicīnas zinātnes attīstību 
Latvijā? Kādi esam šajā jomā?

Vēsturiski, padomju laikos, šī zinātne bija vairāk saistīta 
tieši ar lauksaimniecību. Šobrīd zinātnes ir starpdisciplināras, 
un veterinārmedicīna pilda svarīgu vienas veselības koncepta 
daļu. Tā ir saistīta ar daudzām blakusnozarēm – humāno 
medicīnu, farmāciju, vidi un bioloģijas zinātnēm. Arī mūsu 
LBTU Veterinārmedicīnas fakultāte ļoti progresējusi. Pēdējos 
gados bijušas vērtīgas investīcijas gan veterinārajā klīnikā (kas 
ir vadošā Baltijā), gan fakultātē kopumā. Fakultātei ir labi 
sadarbības projekti ar citām Latvijas, kā arī ārzemju 
augstskolām un zinātniskajām institūcijām.

Pagājušā gada nogalē atvērās LBTU Klīnisko pētījumu 
centrs, kas ir svarīgs projekts, ļoti vajadzīgs veterinārmedicīnas 
fakultātei, bet ne tikai tai, jo šajā centrā varam veikt plašus dzīvo 
audu pētījumus, arī klīniskos pētījumus, saistībā ar                   
lauksaimniecības dzīvniekiem. Bieži nākas dzirdēt par       
dažādiem pētījumiem, kas saistīti ar pelēm, žurkām un trušiem, 
taču tikpat svarīgi ir dzīvnieku ēdināšanas, ķirurģijas, iekšķīgo 
slimību un farmakoloģijas pētījumi, kur nepieciešams iesaistīt 
arī lauksaimniecības dzīvniekus, kas ir daudz lielāki par pelēm 
un žurkām.

Jums ir ļoti plašas zinātniski pētnieciskās intereses. Tie nav 
tikai mazie dzīvnieki, bet jau pieminētie lauksaimniecības 
dzīvnieki.

Pēc sirdslietas un aicinājuma esmu veterinārā o�almoloģe 
– veterinārārste, kas nodarbojas ar acu slimību ārstēšanu un 
pētniecību. Savā doktordarbā o�almoloģiju savienoju ar   
farmakoloģiju (angliski ophthalmic pharmacology). Iesākumā 
pētīju dažādu anestēzijas līdzekļu un acs midriātisko līdzekļu 
ietekmi uz acs �zioloģiskajiem parametriem, kā šie medika-
menti ietekmē, piemēram, acs spiedienu, zīlīšu diametru vai 
asaru daudzumu. Tas ir būtiski veicot operācijas gan cilvēkiem, 
gan dzīvniekiem. Liela daļa manu klīnisko pētījumu ir par 
o�almoloģiju, par medikamentu ietekmi uz o�almoloģiskajiem 
rādītājiem, uz �zioloģisko rādītāju normām dažādu sugu un 
dažādu šķirņu dzīvniekiem.

Diemžēl pētniecībā ir ļoti grūti, es pat teiktu neiespējami, 
iegūt kādu �nansējumu pētījumiem par suni, kaķi un to 
o�almoloģiskajām slimībām. Šādiem pētījumiem �nansējumu 
var iegūt no iesaistītajām lielajām zāļu kompānijām vai 
starptautiskiem projektu turētājiem. Pārsvarā pētījumi, kuri 
notiek mazo dzīvnieku jomā Latvijā, ir konkrēta pētnieka 
paš�nansēti. Lielākā daļa manu pētījumu, kas saistīti ar farma-
koloģiju mazajiem dzīvniekiem, ir paš�nansēti, izņemot pašus 
pēdējos, kur bija universitātes pētījumu grants. Nepieciešams 
domāt plašāk – farmakoloģijas pētījumus paplašināju, turpinot 
pētīt anestēzijas līdzekļus dažādiem dzīvniekiem.

Šobrīd esmu projekta vadītāja pētījumā par parazitāro 
līdzekļu rezistences jautājumiem, par potenciāli jauniem   
risinājumiem, kā strādāt, lai samazinātu parazitāro rezistenci 
aitām. Mūsu mērķis ir atrast dabisku līdzekli, kas nav kaitīgs 
videi un dzīvniekam, turklāt viegli iegūstams Latvijā. Pētījām 
tradicionālus ārstniecības augus Latvijā, kuriem mutvārdos 
minēta pretparazitārā ietekme – biškrēsliņa un vībotnes ziedi 
un lapas un vērmele. Projekta parazitāro sadaļu veic asoc. 
profesore Dace Keidāne un doktorante Alīna Kļaviņa. Viņas      
in vitro pētīja katra šī auga dažādu koncentrāciju un atšķaidīju-
mu ietekmi uz parazītu stadijām.

