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Paaudžu paaudzēs nodotās lietas mūs ietekmē vairāk, nekā apzināmies 

Turpinājums – 3. lpp.

Godinot profesora 
Dītriha Andreja Lēbera 
simto dzimšanas dienu  

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, LZA Lielās 
medaļas laureāts jurists un politologs Dītrihs Andrejs Lēbers 
(Dietrich Andre Loeber) jau gandrīz divdesmit gadu nav vairs 
mūsu vidū. Viņa izcilais akadēmiskais veikums un ieguldījums 
Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā pēc 
padomju okupācijas un prettiesiskās aneksijas desmitgadēm 
patiesi joprojām ir apbrīnas un cieņas vērts. Joprojām mēs, 
Dītriha A. Lēbera līdzgaitnieki, kam bija tas gods un iespēja būt 
un darboties kopā ar viņu, atceramies profesora plašās 
zināšanas gan sociālajās, gan humanitārajās zinātnēs, spēju tās 
likt lietā dzīves izvirzīto jautājumu argumentētā un pārliecinošā 
risināšanā. Mēs ar visdziļāko cieņu atceramies viņa labestību, 
toleranci, iejūtību, atsaucību, vienkāršību un pieticību, kas kopā 
veidoja šīs izcilās personības neaizmirstamo šarmu.

Dītriha A. Lēbera veikums joprojām ir svarīgs ne tikai no 
vēsturiskā viedokļa. Ne mazākā mērā tas ir aktuāls tieši šajā 
laikā, kad Krievija atklāj savu īsto seju starptautiskajās 
attiecībās, apdraudot Ukrainu un visus savus kaimiņus, kā arī 
starptautiski iedibināto un noteikto tiesisko kārtību pasaulē.
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Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta vadošā pētniece  Dr. philol. Sanita Reinsone intervijā 
laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”: Mani interesē, kā šīs pieredzes 
izstāsta vārdos. Ir grūti izstāstīt otram cilvēkam, lai saprastu šīs 
neticamās situācijas nianses un tam noticētu. Pētīju vārdiskās 
formulas un paņēmienus, kas izmantotas apmaldīšanās stāstos.
Viens no novērojumiem bija, ka ticamības iegūšanai apmal-
dīšanās tiek izteikta, savu pieredzi vispārinot, sakot nevis: “Es 
gāju pa mežu, nonācu tajā vietā un apmaldījos.” Bet gan: “Tas 
notiek tā, ka tu ej, ej, ej un tad pēkšņi vairs nepazīsti...” Spēja 
izstāstīt vārdos neizstāstāmo ir kas tāds, kas mūsos ielikts no 
paaudzes paaudzē. To nevar iemācīties grāmatās, tā ir 
stāstīšanas tradīcija. Kā izstāstīt apmaldīšanos – tā arī ir noteik-
ta stāstīšanas tradīcija un paņēmiens, kā to darām, paši neapz-
inoties, izmantojot tās pašas formulas, ko izmantoja mūsu 
priekšteči teikās par vadātāju. Tas vienkārši dzīvo mūsos. [...] 
Kultūras mantojums nerodas pats no sevis. Tas nav nekas statisks 
un arhīvos, muzejos ielaminēts. Tas ir mainīgs. Protams, pastāv 
arī situācijas, kad atsevišķas kultūras mantojuma daļas 
dokumentējam un saglabājam arhīvos, muzejos, bibliotēkās, 
grāmatās, pētījumos un tos interpretējam, bet kopumā kultūras 
mantojums ir dinamisks. Tas dzīvo līdzi laikam. Kaut kas 
apstājas, kaut kas pārtrūkst, kaut kas pārveidojas un pielāgojas, 
bet mantojums turpinās – apzināti vai neapzināti.  

2023. gads ir zīmīgs ar to, ka vairākās Latvijas augstskolās 
notiks rektoru vēlēšanas. Tāpēc Latvijas Zinātņu akadēmijas 
laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” uzsāk interviju ciklu ar augstāko 
izglītības iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu dažādus ar Latvijas 
izglītības kvalitāti, kā mūsu valsts iekšējā darba tirgū, tā arī 
starptautiskajā konkurences tirgū, saistītus jautājumus. 

Akadēmiskās zinātnes pārstāvjus interesē attīstības un 
perspektīvas jautājumi: Latvijā iegūtās augstākās izglītības 
vērtība un praktiskā pielietojamība un zinātnes attīstība. 

Uzsākot interviju ciklu Ojārs Spārītis uz sarunu aicināja 
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru, akadēmiķi 
Tāli Juhnu.

Šobrīd (2023. gada 12. janvārī) tu atrodies Ņujorkā, 
piedaloties ANO rīkotā zinātnieku diskusijā. Mani interesē 
tavs sacītais šajā forumā un kādas idejas rosināji apspriest 
globāla mēroga diskusijas dalībniekiem? Vai kopējā pasaules 
zinātnieku katlā tik mazas valsts kā Latvijas izglītības un 
zinātnes identitāte ir pamanāma?

2021. gada 4. maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) ģenerālsekretārs Antoniu Gutērešs (António Guterres)  

Noslēdzies Latvijas Zinātņu 
akadēmijas konkurss

“Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2022” 
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Noslēdzies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkurss 
“Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2022”. Divpadsmit darbus, 
kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par 
konkursa uzvarētājiem. Konkursā kopumā tika vērtēti piec- 
desmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un 
veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženier- tehniska-
jās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs 
un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs. 

2022. gads Latvijas Zinātnes 
padomei – reorganizācijas gads ar 

lielu darba apjomu   
Latvijas Zinātnes padome (LZP) pērn ir administrējusi 

pētniecības programmas un veikusi �nansējuma izlietojuma 
uzraudzību 952 projektiem, tostarp starptautiskiem    
projektiem, ar kopsummu vairāk nekā 45 milj. eiro apmērā. 

LZP īpašu uzmanību pievērsusi projektu zinātniskās 
kvalitātes novērtēšanai. Ievērojot starptautiski atzītu praksi 
konkursa norises caurspīdīguma nodrošināšanai, tiek piesaistī-
ti ārvalstu eksperti. Kopumā 2022. gadā projektu vērtēšanai 
tika noslēgti 864 līgumi par 1735 ekspertīžu veikšanu. 

Nacionālās programmas

LZP 2022. gadā tika uzraudzītas nacionālās pētniecības 
programmas un projekti par kopējo �nansējumu vairāk nekā 
40 milj. eiro apmērā, tai skaitā:

LZA Senāta aktualitātes    
17. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts 

apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus piešķirt 
desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, 
kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.
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Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 
piedalās Eiropas mēroga jauno 

zinātnieku tīkla  veidošanā   
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) valdes 

priekšsēdētāja Antra Boča 19. decembrī apmeklēja 
Berlīnes-Brandenburgas Zinātņu akadēmijas rīkoto pasākumu 
“YoungEastWestNetwork”. Tā mērķis bija rast idejas par to, kā 
efektīvāk veicināt sadarbību starp “vecās” un “jaunās” Eiropas 
jaunajiem zinātniekiem. Pasākumā uzstājās vairāki dalībnieki 
no Ukrainas, Polijas, Rumānijas un Vācijas, lai atspoguļotu 
jauno pētnieku vajadzības un izaicinājumus dažādās valstīs, kā 
arī smeltos idejas no efektīvām sadarbības iniciatīvām.

Ukrainas pētnieki, kas pieslēdzās attālināti, izteica 
nepieciešamību pēc starptautiskiem pētniecības projektiem, 
kas ļautu viņu pētniekiem strādāt no Ukrainas. Karadarbības 
rezultātā Ukrainā ir samazināts �nansējums augstākajai 
izglītībai un zinātnei, un ne visi pētnieki, jo īpaši vīrieši, var 
izbraukt no valsts, lai strādātu ārvalstu pētniecības institūcijās. 
Starptautiski pētniecības projekti var palīdzēt Ukrainas 
zinātnei izdzīvot un sagatavot to jaunam izrāvienam pēc 
karadarbības beigām. Jaunajiem pētniekiem nepieciešama 
palīdzība prasmju pilnveidē un Eiropas zinātnes telpas 
izpratnes veicināšanā, piemēram, grantu un publikāciju 
rakstīšanā. Šādus seminārus visvērtīgāk būtu rīkot digitālā 
formātā.
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mani un vēl deviņus ekspertus no dažādām valstīm iecēla ANO 
augsta līmeņa ekspertu grupā, kas atbalsta tā dēvēto ANO 
Tehnoloģiju veicināšanas mehānismu (Technology Facilitation 
Mechanism). 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekti 
(FLPP) 17 milj. eiro apmērā 164 projektu līgumi;
Valsts pētījumu programmu (VPP) projekti 17 milj. eiro 
apmērā 39 projektu līgumi;
Pēcdoktorantūras programmas projekti 6 milj. eiro 
apmērā.
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Paralēli studijām baltu �loloģijā strādājāt LU Matemātikas 
un informātikas institūtā, proti, studējāt humanitārās 
zinātnes, taču  profesionālā darbība bija saistīta ar eksakta-
jām zinātnēm.

Jā, līdzīgi kā vairāki citi mani kursabiedri. Matemātikas un 
informātikas institūts bija mana pirmā darbavieta. Jau ap     
1990. gadu sākumā tur bija izveidota Mākslīgā intelekta labora-
torija – pirmais pētniecības centrs Latvijā, kas nodarbojās ar 
mūsu kultūras mantojuma digitalizāciju. Tajā tika veikti pirmie 
eksperimenti tekstu un grāmatu digitalizācijā. Mans pirmais 
uzdevums bija Raiņa kopoto rakstu skenēšana, teksta atpazīša-
na un labošana. Šajā laikā Matemātikas un informātikas institū-
ta Mākslīgā intelekta laboratorijā arī tika digitalizēti lielākie 
latviešu folkloras publicējumi un literatūras klasika.

Kā jūs skaidrotu, kas ir digitālās humanitārās zinātnes un 
kas ir sekmējis to attīstību?

Pašu digitālo humanitāro zinātņu pētnieku vidū šajā 
jautājumā nav vienprātības. Pastāv diskusijas, vai tā būtu 
uzskatāma par datorzinību un humanitāro zinību starpnozari 
vai blakusnozari. Digitālās humanitārās zinātnes savā ziņā ir 
saistītas arī ar sociālajām zinātnēm – tas ir plašs lauks. Varbūt 
tomēr tas ir metožu kopums, ko pielietot humanitāro zinātņu 
materiālu analīzē. Katrā ziņā tas ir salīdzinoši jauns veids, kā ar 
lielo datu, distancēta skatījuma un datoranalīzes palīdzību 
interpretēt humanitāro zinātņu un kultūras materiālu. Tas viss 
palīdz paplašināt pētnieciskos jautājumus, paplašināt kvalita- 
tīvo pieeju, atklājumus un padarīt šo materiālu daudzpusīgāk 
interpretējamu. Tomēr šī datos balstītā pieeja nevar aizstāt 
kvalitatīvo pētniecību, kas dominē humanitārajās zinātnēs, bet 
gan drīzāk to papildina.

Priekšvēsture ir interesanta un salīdzinoši sena. Pirmie 
eksperimenti norisinājās jau 1940. gadu otrajā pusē ar Akvīnas 
Toma darbu korpusu. Salīdzinoši agri datoranalīze tika pielieto-
ta arī latviešu folkloras materiāliem – 1960. gadu beigās tos 
veica Imants Freibergs un Vaira Vīķe-Freiberga Kanādā. Pēdējā 
desmitgadē digitālās humanitārās zinātnes ir strauji attīstījušās 
gan pētniecībā, gan augstākajā izglītībā. Manuprāt, digitālās 
humanitārās zinātnes ļoti piesaista jauniešus, kas vēlas apvienot 
šīs abas jomas – gan humanitāro, gan tehnoloģisko. Piemēram, 
pieaugusi interese par programmām un kursiem, kur notiek 
digitālo humanitāro zinātņu metožu apmācība, un Rīgas Tehni-
skajā universitātē jau vairākus gadus sekmīgi darbojas starptau-
tiska maģistrantūras programma “Digital Humanities”. Latvijā 
joma attīstās arvien straujāk, un ir izveidojusies jau diezgan liela 
pētnieku, studentu un praktiķu kopiena, kas popularizē un 
nodarbojas ar digitālajām humanitārajām zinātnēm. Ar 
nākamo gadu arī sagaidāms, ka jo īpaši pieaugs augstākās 
izglītības piedāvājums valodu tehnoloģijās. 

Kas ir latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva lietotāji? Ar 
kādu domu tika veidots šis arhīvs? 

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs ir                        
garamantas.lv, kur glabājas un pieejami latviešu folkloras 
krātuves materiāli. Šī digitālā krātuve izveidota 2014. gadā, to 
attīsta un par to ir atbildīgs Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts ar ideju, ka digitālais arhīvs 
jāpadara pieejams gan pētniekiem, studentiem, skolēniem un 
skolotājiem, gan vispārējai sabiedrībai, ikvienam interesentam. 
Arhīvu veidojām ar domu, ka folkloras materiāli ir kopējā 
sabiedrības lieta un ikviens ir laipni aicināts iesaistīties, lai to 
pilnveidotu. Tādēļ veidojām sabiedrības iesaistes akcijas un 
izstrādājām rīkus, ar ko ikviens varētu palīdzēt, lai padarītu šos 
materiālus pieejamākus.

Viens no veiksmīgajiem pasākumiem līdz šim ir bijusi 
manuskriptu atšifrēšanas talka, kas noris jau 6–7 gadus. Nesen 
uzstājos konferencē, kur skaitīju, cik stundu brīvprātīgie 
(dažādi sabiedrības un profesiju pārstāvji dažādās vecuma 
grupās) pavadījuši, palīdzot atšifrēt senos folkloras manu- 
skriptus. Sešu gadu laikā sanāca 48 000 stundas. Mums ir 
brīnišķīga brīvprātīgo kopiena, kas ar manuskriptu atšifrēšanu 
darbojas ikdienā. Tas ļoti palīdz, lai manuskriptos ietverto 
informāciju varētu vieglāk atrast ikviens, un tas ir arī palielinājis 
Latviešu folkloras krātuves materiālu izmantošanu pētniecībā. 
Tā savā ziņā ir sabiedriskās zinātnes (citizen science) iniciatīva 
jeb ilgstošs sabiedrības iesaistes projekts, kam nav termiņa.

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs ir arī                
komunikācijas instruments, lai cilvēkiem parādītu un sniegtu 
iespēju iepazīties ar mūsu pētāmo materiālu – pirmmateriālu. 
Sabiedrības iesaiste, vācot materiālus, mums ļoti palīdz 
pētniecībā. Piemēram, 2018. gadā izveidojām Autobiogrā�ju 
kolekciju, no nulles sākot vākt dienasgrāmatas, atmiņu            
pierakstus, dzīvesstāstu pierakstus. Arvien vairāk radošās 
industrijas pārstāvji – kino un teātru režisori, rakstnieki – 
interesējas un labprāt izmanto šos materiālus, jo tās ir unikālas 
pieredzes, kas dod iedvesmu un palīdz radošajā darbā. 

Jūs minējāt par sabiedrības iesaisti digitālā kultūras           
mantojuma veidošanā un brīvprātīgajiem, kuri palīdz 
atšifrēt folkloras manuskriptus. Kas motivē šo iesaisti?   