Pirmajā pētījumā biškrēsliņš uzrādīja vislielāko               
efektivitāti, tāpēc turpināsim to pētīt padziļināti, pārbaudot 
biškrēsliņa ekstraktu in vivo. Kopā ar Rīgas Stradiņa                 
universitātes Farmācijas fakultāti mēģinām izstrādāt jaunu zāļu 
formu – iestrādāt biškrēsliņa lio�lizāta daļiņas intraruminālā 
bolā. Bols ir tikai veterinārmedicīnā raksturīga zāļu forma, kas 
izskatās kā ļoti liela tablete, kuru ievada aitai kuņģī. Tālāk 
pētīsim, kā biškrēsliņa bols ietekmē parazītu attīstību un 
izdzīvošanas spēju dzīvā dzīvniekā. Tā ir viena no lielākajām 
problēmām tieši lauksaimniecības dzīvniekiem. Dzīvē bieži 
redzam, ka farmakoloģiskie līdzekļi īsti nestrādā un veidojas 
parazitāro līdzekļu rezistence. Līdz ar to viens no mērķiem ir 
rast citus risinājumus, kuri lauksaimniekiem palīdzētu 
kontrolēt parazītu invāziju, lai nebūtu nepieciešamība pēc 
medikamentiem, kas rada gan ekonomiskos zaudējumus 
saimniekam, tai skaitā pagarinot, piemēram, gaļas                        
ierobežojuma laiku.

Kā jūs raksturotu šodienas veterinārmedicīnas studentus? 
Viņi ir ļoti mērķtiecīgi, lielākā daļa jau labi zina, ko grib 

darīt un kāda būs viņu karjera. Tie ir cilvēki ar augstu empātiju 
pret apkārtējo vidi un dzīvniekiem. Mēs pārstāvam ļoti humānu 
profesiju, kuru nav iespējams mācīties neiejūtīgam, 
nenovīdīgam cilvēkam. Studenti lielākoties grib strādāt šeit, 
Latvijā, gan par mazo dzīvnieku, gan lielo dzīvnieku ārstiem. 
Daudzi mērķtiecīgi vēlas strādāt tieši laukos ar lielajiem 
dzīvniekiem. Protams, ir arī jaunieši, kas mācoties jau apzinās, 
ka vēlas būt zinātnieki vai strādāt laboratorijā. Diemžēl            
doktorantūras vietu skaits fakultātē nav liels – tiek uzņemti vien 
tikai pāris doktorantu gadā.

Kurā brīdī sapratāt, ka vēlaties kļūt par zinātnieci? 
To, ka darīšu kaut ko saistībā ar medicīnu, zināju jau sen,  

 

jo abi mani vecāki ir ārsti. Mana māte arī ir acu ārste (bet tikai 
cilvēku acu). Tēvs ir ortopēds-ķirurgs, un māsa ir farmaceite, 
farmācijas zinātņu doktore. Taču šaubījos, vai vēlos mācīties par 
humāno ārstu, jo redzēju, kā dzīvo vecāki, kādas ir naktsmaiņas 
un pārdzīvojumi. Uzvarēja o�almoloģija, jo mūsu mājās 
o�almoloģijas medicīnas grāmatas bija krāsainākas un acu 
bildes skaistākas.

Veterinārmedicīnu izvēlējos 12. klasē, un vecāki                
neiebilda. Studējot saņēmu lielu vecāku atbalstu, īpaši tēva, kurš 
mudināja arī vasarās braukt mācīties uz ārzemēm un vēlāk 
turpināt studijas doktorantūrā. Tā, noslēdzot sešus studiju 
gadus veterinārmedicīnas fakultātē, iestājos doktorantūrā pie 
profesores Edītes Birģeles, kura tajā laikā bija Preklīniskā 
institūta direktore un viena no stingrākajām profesorēm 
fakultātē. Pabeidzot doktorantūru turpināju darbu institūtā pie 
profesores Birģeles.

Veterinārmedicīnas fakultātē ir daudz studējošo no 
ārvālstīm. Kāpēc viņi izvēlas studēt tieši šeit, Latvijā, LBTU 
Veterinārmedicīnas fakultātē?