Šī ir viena no manu pētījumu tēmām – kāpēc cilvēki 
iesaistās digitālā kultūras mantojuma veidošanā, lai palīdzētu 
zinātnei? Esam veikuši intervijas un aptaujas, lai noskaidrotu 
viņu motivāciju, taču aptauju dati šo ainu neparāda tik pilnīgi 
kā nesteidzīgas kvalitatīvās intervijas,  sarunājoties aci pret aci 
ar cilvēku un saprotot, ko tas nozīmē viņu dzīvē.  Liela daļa ir 
pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir vairāk laika, labas digitālās 
prasmes, atbildības sajūta un dziļa interese par materiālu. 
Savukārt iemesli, lai palīdzētu, ir vairāki – vēlme palīdzēt 
kultūras mantojuma saglabāšanā, vēlme iesaistīties zinātnes 
pasākumos, palīdzēt pētniekiem, bet reizē tā ir arī vēlme 
uzzināt un izlasīt šo unikālo materiālu, jo manuskripta pār- 
rakstīšana ir kā stāsta lasīšana. Tu lasi dzīvesstāstu, kas būtībā 
aizstāj seriālus un televīziju. Tā nudien ir bagātinoša pieredze.

Reizēm pastāv arī sociāli motīvi, proti, intelektuālie 
pensionāri, kuriem intensīvā darba dzīve pēkšņi aprāvusies, un 
viņi attopas tādā daļējā tukšumā. Caur šo iesaistīšanos, sniedzot 
pienesumu zinātnei un kultūras mantojuma saglabāšanai, viņi 
atrod, kā sevi nodarbināt, atbalstot kopējo sabiedrības labumu. 
Tas ir sociālais lietderīgums. Pastāv arī vientulības jautājums, ja 
cilvēkam nav pietiekamas socializēšanās iespējas. Tādējādi 
piedalīšanās brīvprātīgo kopienā to daļēji kompensē.

Daudzās intervijās cilvēki saka, ka apnikuši sociālie tīkli ar 
vienveidīgo informāciju, ka apnikušas negatīvās ziņas. Atnākot 
uz digitālo arhīvu, tu pārraksti un lasi, ko rakstījuši un stāstījuši 
cilvēki pirms 100 gadiem, kā viņi dzīvojuši.  Tas ir nekaitīgs, 
bagātinošs un iepriecinošs informācijas avots. Pārējo 
brīvprātīgo daļa nav tik viegli de�nējama. Iesaistās studenti, 
bibliotekāri, pētnieki no citām nozarēm, citām valstīm un citām 
universitātēm, kurus interesē konkrēts materiāls. Viņi atšifrētos 
materiālus arī izmanto. Tad ir cilvēki, kurus tas vienkārši 
interesē – nodarbinātie, kuri sistemātiski apņēmušies katru 
dienu 10–15 minūtes veltīt manuskriptam. Citiem tā ir sezonāla 
nodarbe. Ja vasarā, piemēram, ir dārza darbi, tad ziemā šie 
vaļasprieki nav īstenojami, tādējādi darbošanās garamantas.lv 
nāk vietā. Skatoties lietotāju statistiku, redzams, ka pandēmijas 
laikā, bijām spiesti vairāk palikt telpās un izolēties viens no otra, 
ļoti pieauga gan brīvprātīgo darbošanās intensitāte, gan arī 
pievienojās jauni dalībnieki.

Kā jūs viens otru atrodat?
Šo auditoriju atrast nav viegli, mēs to esam būvējuši 

pēdējos astoņus gadus. Sākotnēji ļoti palīdzēja sadarbība ar 
UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas valsts 
simtgades biroju. Veidojām sadarbību arī ar medijiem, un ik pa 
laikam rīkojam kampaņas, kas izskan tālu un plaši. Kampaņu 
laikā piesakās daudz cilvēku. Pašlaik reģistrēto lietotāju skaits 
sniedzas pāri par diviem tūkstošiem, bet to, kuri darbojas 
pastāvīgi ir līdz pussimtam. Tas ir komunikācijas darbs, ko 
paralēli veicam arī sociālajos tīklos.

Kāds ir mutvārdu stāstījumu izpētes process un kāds ir tā 
mērķis? 

To nevar tik vienkārši izstāstīt. Pieejas ir ļoti dažādas, tas 
ir atkarīgs no katra pētnieka. Iespējams pētīt kādu tēmu 
dzīvesstāstos. Tad izmanto, piemēram, jau esošās dzīvesstāstu 
kolekcijas, kurām pētnieks iet cauri, klausās, atšifrē un skatās 
caur noteiktu teorētisko prizmu. Mana pieeja ir apvienot 
kvantitatīvo ar kvalitatīvo pētniecību, izmantojot gan 
datormetodes, gan arī kvalitatīvās pētniecības metodes. 

Viena no tēmām, ko šobrīd pētu kopā ar savu pētniecības 
grupu, ir personiskās dienasgrāmatas 20. gadsimtā, kam ļoti 
noder autobiogrā�ju krājums. Dienasgrāmatas tiek digitalizētas 
un atšifrētas. Projektā veidojam tādu kā vienu kopīgo 
dienasgrāmatu, visu autoru dienas ierakstus kārtojot 
hronoloģiskā secībā. Katram ierakstam pievieno metadatus – 
dzimums, kurā gadā rakstīts, kurā gadā autors dzimis u. tml. 
Tas sniedz plašāku kontekstu un paver iespējas veidot apakškor-
pusus, piemēram, 20. un 30. gados rakstītās jauniešu 
dienasgrāmatas, lai pētītu, kā un ko rakstījuši divdesmit- 
gadnieki cauri visam 20. gadsimtam. Tur savukārt var redzēt, kā 
noteiktās vecuma grupās mainījusies domāšana, emocijas, 
rakstīšanas veids, valodas lietojums. Vēl ilgs ceļš ejams, lai 
varētu izdarīt nopietnus secinājumus. Šobrīd strādājam pie 
metodoloģijas un korpusa apjoma pieaudzēšanas.

Vai izdevies jau ieskicēt to, kādas ir dzīves pierakstīšanas 
tradīcijas? Kā atšķiras sieviešu un vīriešu rakstītās 
dienasgrāmatas?

Pastāv tāds vispārīgs priekšstats, kādai jābūt 
dienasgrāmatai – lielākoties iegūts no daiļliteratūras, jo citu 
personiskās dienasgrāmatas lasām salīdzinoši maz, izņemot tās, 
kas publicētās. Ieraksta sākumā jābūt datumam – tā ir 

 

dienasgrāmatas žanra atslēga, tad seko īsāks vai garāks dienas 
apraksts. Skatoties cauri daudzu desmitu autoru rakstītajam, 
redzam, ka pastāv ārkārtīgi liela dažādība, kā dienasgrāmatas 
tiek rakstītas, sākot ar to, ka katru dienu tiek pie�ksēts viens 
teikums, līdz 50 gadu garumā rakstītai dienasgrāmatai 
neskaitāmās kladēs, kas ir patiešām apjomīgs dzīves                   
pierakstīšanas arhīvs pats par sevi.

Varētu arī domāt, ka sievietes raksta emocionālāk, bet 
vīrieši – racionālāk. Taču, salīdzinot sieviešu un vīriešu 
dienasgrāmatas, nebūt nav tā, ka rakstības stils būtiski atšķirtos. 
Iespējams, korpusa analīze uzrādīs kādas nianses vecuma 
posmos, to redzēsim. Interesants izpētes materiāls ir arī 
jauniešu dienasgrāmatas. Tajās redzam, ka visā 20. gadsimtā 
(gan 1910. gadā, gan 20. un 30. gados, gan arī 60. un 90. gados) 
tēmas, par ko rakstīja, ir diezgan līdzīgas – tiek re�ektēts par 
attiecībām ar vecākiem, par mīlestību un par skolu.  Tās ir 
tēmas, kas iet cauri visiem laikiem. Protams, ir nianses – gan 
leksiskās, gan tematiskās, kas katrā laikmetā vismaz nedaudz 
atšķiras. Šāda korpusa izveidošana ir ilgs process (kas atkarīgs 
arī no projektu konkursiem), bet domāju, ka rezultāti būs ļoti 
interesanti.