Sākām ar četriem studentiem, bet šobrīd katrā kursā ir 
apmēram 20 studentu. Lielākais vairums nāk no Skandināvijas 
valstīm un Vācijas, bet ir arī studenti no Kanādas, Lielbritānijas, 
Itālijas. Protams, jāņem vērā citu valstu apmācības politikas, jo 
Somijā ir augstskola, kurā uzņem 50 studentus gadā, arī 
Zviedrijā un Norvēģijā ir pa vienai augstskolai, bet studentu 
daudzums līdz ar to ir ļoti limitēts, bet veterinārārstu pieprasī-
jums liels. Pārējie meklē alternatīvas, un par šiem studentiem 
mums ir konkurence ar Lietuvas un Igaunijas veterināro 
augstskolu. Mūsu studentiem būtiska ir atrašanās vieta, kā arī 
iespēja mācīties mazās grupās ar individuālu attieksmi – 
docētājs strādā ar 5–6 studentiem laboratorijas darba grupā. 
Līdz ar to visi studenti var būt klātesoši jebkurā procesā. Lielajās 
augstskolās, kur kursos ir vairāk nekā 200 studentu, šādu 
iespēju nav. Svarīgi ir arī tas, ka esam Eiropas Veterinār-
medicīnas augstākās izglītības asociācijas atzīta fakultāte, kas 
norāda uz to, ka studijas atbilsts augstākajiem izglītība 
kvalitātes standartiem. Tas ir galvenais, kāpēc esam atpazīstami 
un redzami.

Pastāstiet lūdzu par studiju procesu veterinārmedicīnā.
Studiju pirmie divi gadi sākas ar preklīniskajiem 

priekšmetiem – ķīmija, bioloģija, �zioloģija, anatomija, 
patoloģija. Tā ir pati sarežģītākā daļa, kas bieži ir šķirtne, kad 
students var pamest studijas, kas tajā brīdī šķiet pārāk grūtas. 
Tālāk nāk klīniskie priekšmeti, klīniskā diagnostika, mazo un 
lielo dzīvnieku iekšķīgās slimības, dažādas ķirurģijas,                 
farmakoloģija, ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistītie 
priekšmeti. Šī apmācība notiek dalīti lekciju un praktisko darbu 
veidā, kur studenti apgūst procedūras simulāciju laboratorijā, 
mācoties veikt injekcijas un šūt simulētus audus. Iegūstot šīs 
prasmes uz nedzīviem materiāliem, tālāk iespējams to apgūt uz 
dzīviem audiem. Nodarbību un prakses laikā studenti visu laiku 
ir klātesoši arī veterinārajā klīnikā un redz, kā izmeklējam 
dzīvniekus, kādas manipulācijas un operācijas veicam.

Pēdējos studiju gados klīniskais darbs mijas ar       
priekšmetiem Pārtikas un vides higiēnas institūtā. Studenti 
mācās parazitoloģiju, mikrobioloģiju, virusoloģiju un pārtikas 
higiēnu. Nevaram aizmirst, ka pārtikas drošības joma 
veterinārmedicīnā ir nozīmīga daļa – pārtikas toksikoloģija, 
pārtikas ražošana un pārtikas infekcijas slimības, jo 
veterinārārsts var strādāt ne tikai par veterinārārstu klīnikā, bet 
arī nodrošināt pārtikas drošību valstī vai pārtikas ražošanas 
nozarē, gan uzņēmumos, kas veic kontroles, Pārtikas 
veterinārajā dienestā vai ministrijā.

Šodien pieejamas arvien jaunas tehnoloģijas, medicīna 
attīstās, cilvēka dzīves ilgums palielinās. Kā ir ar                         
dzīvniekiem? Vai var teikt, ka arī dzīvnieka mūžs kļuvis 
ilgāks?

Jā, īpaši suņi un kaķi mūsdienās dzīvo ilgāk. Varam 
palīdzēt ļoti daudzās situācijās, sākot ar dažādu infekciju 
kontroli, līdz sirds operācijām un speci�skām ķirurģiskām 
manipulācijām, lai nodrošinātu dzīvniekam ilgstošāku    
kustīgumu. Mūsdienās veterinārmedicīnā arī protezē. Tāpat 
savs nopelns ir pilnvērtīgākai dzīvnieku barošanai, regulārām 
veterinārārsta pārbaudēm. Būtiska ir slimību konstatēšana 
agrīnos stāvokļos un medikamentu klāsts, ar kuru varam ārstēt 
tādas slimības kā cukura diabēts, nieru mazspēja vai pat 

audzēji. Šobrīd klīnikā sastopamies ar dzīvniekiem-senioriem   
(18–20 gadīgi kaķi, 15–17 gadīgi suņi), no kuriem liela daļa ir  
labā �ziskā stāvoklī, joprojām priecējot savus saimniekus.    

Veterinārmedicīnas nozare, kuru cilvēkmedicīnā 
pazīstam kā geriatriju un gerontoloģiju, pašlaik pasaulē ļoti 
attīstās. Arvien vairāk pievēršamies tieši ar vecumu saistītām 
problēmām, sākam runāt arī par dzīvnieku mentālajām 
slimībām un ar novecošanu saistītiem smadzeņu darbības 
traucējumiem. Tas viss attīstās, un veterinārārstam tam jāseko 
līdzi, jāmācās strādāt, lai uzlabotu dzīvnieka labsajūtu un   
veselību vecumdienās.

Veterinārajā praksē nākas saskarties arī ar agresīviem 
dzīvniekiem, kas nozīmē, ka veterinārārsta darbs var būt arī 
bīstams. Runājot par agresīvajiem dzīvniekiem, teiktu, ka ar 
katru gadu situācija Latvijā kļūst arvien labāka. Agrāk agresīvo 
dzīvnieku īpatsvars bija daudz lielāks. Mainās cilvēku domāša-
na un mērķis, kāpēc ņemam dzīvnieku. Šobrīd vairāk strādājam 
ar suņiem un kaķiem, kas ir ģimenes locekļi, kompanjoni, 
draugi. Protams, ir arī dzīvnieki ar raksturu. Mana                      
specializācija šai ziņā ir viena no bīstamākajām. Lai es varētu 
izmeklēt dzīvnieka acis, izmeklēšana ir ļoti līdzīga tai, kad 
cilvēks iet pie acu ārsta. Kontakts pacientam ar ārstu ir            
5–10 centimetri starp abu deguniem. Starp mani un suni, kaķi 
vai zirgu ir viens instruments – o�almoskops vai mikroskops. 
Tas nav vienkārši, jo ir reizes, kad dzīvnieks var izrādīt baiļu vai 
cita veida agresiju – suņi kož, kaķi skrāpē, zirgi sper. Mēs to 
zinām un esam tam gatavi. Ja saimnieks jau zina, ka dzīvnieks ir 
agresīvs, tad, protams, ir iespēja pielietot sedāciju, lai tie būtu 
mierīgi un darbu varētu veikt pilnvērtīgi un kvalitatīvi.

Kā ir mainījušās klīniskās izmeklēšanas un diagnostikas 
metodes? 

Klīniskā izmeklēšana, ko veicam ar savām rokām un acīm 
pēc augstskolā iemācītas shēmas, daudz nemainās. Taču 
parādās jaunas iespējas dzīvniekus izmeklēt padziļināti. Ja 
sākotnēji ultrasonogrā�skā izmeklēšana bija ļoti vispārēja, tad 
šobrīd ārsti jau var diagnosticēt speci�skas saslimšanas, veikt 
ehokardiogrā�skās izmeklēšanas sirdij, veikt datortomogrā�ju 
un magnētisko rezonansi dzīvniekam. Visas šīs metodes, ko 
plaši pielieto cilvēkmedicīnā, iespējamas arī veterinārmedicīnā. 
Daudzas lietas ir sarežģītākas, jo ar dzīvnieku nevaram sarunāt, 
ka jāpasēž mierīgi, jāskatās vienā punktā vai jānoguļas uz viena 
sāna un nedrīkst kustēties. Te palīdz anestezioloģija.

Bezšķirnes dzīvnieki slimojot retāk nekā šķirnes dzīvnieki. 
Vai tas tā ir?

Slimo gan bezšķirnes, gan šķirnes dzīvnieki. Šķirnes 
dzīvniekiem viss atkarīgs no ciltsdarba un audzētāju                
kompetences. Katrai šķirnei ir noteiktas predispozīcijas uz 
konkrētām problēmām, ir rūpīgi jāveic ciltsdarbu, jāskatās 
dzīvnieku līnijas un ģenētisko materiālu, mēģinot izslēgt 
potenciālās slimības. Veterinārmedicīnā pieejami gēnu testi. 
Gēnu testi ir plaši attīstīt o�almoloģijā – ģenētiski testējam ļoti 
daudzus dzīvniekus gan uz progresīvu tīklenes atro�ju, kas var 
radīt aklumu, gan uz primāru lēcas luksāciju, glaukomu, 
kataraktu. 

Piemēram, par o�almoloģiskajām slimībām iegūstami 
statistikas dati no 90. gadiem par to, cik ASV ir izmeklēti kādas 
šķirnes suņi, cik konstatētas saslimšanas, kādu procentu tas 
veido no kopējā dzīvnieku skaita. Katru piecgadi šī informācija 
tiek atjaunota un pilnveidota ar jaunām zinātniskām   
publikācijām, ar jauniem pētījumiem gan par statistiku, gan arī 
par ģenētiskajiem pētījumiem. Tādējādi veidojas laba datu bāze, 
kurā atrast un uzzināt katrai šķirnei raksturīgās ģenētiskās 
slimības un kam būtu jāpievērš uzmanība.

Savukārt par bezšķirnes dzīvnieku ģenētiskajām slimībām 
lielākoties neko nezinām. Līdz ar to tas neizslēdz iespējamību, 
ka bezšķirnes dzīvnieks arī var slimot. Un infekcijas, 
parazitāras, vielmaiņas un onkoloģiskās slimības skar kā 
šķirnes tā bezšķirnes dzīvniekus. 