Kā tapa grāmata “Meža meitas”?
Runājot par “Meža meitām”, tas bija emocionāls un 

spontāns projekts, kas radās no dzimtas vēstures pētniecības. 
Meža pieredze mani interesējusi jau sen. Rakstīju disertāciju 
par apmaldīšanās pieredzēm un to interpretācijām saistībā ar 
mitoloģiju. Par to, kā tiek pieredzēts mežs, kādas ir cilvēka 
attiecības ar dabu un kā to stāstām un interpretējam. “Meža 
meitas” man bija jauna, citāda dimensija meža pieredzēm, kas 
izvērtās plašāk un skaļāk, nekā būtu gaidījusi. Sākotnēji bija 
vēlme vairāk saprast kontekstu tam, kas noticis ar mūsu 
ģimenēm pēc Otrā pasaules kara. Šajā dzimtas pētniecībā 
pirmoreiz sāku apzināties un saprast, ka ne tikai vīrieši bija 
nacionālie partizāni, kuri pēc Otrā pasaules kara devās mežā, 
bet arī sievietes. Kas ar viņām notika? Cik daudz viņu bija? 
Kāda bija viņu pieredze? Kas notika ar bērniem? Zinātniskajā 
literatūrā atradu tikai ļoti skopu informāciju par atsevišķām 
personām.

Sākotnēji bez domas par grāmatu vai zinātniskas intere-
ses, bet tāpēc, ka man patīk veikt dzīvesstāstu intervijas, sāku 
uzmeklēt sievietes, kuras bijušas mežā pēc Otrā pasaules kara. 
Sarunāju intervijas un dokumentēju viņu dzīvesstāstus. Doma 
par grāmatu radās pēc kādas piektās intervijas, kad sapratu, ka 
šajā tēmā ir tik daudz nezināmā, ko mums nemāca skolā, par ko 
nerunājam! Likās būtiski to saglabāt un padarīt pieejamu 
plašāk, turklāt dzīvesstāstu formāts šķita saistošāks un vieglāk 
lasāms plašākai auditorijai. Tādējādi dzīvesstāstiem, kas runā 
paši par sevi, ir pievienoti zinātniski komentāri, kas precizē 
detaļas un palīdz plašāk saprast kontekstu. 

Par apmaldīšanās pieredzi – vai runa ir par tā dēvēto 
“vadātāju”, kas mežos maldina cilvēkus, novirzot tos prom 
no pareizā ceļa? 

Jā, latviešu kultūrā tā ir diezgan fenomenāla lieta. Mūs- 
dienās ļoti bieži var dzirdēt sakām vadātājs, piemēram, 
raksturojot teju jebkuru situāciju, kur sanācis “apmaldīties”. Tas 
ir mūsu kultūrtēls, kas raksturo iracionālas, neizskaidrojamas 
situācijas, kad esi apmaldījies domās, jūtās, dzīvē. Tā ir mūs- 
dienu interpretācija. Cita interpretācija nāk no latviešu mito- 
loģijas, kur vadātājs ir galvenais vaininieks tam, kāpēc cilvēks ir 
apmaldījies. Tās ir situācijas, kuras nevar racionāli izskaidrot. 
Tu pazīsti mežu, tu pazīsti vietu, bet tad uzkrīt vadātājs, un viss 
ir kājām gaisā, pilnīgi izmainījies tā, ka tu pienāc pie savas 
mājas, bet neatpazīsti to. Tu redzi savas mājas skursteni, bet tev 
liekas, ka esi pilnīgi svešā vietā. Šāds motīvs ir gan senās, pierak-
stītās teikās, gan arī mūsdienu apmaldīšanās stāstos. 

Ko latviešu mitoloģija saka par atbrīvošanos no vadātāja?    
Lai atbrīvotos no vadātāja un pārrautu viņa ietekmi, 

ticējumos minēti dažādi maģiski paņēmieni, kā to izdarīt. 
Piemēram, drēbes jāuzvelk uz otru pusi vai jāskatās caur stakli 
uz otru pusi, vai jāskaita tēvreize no otra gala – jāveic reversās 
darbības. Tas ir liels pārdzīvojums, šoks, neizpratne, jo cilvēkam 
radies kon�ikts ar to, ko viņš zina, un to, ko viņš redz. Iekšēji ir 
kon�iktējoša sajūta: viņš gāja uz savu mežu, bet tagad to vairs 
neredz.

Mani interesē, kā šīs pieredzes izstāsta vārdos. Ir grūti 
izstāstīt otram cilvēkam, lai saprastu šīs neticamās situācijas 
nianses un tam noticētu. Pētīju vārdiskās formulas un 
paņēmienus, kas izmantotas apmaldīšanās stāstos. Viens no 
novērojumiem bija, ka ticamības iegūšanai apmaldīšanās tiek 
izteikta, savu pieredzi vispārinot, sakot nevis: “Es gāju pa mežu, 
nonācu tajā vietā un apmaldījos.” Bet gan: “Tas notiek tā, ka tu 
ej, ej, ej un tad pēkšņi vairs nepazīsti...” Spēja izstāstīt vārdos 
neizstāstāmo ir kas tāds, kas mūsos ielikts no paaudzes paaudzē. 
 

 

  

                  
                 
                  
 

 

 

Turpinājums no 1. lpp.

Paaudžu paaudzēs nodotās lietas mūs ietekmē vairāk, nekā apzināmies

Turpinājums – 3. lpp.



To nevar iemācīties grāmatās, tā ir stāstīšanas tradīcija. Kā 
izstāstīt apmaldīšanos – tā arī ir noteikta stāstīšanas tradīcija un 
paņēmiens, kā to darām, paši neapzinoties, izmantojot tās pašas 
formulas, ko izmantoja mūsu priekšteči teikās par vadātāju. Tas 
vienkārši dzīvo mūsos. 

Mārtiņš Kaprāns norādījis, ka jūsu grāmata “Apmaldīšanās 
poētika teikās, stāstos un sarunās” ir pētījums par cilvēka 
domāšanas un rīcības mitoloģiskajiem avotiem. Vai 
mitoloģiskie avoti veido cilvēka domāšanu un rīcību?

Mūsu zināšanas, kas iegūtas un nodotas paaudžu 
paaudzēs, lielā mērā ietekmē veidu, kā interpretējam un 
stāstām ekstraordinārās un ārkārtējās pieredzes, tai skaitā arī 
apmaldīšanos. Varam lasīt teikas par vadātāju, kas pierakstītas 
19. gadsimtā, un lūkoties kā uz kaut ko senu un svešu, bet 
kolīdz paši nokļūstam tādā situācijā šīs pieredzes sasaucas. 
Veids, kā izstāstām šo iracionālo notikumu jeb apmaldīšanos, 
kas it kā nav vārdiem izstāstāms, ir ļoti līdzīgs tam, kā par to 
stāstījuši mūsu priekšteči. Protams, nevaram runāt par katru 
indivīdu, taču kopumā, savācot vairāk nekā simts apmaldīšanās 
stāstu, redzams netiešais paaudžu mantojums. Tāpat arī stāstos 
par orientēšanos vidē un neapmaldīšanos, kas ir apmaldīšanās 
stāstu otra puse, parādās zināšanas, ko skolā nemāca un kas 
iegūtas citādā veidā. Paaudžu paaudzēs nodotās lietas mūs 
ietekmē vairāk, nekā apzināmies. Redzēsim, kā būs nākotnes 
paaudzēm, kuras savā starpā sarunājas mazāk, bet vairāk 
izmanto digitālos līdzekļus, kas maina tiešo komunikāciju.

Esot zinātņu nozares, kuras radušās un attīstījušās no tautas 
radītām zināšanām, piemēram,  etnomedicīna un 
etnobotānika. 

Neesmu etnobotānikas vai etnomedicīnas speciāliste, bet 
šajā jomā man bijusi sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes 

nepieciešams dokumentēt. Saglabāt šādas unikālas pieredzes ir 
teju tāda dabiska nepieciešamība. Kopumā pašu rakstītās 
dienasgrāmatas iesniedza vairāk nekā 200 cilvēku, kopā      
uzrakstot vairāk nekā 2300 dienas ierakstu. Tas brīnišķīgi 
dokumentē dzīvi pandēmijas laikā, jo sevišķi pirmajā vilnī, kā 
arī pēc tā, kad sākām aprast ar situāciju un viss jau kļuva 
apnicīgs, garlaicīgs, un gribējām atgriezties normālā stāvoklī.