Jūsu praktiskais darbs klīnikā nav tikai darbs ar                          
dzīvniekiem, bet arī ar to saimniekiem. 

Man bērnībā likās, ka veterinārmedicīnā būs mazāka 
saikne ar cilvēku, jo glābšu dzīvniekus. Tas ir mīts, uz kuru 
iekrīt arī studenti. Dzīvē situācija ir pilnīgi citādāka. Tas 
milzīgais darbs un komunikācija ir tieši ar saimnieku. Pirmais 
posms ir dzīvnieka klīniskā izmeklēšana, kas balstās saimnieka 
sniegtajā anamnēzē, taču tas ne vienmēr nozīmē, ka saimnieks 
ievērojis visu būtisko. Veterinārmedicīna šai ziņā ir sarežģīta, jo 
visas tālākās darbības balstās uz kvalitatīvu, klīnisku izmeklēša-
nu, pārbaudot pilnīgi visas orgānu sistēmas no astes līdz 
degunam. Pēc klīniskās izmeklēšanas, jāizlemj par papildu 
izmeklējumiem (kādi ir iespējami un ko saimnieks var 
atļauties), lai tiktu pie gala diagnozes un uzsāktu ārstēšanu.

Ir valstis, kur iespējama dzīvnieku apdrošināšana,            
tādējādi diagnostikas iespējas saimniekiem ir plašākas un 
pieejamākas. Latvijā tas pagaidām ir sākuma posmā. Veterinār-
medicīnas sektors nav subsidēts no valsts, un visas veterinārās 
klīnikas ir privātas. Visi izmeklējumi jāsedz saimniekam, kas 
nav lēti, taču noteikti lētāk nekā citur Eiropā.

VETEREINĀRMEDICĪNA PILDA SVARĪGU VIENAS VESELĪBAS KONCEPTA DAĻU 
Turpinājums no 1. lpp.

Foto: LBTU arhīvs.
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tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 
asociētā profesore, vadošā pētniece.
Aivars Vembris – Dr. phys. (2012). Latvijas Universitātes 
Cietvielu �zikas institūta laboratorijas vadītājs, Fizikas un 
matemātikas fakultātes asociētais profesors.
Dace Zavadska – Dr. med. (2009). Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asociētā profesore, 
Valsts imunizācijas padomes vadītāja, VSIA Bērnu Klīniskā 
universitātes slimnīca ģimenes vakcinācijas centra vadītāja.
Raivis Žalubovskis – Ph. D. (2006). Latvijas Organiskās sintēz-
es institūta grupas vadītājs, vadošais pētnieks, Rīgas Tehniskās 
universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
asociētais profesors.

Ārzemju locekļi

Rimants Benetis (Rimantas Benetis) – Ph. D. (1990). Lietuvas 
Veselības zinātņu universitātes rektors, Sirds un asinsvadu 
ķirurģijas nodaļas vadītājs, Kauņas Medicīnas universitātes 
profesors.
Mihails Briks (Mikhail G. Brik) – Dr. habil. phys. (2012., Polijas 
ZA Fizikas institūts). Tartu Universitātes profesors.
Nikolajs Džavahišvili (Nikolai (Niko) Javakhishvili) –                  
Dr. hist. (2003). Vēstures un etnoloģijas institūta vadošais 
pētnieks, Ivana Javakhišvili vārdā nosauktās Tbilisi Valsts 
Universitātes Gruzijas vēstures institūta asociētais profesors. 
Lars Osterlunds (Lars Österlund) – Dr. phys. (1997). Upsalas 
Universitātes profesors, Cietvielu �zikas nodaļas 
līdzpriekšsēdētājs.
Andrī Rukas (Andrii Rukkas) – Ph. D. (1998). Kijivas Tarasa 
Ševčenko Nacionālās Universitātes asociētais profesors.
Marina Tjuņina (Marina Tyunina) – Dr. phys. (1994),                
Dr. technol. (2000), Oulu Universitātes Informācijas tehnoloģiju 
un elektroniskās inženierijas fakultātes vadošā pētniece; Čehijas 
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Plāno kārtiņu laboratorijas 
vadītāja, vadošā pētniece.

Goda loceklis

Jānis Vanags – LELB Rīgas un Latvijas arhibīskaps.
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AIZSTĀVĒŠANA

2022. gada 7. oktobrī Latvijas Universitātes Tiesību 
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē VIJAI KALNIŅAI 
tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) sociālajās 
zinātnēs. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.

***

2022. gada 3. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P-05” atklātā sēdē DMITRIJAM 
BOREIKO tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Balsošanas rezultāti: par – 8, 
pret – 0, atturas – 0. 