Vēlāk vēlme rakstīt samazinājās, bet tieši pirmais vilnis 
brīnišķīgi dokumentēts gan aprakstos, gan fotogrā�jās un 
zīmējumos. Kolekcija pieejama gan garamantas.lv, gan 
Nacionālajā korpusa platformā korpuss.lv, kur jebkurš var 
atrast un izmantot pētniecībā. Uz šīs kolekcijas bāzes tapuši jau 
vairāki zinātniski raksti un maģistra darbi. Šim materiālam ir 
arī kultūrvēsturiska vērtība, kas būs spilgta laikmeta liecība 
nākamajām paaudzēm.

Kā jūs skaidrotu, kas ir kultūras mantojums un kas to veido?  
Tas rodas pats no sevis jeb tomēr to veido? 

Mēs katrs savā veidā esam kultūras mantojuma veidotājs. 
Kultūras mantojums ir plašs koncepts, ja mēs to nesašaurinām. 
Piemēram, Dziesmu un deju svētki ir daļa no kultūras            
mantojuma, ko mēs veidojam ar savu līdzdalību. Katrs iedod 
kādu mazumiņu, lai šī tradīcija turpinātos. Kultūras mantojums 
nerodas pats no sevis. Tas nav nekas statisks un arhīvos, 
muzejos ielaminēts. Tas ir mainīgs. Protams, pastāv arī situāci-
jas, kad atsevišķas kultūras mantojuma daļas dokumentējam un 
saglabājam arhīvos, muzejos, bibliotēkās, grāmatās, pētījumos 
un tos interpretējam, bet kopumā kultūras mantojums ir 
dinamisks. Tas dzīvo līdzi laikam. Kaut kas apstājas, kaut kas 
pārtrūkst, kaut kas pārveidojas un pielāgojas, bet mantojums 
turpinās – apzināti vai neapzināti. 
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Turpinājums no 2. lpp.

pētniekiem, palīdzot saprast mūsu arhīvu. Mūsdienu 
skatījumātā ir interesanta un perspektīva pētījumu nozare, kas 
darbojas starptautiski. Latviešu folkloras krātuve šai nozarei var 
sniegt savāktos un dokumentētos materiālus par tautas 
ārstniecībā pielietotajiem dabas materiāliem – zālītēm, augiem 
un daudzām citām dzīvnieku un augu izcelsmes lietām. 
Tālākais paliek etnobotāniķu un etnomedicīnas pētnieku 
rokās, lai pārbaudītu to īpašības un skatītos, kā tautas zināšanas 
izmantot, piemēram, medikamentu izstrādē. Jaunā pētniece, 
doktore Inga Sīle jau veikusi augu testēšanu dažādos veidos, lai 
noteiktu to ārstnieciskās īpašības, balstoties tieši folkloras 
materiālos, veidojot sistematizētu reģistru ar folkloras 
materiālos minēto un to, kā tas parādās eksperimentos.

Etnobotānika un etnomedicīna ir jomas, kas strauji 
attīstās. Citviet pasaulē attīstās humanitārās medicīnas 
zinātnes, kas pandēmijas kontekstā ļauj saprast cilvēku šajā 
medicīnas perspektīvā jeb sistēmā. Kopumā nozaru starp- 
disciplinārās attiecības pēdējos desmit gados ļoti uzplaukušas. 
Piemēram, humanitārās dabas zinātnes – humanitāro zinātņu 
pētnieki kopā ar dabas zinātniekiem pēta fenomenus,                
savienojot dažādas metodoloģijas un mēģinot rast plašākus 
interpretācijas ietvarus.

Pagājušogad iniciējāt projektu “Pandēmijas dienas-       
grāmatas”. Pastāstiet, lūdzu, par šo projektu!

“Pandēmijas dienasgrāmatas” bija salīdzinoši spontāns, 
bet veiksmīgs projekts, ko īstenojām kopā ar kultūras žurnālu 
“Punctum”. To uzsākot, globālā pandēmija vēl nebija izsludinā-
ta, bija parādījušies tikai pirmie ierobežojumi. Dažu dienu laikā 
izveidojām platformu, kur iesniegt dienasgrāmatas un kur tās 
tika publicētas. Atsaucība bija ļoti liela, jo situācija pasaulē bija 
kas tāds, ko neviens nebijām pieredzējuši. Bija apziņa, ka 
dzīvojam ļoti īpašā laikā, ka notiek kaut kas savāds un to Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”

sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

Paaudžu paaudzēs nodotās lietas mūs ietekmē vairāk, nekā apzināmies

Mana nonākšana šajā grupā ir arī Latvijas diplomātijas ANO 
nopelns. Mūsu galvenais uzdevums – sniegt priekšlikumus un 
veicināt diskusiju, kā zinātne, tehnoloģijas un inovācijas var 
sekmēt ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Relatīvi 
nelielas, īpaši Eiropas valsts, kā Latvijas, pārstāvniecība šajā 
grupā ir reta, un tas man dod iespēju paust Latvijas un daļēji arī 
Eiropas Savienības skatījumu, jo esmu vienīgais pārstāvis no 
Eiropas. Viens no mūsu uzdevumiem ir izstrādāt programmu, 
tas ir, identi�cēt tematus un runātājus gada svarīgākajam ANO 
zinātnes notikumam – Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas 
forumam, kas šogad notiks maijā Ņujorkā. Runājot par manu 
ieguldījumu, es aktīvi iesaistījos, lai uz ANO diskusiju galda 
nonāktu divi temati – inovāciju sistēmas loma ekonomikas 
attīstībā un digitālo tehnoloģiju ietekme uz izglītību, īpaši 
pēcpandēmijas situācijā. Par pēdējo es vadīju foruma sekciju, 
pēc kuras tapis dokuments, ko ANO izmanto politikas 
veidošanā.

Pēc manas pieredzes globālie un Eiropas mēroga zinātnes 
politikai veltītie forumi lielā mērā atražo globālās                     
industrijas apmaksātos klimata pārmaiņu un enerģētikas 
kursa maiņas tematus, kuriem zinātnieki paklausīgi seko, jo 
viņi par šiem pētījumiem saņem naudu. Vai globāli ir    
sajūtama pētniecisko virzienu konjunktūras maiņa, ja 
zinātnes zemdegās jau kļūst pamanāmi no vairuma 
zinātnieku pieņemtajām domām atšķirīgi viedokļi pret 
antropogēnā faktora pārspīlēšanu zemes sasilšanas un 
ekoloģisko katastrofu prognozēs, par tehnozinātņu 
uzkundzēšanos humanitārajai un sociālajai sfērai un varbūt 
citiem līdzīgiem tematiem?

Jāuzsver, ka ANO ekspertu diskusijās vienmēr ir viedokļu 
dažādība. Šeit noteikti nedominē viens “pareizais” viedoklis. 
Tas saistīts ar to, ka ANO ir pārstāvētas valstis ar atšķirīgu 
politisko, ekonomisko un vēsturisko pieredzi. Tāpēc ANO 
diskusijās nepastāv vienu, piemēram, tehnisko zinātņu 
dominance, jo jebkurš secinājums vai ieteikums tiek rūpīgi 
apspriests, ņemot vērā sociālo un humanitāro zinātnieku, 
ekspertu un politiķu viedokļus. Tas ir daļēji arī tāpēc, ka ANO 
ilgtspējības mērķi primāri attiecas uz jaunattīstības valstīm. Šie 
reģioni bieži ir krīžu un militāru kon�iktu zonās, līdz ar to 
jābūt labai izpratnei par sociālantropoloģiskajiem,          
kultūrvēsturiskajiem un politiskajiem aspektiem, lai, pieņemot 
lēmumus, situāciju nepasliktinātu.

šādu uzņēmumu izaugsmei, piemēram, no universitāšu 
zinātniekiem cēlušies jaunuzņēmumi “Spirulina Nord” vai 
“Altenative Plants”. Lai tas notiktu vēl veiksmīgāk ir 
nepieciešams stiprināt zinātnisko institūciju tehnoloģiju pār- 
neses vienības un ir jāievieš uzlabojumi arī likumdošanā 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma politiku. 

Runājot par reitingiem, zinātniskās universitātes tajos 
pakāpeniski kāpina savas pozīcijas, tomēr, lai nonāktu starp   
500 pasaules labākajām universitātēm, būtiski jāpalielina 
zinātnisko publikāciju vidējā citējamība. Saskaņā ar jauno 
reitinga aprēķina metodiku,  nepietiek, ja universitātē ir dažas 
spēcīgas zinātnieku grupas, bet jāpanāk, ka lielāka daļa 
akadēmiskā personāla, ieskaitot mācībspēkus, publicējas 
augstas raudzes žurnālos un viņu publikācijas tiek citētas. Tam, 
savukārt, ir vajadzīgas investīcijas, lai nodrošinātu stabilu 
ilgtermiņa �nansējumu akadēmiskā ceļa attīstībai. Ja Latvijas 
universitāšu vietas reitingos rēķinātu pret valsts ieguldīto 
�nansējumu, mūsu sasniegumi ir vērtējami kā ļoti labi.

Vai tikai hroniskais �nansējuma trūkums valsts budžetā 
izglītībai un zinātnei ir laupījis tās kapacitāti un jaudu? 
Kāpēc tik ietekmīgiem zinātniekiem un zinātnes politikas 
autoritātēm kā tev, Jānim Kloviņam, lielo augstskolu 
rektoriem kopumā nav izdevies pavērst valsts �nansējuma 
plūsmu izaugsmei un stabilitātei labvēlīgākā virzienā, ja 
politiķi kā vienīgo panaceju piedāvā tikai budžeta             
palielinājumu uz starptautiski fondētu līdzekļu piesaisti 
projektu veidā?

Kopējais �nansējums zinātnē, izglītībā un inovācijā 
pieaug, bet problēma ir, ka tā �nansējuma daļa, ko augstskolas 
saņem no valsts budžeta, palielinās pārāk lēni salīdzinoši ar 
kaimiņvalstīm. Kā minēju, lielu daļu no zinātnes �nansējuma 
veido struktūrfondi, kuru apjoms ar laiku samazinās. Kopā ar 
citu zinātnisko institūciju pārstāvjiem esmu piedalījies dažādu 
�nansēšanas instrumentu dizainēšanā. Piemēram, realizējot 
Atbalsta programmu inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju 
pārnesi, vairākās zinātniskajās institūcijās pieaudzis pārdoto 
patentu skaits. Ir arī uzsākta tenūrprofesoru piesaiste – mums 
RTU jau ir ievēlēti trīs tenūrprofesori, un, domājams, nākotnē 
tenūrprofesūru ieviesīs arī citās augstskolās. 
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Latvijā tev izdevusies lieliska zinātnieka karjera. Tu esi LZA 
akadēmiķis, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja 
vietnieks, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, 
kurš pārredz visu savas augstskolas zinātnisko pētījumu 
lauku. Var sacīt, ka kolēģi un politiķi tevi izredzējuši vienai 
no vadošākajām lomām Latvijas zinātnes politikas un    
attīstības menedžmentā. Kur ir Latvijas izglītības un 
zinātnes klupšanas akmeņi, ja jau gadiem mūsu augstskolas 
nespēj sasniegt tik kārotos augstos starptautiskos reitingus, 
ja pasaules industriālo lielvalstu uzņēmēji nedrūzmējas 
rindā pie mūsu zinātnisko institūtu laboratorijām, lai bez 
kavēšanās nopirktu mūsu zinātnieku izgudrojumus un 
ieviestu ražošanā starptautiskajos patentos �ksētus                  
atklājumus?

Saskaņā ar neatkarīgu starptautisko ekspertu viedokli, 
pēdējo desmit gadu laikā Latvijas zinātnes un izglītības sistēma 
ir pilnveidojusies un vairums zinātniskajās institūcijās ir labs 
zinātniskais līmenis, bet daļai – pat izcils . Taču vienlaikus 
kārtējo reizi tiek uzsvērts, ka zinātne un izglītība tiek 
nepietiekami �nansēta, līdz ar to proporcija starp projektos 
iegūto un bāzes �nansējumu neveicina ilgtermiņa zinātniskos 
pētījumus un pētnieku atjaunotni, ko apliecina fakts, ka Latvijā 
ir relatīvi mazs doktorantu un pēcdoktorantu skaits. Līdz ar to 
nenotiek pilnvērtīga akadēmiskā personāla atjaunotne. Mums 
ir vai bija daudzas veiksmīgas atbalsta programmas, piemēram 
doktorantu un pēcdoktorantu granti, tehnoloģiju pārnese un 
citi labi �nanšu instrumenti, bet diemžēl, par cik tie pārsvarā ir 
īstermiņa (jo �nansējums nāk no struktūrfondiem un 
atveseļošanās noturības mehānisma), ir grūti plānot                 
universitātes zinātnes stratēģiju ilgtermiņā.

Sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem notiek, bet pārsvarā, 
piedaloties kopējos Eiropas projektos, jo lielvalstu uzņēmumi 
primāri strādā ar savu valstu zinātniekiem, investējot savas 
zinātnes sistēmas attīstībā. RTU zinātnieki Eiropas projektos 
strādā1  kopā ar tādiem uzņēmumiem kā “Daimler”, “Volvo” un 
“Airbus”, tomēr uzskatu, ka Latvijā nepieciešams veicināt arī 
jaunu zinātņietilpīgu uzņēmumu attīstību. Pēdējo gadu laikā, 
izmantojot kompetences centru projektus, tehnoloģiju        
pārneses vai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta              
(European Institute of Innovation & Technology – EIT) 
programmas, Latvijā veidojas jauni uzņēmumi, piemēram, 
robotikas, klimata tehnoloģiju un pārtikas jomās. Universitātes 
un daži zinātniskie institūti izveidojuši veiksmīgas sistēmas 
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Cits piemērs ir programma “Inovāciju granti studentiem”, 
kas ir atbalsts visa līmeņa studentiem, piedāvājot iesaistīties 
dažādās aktivitātēs un saņemt stipendijas un atbalsta grantus, tā 
palīdzot pilnveidot studentu uzņēmējspējas, sadarbību ar 
industriju un agrīnu zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstību. 
Šāds atbalsts studentiem ļāvis RTU palielināt jauniešu interesi 
par inženierzinātnēm un fundamentālajām zinātnēm. 

Runājot par budžeta izlietojumu Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) projektiem, ar Jāni Kloviņu esam palīdzējuši 
uzlabot projektu atlases sistēmu atbilstoši Eiropas standartiem 
un devuši ieguldījumu procesā, kura rezultātā ministrijas 
uzsākušas jaunas valsts pētījumu programmas.

LZP granti ir praktiski vienīgais �nansējums, uz kuru 
zinātnieki var pretendēt, iesniedzot projektus par brīvi izvēlētu 
tematu. Finansējums pakāpeniski palielinās, piemēram, šogad 
varētu būt papildu ap 1,5 miljonu eiro. Tomēr šī summa Latvijas 
mērogam ir neliela un neatbilst lielajam pieprasījumam. 
Piemēram, pēdējā konkursā ir sasniegts rekordaugsts                   
pieteikumu skaits, kā rezultātā veiksmes procents ir zem 7%. Šie 
dati parāda, ka jāturpina straujāk palielināt investīcijas šajā 
programmā.