***

2022. gada 4. novembrī Latvijas Universitātes Ķīmijas 
zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē                   
MARGARITAI BAITIMIROVAI tika piešķirts zinātniskais 
doktora grāds (Ph. D.) ķīmijā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret 
– 0, atturas – 0.

***

2022. gada 9. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Kultūras 
akadēmijas (LKA) promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, 
Ludzas ielā 24, 25. auditorijā ZANE BALČUS aizstāvēs    
promocijas darbu par tēmu “Dokumentālo �lmu teksti un 
konteksti: tēmas, stili un sistēmas Latvijas kinomākslā”         
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai mākslas zinātnē. 

Recenzenti: Dr. art. Dita Rietuma (Latvijas Kultūras 
akadēmija), Dr. art. Ieva Gintere (Vidzemes Augstskola),          
Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs (Latvijas Universitāte). 

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

***

2022. gada 13. decembrī plkst. 10.00 Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) Medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā   
farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē attālināti tiešsaistes 
platformā Zoom INESE BRIEDE aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Epiteliāli mezenhimālas transformācijas, iekaisuma 
un cilmes šūnu diferenciācijas saistība kolorektālā vēzī”.

Recenzenti: Dr. habil. med. Māra Pilmane (Rīgas Stradiņa 
universitāte), Dr. med. Ave Minajeva (Tartu Universitāte, 
Igaunija), Dr. med. Arvydas Laurinavičius (Viļņas Universitāte, 
Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un 
RSU tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 

Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba 
apspriešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt 
RSU tīmekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu 
uz: promocija@rsu.lv.

 

Recenzenti: Dr. chem. Pāvels Arsenjans (Latvijas               
Organiskās sintēzes institūts), Dr. phys. Mārtiņš Rutkis (Latvijas 
Universitāte), Dr. habil. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauņas 
Tehnoloģiju universitāte (Kaunas University of Technology), 
Lietuva).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti 
tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/-
j/9352086644. 

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 (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 16. decembrī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes 
nozares promocijas padomes “P-09” atklātā sēdē tiešsaistes 
platformā Microso� Teams TATJANA ŅIKITINA aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Individuālā uzņēmējdarbības 
orientācija un biznesa izglītības attīstība” (angļu valodā: 
“Individual Entrepreneurial Orientation and Business Education 
Development”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai 
sociālajās zinātnēs.

Recenzenti: Dr. oec. Maija Šenfelde (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija), Dr. hab. Julita Wasilczuk (Gdaņskas Tehnoloģiju 
universitāte, Polija).

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz šā gada                   
12. decembrim rakstot uz: ievf@rtu.lv. 

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 (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 16. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 519. auditorijā KRISTĪNA 
BOJĀRE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Īsa svārstīga 
�nanšu cikla novērtēšana CESEE reģiona valstīs” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā. 

Recenzenti: Dr. oec. Daina Šķiltere (Latvijas Universitāte), 
Dr. oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava (Rīgas Tehniskā                    
universitāte), Dr. oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola). 

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

 

2022. gada 13. decembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes 
atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā Microso� Teams 
VANDA VISOCKA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Keramikas izgatavošana, pielietojums un nozīme bronzas un 
senākajā dzelzs laikmetā Austrumbaltijā” zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) vēsturē un arheoloģijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr. hist. Anete Karlsone (LU), Dr. Torbjorns 
Brorsons (Pētniecības centrs “Ceramic Studies”, Zviedrija),      
Ph. D. Agne Čivilite (Agne Čivilyte), Lietuvas Vēstures institūts, 
Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, 
Raiņa bulvārī 19. Lūdzam interesentus reģistrēties sēdei līdz šā 
gada 8. decembrim, rakstot uz: sigita.sne@lu.lv.

***

2022. gada 15. 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 (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī 
promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē) 
RUSLANS MUHITOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības 
sistēmu izveides principi un to izpēte” (angļu valodā: “Principles 
of development of multi-sensor control systems for the thermal 
state of railway point and their research”) zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās:  
elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nozarē.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Pēteris Apse-Apsītis (Rīgas    
Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs           
(Transporta un sakaru institūts), Dr. hab. sc. ing. Tomasz 
Perzyński (Kazimira Pulaski Humanitāro un tehnoloģisko 
zinātņu universitāte (Kazimierz Pulaski University of Human-
ities and Technology in Radom), Polija).