Tajā pašā laikā būtiski veidot arī jaunus budžeta �nansēju-
ma instrumentus, īpaši kuri veicina mijiedarbību starp zināt- 
niskām jomām. Ar prieku novērtēju, ka pēdējos gados Latvijas 
zinātnieki aizvien labāk sadarbojas, veidojot jaunas kopējas 
iniciatīvas. Labs piemērs šim apgalvojumam ir COVID-19 
Valsts pētījumu programmas projekti. Es vadīju vienu šādu 
projektu, kur RTU kopā ar astoņām institūcijām sešu mēnešu 
laikā izveidojām septiņus strādājošus prototipus, kas palīdzētu 
samazināt slimību izplatīšanas riskus medicīnas iestādēs un 
skolās. Mani kolēģi ārzemju universitātēs nespēja noticēt, ka tas 
ir iespējams, bet mēs redzam, ka Latvijas zinātne ir uztrenēta 
dinamiski reaģēt uz projektu iespējām.

Mana bērnība bija saistīta ar vecāku darba vietu piensaim-
niecībā, un labi saprotu bakterioloģiskā piesārņojuma 
bīstamību gan ūdenī, gan pārtikā. Tāpēc ar interesi sekoju 
tavai kā zinātnieka sadarbībai ar piensaimniekiem par 
pētījumiem pārtikas, konkrēti, piena produktu kvalitātes 
kontrolē un attīrīšanā no mikroorganismiem un baktērijām. 
Vai tavs pētnieciskais un sadarbības projekts bijis sekmīgs? 
Vai var runāt par būtiskiem jaunievedumiem piena 
pārstrādes tehnoloģisko procesu uzlabošanā Latvijā vai 
plašākā teritorijā?

Interesanti, ka mana pētniecība nav tieši saistīta ar 
pārtikas tehnoloģijām. Mans pētniecības objekts ir dzeramais 
ūdens un notekūdens. Vienā no Eiropas projektiem man 
izdevās izstrādāt metodi, ar kuru var ātri un precīzi noteikt 
patogēno baktēriju koncentrāciju ūdenī. Šo metodi gribējām 
komercializēt, un izrādījās, ka pārtikas industrijai par to ir 
lielāka interese. Tāpēc izveidoju uzņēmumu “Conelum”, 
piesaistījām investīcijas un sākām tehnoloģiju piemērot piena 
produktu kvalitātes monitoringam. Tehnoloģija apvieno 
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mākslīgo redzi ar ātrās noteikšanas metodēm. Tehnoloģijas 
prototips ir gatavs, bet lielākais izaicinājums ir jaunās metodes 
serti�kācija, jo pārtikas industrijai ir augsti kvalitātes standarti 
un tas ir dārgi. Patlaban meklējam �nansējumu šim procesam. 
Ieguvu labu pieredzi, kuru izmantoju nākamā uzņēmuma 
radīšanā, kā arī pētniecībai.

Vairākus gadus esi RTU zinātņu prorektors un administrē 
milzīgas zinātņu impērijas attīstību. Kāda ir perspektīva 
Latvijas zinātnē izstrādātajām inovācijām? Vai Latvijas 
industrija spēj uzņemt un integrēt ražošanā mūsu zinātnieku 
izgudrojumus, vai mūsu atklājumi pārsvarā paliek uz papīra 
un to idejas pārņem zemes ar attīstītāku industriju?

Latvijā ir daudz mazo un vidējo uzņēmumu, kuriem ir 
ierobežoti līdzekļi investēt attīstībā un zinātnē. Līgumdarbu 
summas parasti ar šiem uzņēmumiem nepārsniedz                     
100 000 eiro. Jāsaka gan, ka līgumdarbu skaits RTU pieaug, 
tomēr tas nerisina zinātnes attīstības jautājumus ilgtermiņā. 
Uzskatu, ka mums ir laba sadarbība ar valsts kapitāl- 
sabiedrībām, jo tās aizvien aktīvāk iesaistās gan kopējos 
pētniecības projektos, gan kopīgi sagatavojot doktorantus.

Mana pieredze rāda, ka ir būtiski ar industriju sākt 
sadarboties produkta agrīnā attīstības stadijā. Tāpēc RTU esam 
uzsākuši vairākas sadarbības programmas ar uzņēmumiem, tā 
nodrošinot ciešāku mijiedarbību starp nozari, zinātniekiem un 
studentiem.  Piemēram, uzsākām industriālā doktora program-
mu ar tādiem uzņēmumiem kā “LMT” un “Sakret”.

Tā, pateicoties tehnoloģiju pārnesei un, kas arī svarīgi, 
cilvēku sadarbībai, veidojas zinātnes un industrijas ilgtermiņa 
attiecības.  Tāpat ir svarīgi veidot infrastruktūru, kur kopā ar 
industriju varam strādāt pie jaunām tehnoloģijām. Mēs 
sniedzam atbalstu ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī 
jaunuzņēmumiem, kuriem īpaši ir vajadzīga piekļuve proto- 
tipēšanas, mērogošanas vai testēšanas iekārtām. Minēšu divus 
sadarbības piemērus – iespējas partneriem izmantot RTU 
Augstas veiktspējas skaitļošanas centra (HPC centra)      
pakalpojumus, kā arī jaunizveidotās RTU Individuālo 
aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas sniegtās iespējas, 
jo tur ir aparatūra, kas nepieciešama dažādu tekstilizstrādāju-
mu, piemēram, militārā apģērba vai aizsargmasku pārbaudei. 

Patlaban reģionā pieejami arī daudzi �nanšu instrumenti, 
kurus var izmantot zinātnieki vai studenti, ja viņi redz iespēju 
attīstīt savu uzņēmumu vai produktu. Minēšu piemēru no 
pieredzes – mans 2022. gadā izveidotais jaunuzņēmums 
saņēmis �nansējumu no “Techstars” investīciju fonda, un savu 
jauno produktu – ūdens kvalitātes monitoringa iekārtu – 
testējam jau trīs Eiropas valstīs. 

Konkursā tu pretendē uz RTU rektora amatu. Atbilstoši 
dilstošajam Latvijas iedzīvotāju sastāvam samazinās arī 
augstskolās studējošo skaits, un mūsu augstskolas              
cenšas izlīdzēties, piesaistot ārvalstu studentus. 

Vai mūsu zemes augstākā izglītība nepietiekamā                          
�nansējuma un demogrā�skās krīzes dēļ nekļūst par skaisti 
noformētu robežas pārejas punktu citu valstu pilsoņu 
legalizēšanai Eiropas Savienības telpā? Vai RTU tavā vadībā 
turpinās šo praksi?

Mēs ieguldām būtiskus resursus skolās, lai sagatavotu 
skolēnus studijām RTU. Braucam uz skolām, stāstot par RTU 
un inženierzinātņu studijām, esam izveidojuši gan savu RTU 
Inženierzinātņu vidusskolu, kurā vidusskolēni tiek sagatavoti 
inženierzinātņu studijām, gan arī sekmīgi darbojas RTU Bērnu 
un jauniešu universitāte – interešu nodarbības 2.–9. klases 
skolēniem eksaktajās un dabaszinātnēs. Mums ir arī speciāla 
Talantu programma, kurā piedāvājam papildnodarbības īpaši 
talantīgiem studentiem. Strādājam arī ar zinātnes centriem, 
piemēram, ar Cēsīs topošo Kosmosa centru, bet jau tuvākajā 
laikā arī Rīgā kopā ar Rīgas domi un industrijas partneriem 
atvērsim RTU zinātkāres centru “Futurimo Rīga”.

Tas tiek darīts, lai piesaistītu Latvijas jauniešus studijām 
mūsu universitātēs. Domāju, ka mums tas izdodas, jo, 
piemēram, pagājušajā gadā RTU re�ektantu skaits pat pieauga.

RTU kā zinātnes universitātei ārzemju studenti ir 
neatņemama sastāvdaļa, jo tie ne tikai papildina mūsu budžetu, 
bet arī vairo daudzveidību un bieži aktīvi iesaistās zinātnes un 
inovāciju projektos. Ja tiek uzturēts veselīgs līdzsvars starp 
dažādu valstu studentiem – ieguvums ir gan latviešu                   
studentiem, gan universitātei kopumā. RTU pēdējā laikā, 
piemēram, pieaug studentu skaits no Francijas, kuri ir ļoti 
motivēti un ar labām iemaņām �zikā un matemātikā.