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 (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 15. decembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes 
zinātņu nozaru promocijas padomes “P-01” atklātajā sēdē Rīgā, 
Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā ARMANDS RUDUŠS 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Jaunas izstarotāju 
strukturālās pieejas OLED iekārtu ražošanas izmaksu                  
samazināšanai” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai 
dabaszinātnēs, ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.
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2022. gada 16. decembrī plkst. 13.30 Latvijas Universitātes 
(LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās   
promocijas padomes atklātā sēdē LU Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātē Rīgā, Jelgavas ielā 3, 501. telpā, kā arī 
attālināti, AIGARS LANGINS aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Magnētisko šķidrumu brīvo virsmu dinamikas simulācijas 
trijās dimensijās ar robežintegrālvienādojumiem” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs.

Recenzenti: Dr. phys. Jānis Priede (Coventry University, 
Lielbritānija), Dr. Jānis Bajārs (Latvijas Universitāte), Dr. Jaakko 
Timonen (Aalto University, Somija).

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

Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos rakstot uz 
sintija.silina@lu.lv līdz šā gada 14. decembrim. 

 
***

2022.gada 16. decembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes 
atklātā sēdē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 401. auditorijā 
VIKTORS KOZIROVSKIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Embrioģenēzi regulējošā Sonic Hedgehog signālceļa nozīme 
sīkšūnu plaušu vēža prognozē un rezistences attīstībā” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai medicīnas un veselības zinātnēs, 
hematoloģijas un onkoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. med. Alinta Hegmane (Latvijas Universitāte), 
Dr. med. Simona Doniņa (Rīgas Stradiņa universitāte),                       
Ph. D. Gyula Ostoros (Nacionālais Korni Tuberkulozes un               
Pulmonoloģijas institūts, Ungārija).

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

***

2022. gada 16. decembrī plkst. 15.30 Latvijas Universitātes 
(LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās  
promocijas padomes atklātā sēdē LU Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātē Rīgā, Jelgavas ielā 3, 501. telpā,                        
ABDELQADER MAJED HUSNI ZABEN aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Spontāni magnetizētu mikrostīgu dinamika ārējā 
magnētiskajā laukā: Eksperimentālā izpēte” zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs. 

Recenzenti: Dr. phys. Juris Prikulis (Latvijas Universitāte),   
Dr. Peter Kopcansky (Slovak Academy of Sciences, Slovākija),             
Dr. Mojca Vilfan (Jozef Stefan Institute, Slovēnija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa 
bulvārī 19. 

Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz 
sintija.silina@lu.lv līdz 14. decembrim.

***

2022. gada 19. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes (LBTU) Vides inženierijas un enerģētikas 
nozares promocijas padomes atklātā sēdē Vides un būvzinātņu 
fakultātē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 117. auditorijā LINDA 
GRINBERGA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ūdeņu 
kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos 
mitrājos Latvijā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai vides 
inženierijā un enerģētikā.

Recenzenti: Dr. sc .ing. Ilmārs Dukulis (Latvijas Biozinātņu 
un tehnoloģiju universitāte), Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga 
(Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. Vilda Grybauskiene (Kauņas 
Mežsaimniecības un vides inženierzinātņu universitāte, Lietuva).

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

***

2022. gada 19. decembrī plkst. 11.30 Rīgas Stradiņa                
universitātes (RSU) Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 
Hipokrāta auditorijā Rīgā, Dzirciema ielā 16 un attālināti tiešsaistes 
platformā Zoom SANITA ŠURIŅA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Ar Covid-19 preventīvo uzvedību saistītie faktori Latvijas 
iedzīvotāju populācijā”.

Recenzenti: Dr. psych. Anita Pipere (Rīgas Stradiņa                
universitāte), Dr. psych. Vineta Silkāne (Vidzemes Augstskola),     
Ph. D. Efrata Netere (Rupina Akadēmiskais centrs, Izraēla).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 

Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspri-
ešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU 
mājaslapā notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz e-pasta 
adresi: promocija@rsu.lv.

 

2022. gada 19. decembrī plkst.12.00 Biznesa augstskolas 
“Turība” Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Graudu ielā 68, C205. telpā HELĒNA SKADIŅA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pārrobežu biznesa modeļa 
vadība �nanšu tehnoloģiju uzņēmumos” zinātniskā doktora grāda 
(Ph. D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. oec. Kārlis Ketners, Dr. oec. Jelena Pundure, 
Ph. D. Rasa Daugeliene.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas 
“Turība” bibliotēkā Rīgā, Graudu ielā 68.

***

2022.gada 19. decembrī plkst. 12.30 Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-21” 
atklātajā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 200. auditorijā IVETA 
DAUGULE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Zināšanu 
plūsmas pētījumi e-studiju vidē” (angļu valodā: “Knowledge Flow 
Research in E-learning Environment”) zinātniskā doktora grāda   
(Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās: elektrotehnikā, 
elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās nozarē.

Recenzenti: Dr. sc. comp. Anita Jansone (Liepājas                   
Universitāte), Dr. dat. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte),                
Ph. D. Päivi Aarreniemi-Jokipelto (Hāgas-Hēlijas Lietišķo zinātņu 
universitāte, Somija).

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 20. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa               
universitātes (RSU) Medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas 
promocijas padomes atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā 
Zoom JURIJS NAZAROVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Multiplās mielomas morfoloģiskie un imūnhistoķīmiskie 
prognostiskie faktori un to korelācija ar saslimšanas klīniski   
laboratoriskajiem rādītājiem” zinātniskā doktora grāda                    
(Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med Ilze Štrumfa (Rīgas Stradiņa                    
universitāte), Dr. med. Sergejs Isajevs (Latvijas Universitāte),         
Ph. D. Rolandas Gerbutavičius (Lietuvas Veselības Zinātņu Univer-
sitāte, Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 

Interesenti, kuri vēlēsies 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. decembrī plkst. 11.30 Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Materiālzinātnes nozares promocijas padomes “P-02” 
attālinātā atklātā sēdē tiešsaistes platformā Zoom SANDRA 
GUZLĒNA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Plaisu novēršana 
keramikas un cementa bāzes materiālos” (angļu valodā: “Crack 
prevention in ceramic and cement based materials”) zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās: 
materiālzinātnes nozarē. 

Recenzenti: Dr. sc. ing. Jānis Ločs (Rīgas Tehniskā                   
universitāte), Ph. D. Marta Roig-Flores (Jaume Universitāte 
(Castellón de la Plana), Spānija), Dr. sc. ing. Līva Dzene    
(Materiālzinātnes institūts (Institut de Science des Matériaux de 
Mulhouse – IS2M), Francija). 

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Valsts 
Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://or-
tus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī 
RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → 
Promocijas darbi).

***

2022. gada 22. decembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Mašīnbūves un mehānikas zinātnes nozares promoci-
jas padomes “P-16” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Ķīpsalas ielā 6B, 
417. auditorijā  DIDZIS AVIŠĀNS aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Aizsarggāzes ietekme uz augstas izturības tērauda 
metināšanas procesu un šuvi pusautomātiskā metināšanā” (angļu 
valodā: “�e e�ect of shielding gas on the welding process and weld 
seam in semi-automatic welding of high strength steel”) zinātniskā  
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās: 
mašīnbūvēs un mehānikas nozarē. 

Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Viktors Mironovs (Rīgas 
Tehniskā universitāte), Ph. D. Fjodor Sergejev (Tallinas Tehnoloģiju 
universitāte, Igaunija), Ph. D. Olegas Černašėjus (Viļņas Ģedimina 
tehniskā universitāte, Lietuva). 

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

Interesanti aicināti pieteikties sēdei līdz šā gada 21. decem-
brim rakstot uz:  natalija.mozga@rtu.lv. 

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).

***

2023. gada 6. janvārī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes 
(DU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā Zoom OLEG 
RYBALKIN aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Zaļā ekonomika 
Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības kontekstā no 2017. gada 
līdz 2020. gadam” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā. 

Recenzenti: Dr. oec. Vera Komarova (Daugavpils                    
Universitāte), Dr. habil. oec. Baiba Rivža (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Dr. oec. Manuela Tvaronavičiene (Viļņas 
Gediminasa Tehniskā universitāte, Lietuva). 

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada         
4. janvārim, rakstot uz: alina.danilevica@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 
Daugavpils Universitātes bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, un 
tīmekļvietnē: www.du.lv.

***

2023. gada 10. janvārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) 
Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un 
arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēdē attālināti 
ANTRA MEDNE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Aleksan-
dra Čaka izglītības ceļš un skolotāja darbs literatūrvēsturiskos 
kontekstos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai 
humanitārajās un mākslas zinātnēs. 

Recenzenti: Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas                      
Universitāte), Dr. philol. Elīna Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte), 
Dr. philol. Kārlis Vērdiņš (Latvijas Universitāte).    

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru 
bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā. Lai 
pieteiktos sēdei, rakstīt uz: iveta.narodovska@lu.lv. 

***

2023. gada 16. janvārī plkst. 15.30 Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-21” 
atklātajā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 200. auditorijā LAURA 
DZELZKALĒJA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Jaunas 
e-studiju vides mācību analītikas metodes “Krāsu kodu metode” 
izstrāde un darbības pētījums” (angļu valodā: “New E-study 
Environment Analytics Method “Colour Code Method” Development 
and Performance Research”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās: elektrotehnikā, 
elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās nozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Sarma Cakula (Vidzemes Augstskola), 
Dr. dat. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte), Ph. D. Päivi 
Aarreniemi-Jokipelto (Hāgas-Hēlijas Lietišķo zinātņu universitāte, 
Somija).

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).
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