Kāds ir tavs realitātē balstītais skatījums par RTU gaitu 
nākamajos gados un tavā vadībā?

RTU kā zinātnes universitāte – par mērķi esam izvirzījuši 
zinātnes un studiju izcilību un vēl ciešāku sadarbību ar industri-
ju. Mums ir moderna inovāciju un zināšanu pārneses atbalsta 
sistēma. Savu infrastruktūru pamatā esam koncentrējuši mūsu 
studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur attīstīta studentiem un 
darbiniekiem pievilcīga vide, kas veicina starpdisciplināru 
sadarbību.

Savu vīziju būvēju uz RTU stiprām pusēm. Esmu izvirzījis 
vairākas prioritātes. Pirmkārt, personalizētāks un uz nākotnes 
prasmēm – uzņēmīgumu, kritisko domāšanu un spēju     
pašizglītoties – orientēts studiju process. Lai to panāktu studiju 
programmās jāiekļauj vairāk studentu projektu un jāpadara 
brīvāka izvēle starp studiju priekšmetiem, kā arī jāievieš  
modernas pasniegšanas metodes. Otrkārt, veicināt 
akadēmiskās karjeras stabilitāti un konkurētspēju, jo gribam 
palielināt akadēmisko personāla skaitu, kuri var vairāk veltīt 
laiku pasniegšanai paliekot aktīviem zinātnē. Treškārt, stiprināt 
zinātnes izcilību un nodrošināt zināšanu efektīvu nodošanu ne 
tikai esošiem uzņēmumiem, bet arī to izmantošanu jaunu 
uzņēmumu radīšanā.

1https://www.izm.gov.lv/lv/media/10771/download?attachment.
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Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja akadēmiķis Ojārs Spārītis

Tieši tāpēc apsveicama bija mūsu valsts prezidenta Egila Levita 
iniciatīva visaugstākajā valstiskajā līmenī rīkot starptautisku 
konferenci par godu Dītriha A. Lēbera jubilejai un viņa atstātā 
akadēmiskā mantojuma izpētei, analīzei un popularizēšanai. 
Konference notika 2023. gada 4. janvārī, Dītriha A. Lēbera 
dzimšanas dienā, Rīgas pilī, piedaloties ap 200 dalībniekiem no 
Latvijas, Igaunijas, Vācijas un citām valstīm. Konferenci 
pagodināja abi Dītriha A. Lēbera dēli – Aleksis un Džons, kā arī 
viņa mazbērni.  

Valsts prezidents Egils Levits atklāja konferenci un   
nolasīja saturīgu referātu par Dītriha A. Lēbera saistību ar valsts 
nepārtrauktības un prettiesiskās okupācijas neatzīšanas 
doktrīnas izstrādi, kas kalpojusi par teorētisko un juridisko 
pamatu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai, kļūstot par 
nozīmīgu precedentu starptautiskajās tiesībās un piemēru 
līdzīgu situāciju risināšanai arī citviet pasaulē. Savulaik pēc 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības lūguma Dītrihs A. Lēbers 
sagatavoja memoranda tekstu, kas 1975. gadā tika iesniegs 
Eiropas Drošības un sadarbības konferences dalībvalstīm 
Helsinkos. Tajā teikts: “Nacionālā neatkarība izriet no visu 
nāciju tiesībām uz pašnoteikšanos, un tai jāattiecas arī uz trim 
Baltijas valstīm – Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā kā šīm valstīm 
tika atņemta politiskā neatkarība, šai konferencei ir jāpieņem 
lēmums, ka to tiesībām uz neatkarību un brīvību ir jātiek 
atjaunotām.” Šis dokuments toreiz ieguva ASV un vairāku citu 
valstu uzmanību un nozīmīgā starptautiskā forumā aktualizēja  

okupēto un prettiesiski anektēto Baltijas valstu jautājumu. 
Valsts prezidents arī atgādināja par Dītriha A. Lēbera 
uzstāšanos zinātniskajās konferencēs Tallinā 1988. un            
1999. gadā, kad viņš pirmo reizi atklāti runāja par Padomju 
Savienībā neatzīto Molotova–Ribentropa paktu un parādīja šī 
dokumenta faksimilus no Vācijas Federālā arhīva. Tas radīja 
lielu rezonansi un beigu beigās veicināja, ka jau 1989. gadā 
PSRS Tautas deputātu kongress ne tikai atzina un pierādīja šā 
dokumenta eksistenci, bet arī atzina to par prettiesisku. 
Prezidents uzsvēra Dītriha A. Lēbera lomu pirmskara Latvijas 
valsts tiesību mantojuma būtības un nozīmes izskaidrošanā un 
popularizēšanā atjaunotās Latvijas valsts sākuma posmā. 
Pasaules latviešu juristu kongresā Rīgā 1990. gada oktobrī 
Lēbers referēja par šo tēmu un iepazīstināja ar 1937. gada 
Latvijas Civillikumu, kuru tolaik vēl lielākā daļa kongresa 
dalībnieku nebija pat redzējuši, bet uztvēra noraidoši vai vismaz 
skeptiski. Tagad atjaunotais Civillikums apliecina, ka gan 
pirmskara Latvija, gan tagadējā ir pilnā mērā piederīga 
kontinentālās Eiropas un Rietumu tiesību sistēmai. Līdzīgā 
veidā, pateicoties Lēberam, izdevies pamazām iedzīvināt   
pirmskara Latvijas Senāta judikatūru, kuru tagad sekmīgi 
izmanto mūsu Augstākā tiesa. 

Par Dītriha A. Lēbera lomu atjaunotās Latvijas tiesību un 
tiesību zinātnes attīstībā referātu nolasīja Tiesu namu aģentūras 
juridiskā redaktore Signe Terehova, kura ne tikai personīgi 
pazina profesoru, bet arī vairākus gadus cieši sadarbojās 
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Godinot profesora Dītriha Andreja Lēbera simto dzimšanas dienu 
 

dažādu tiesību avotu un literatūras izdošanā. Pēc Lēbera 
iniciatīvas un ar viņa atbalstu 1997.–1998. gadā tika pārizdoti 
Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940) 16 sējumos, par kuriem 
gan Latvijas juristu interese radās tikai pēc laika. Arī pirmskara 
Latvijas krievu un vācu juristu biedrību žurnālus Lēbers 
uzskatīja par tik nozīmīgiem Latvijas tiesību mantojuma    
izpratnei, ka nodrošināja to pārizdošanu. Pēc viņa iniciatīvas un 
ar viņa tiešu atbalstu 2002. gadā tika uzsākta Tieslietu             
ministrijas Vēstneša atkārtota izdošana, kura vēl diemžēl nav 
pabeigta. Savā ziņojumā Signe Terehova arī analizēja Lēbera 
devumu valsts tiesībās un politikā, īpaši izceļot viņa pētījumus 
par Molotova–Ribentropa paktu un tā slepenajiem protokoliem 
un par 1939.–1940. gada notikumiem Baltijā, pierādot padomju 
okupācijas un prettiesiskās aneksijas faktu, kā arī Abrenes 
juridisko piederību Latvijai. Dītrihs A. Lēbers bija konsekvents 
Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma kritiķis un nosodīja Ulmaņa 
rīcību 1940. gadā. S. Terehova minēja, ka profesors bija iebildis 
vairāku K. Ulmaņa nacionālsociālistiskas ievirzes rakstu 
pārpublicēšanai atjaunotajā Latvijā. Nobeigumā referente 
atzina, ka svarīgi ne tikai turpināt profesora Dītriha A. Lēbera 
izcilā akadēmiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, bet 
arī konsekventāk īstenot tās idejas un vērtības, kuras profesors 
paudis savos darbos un kuras joprojām ir aktuālas,                             
t. sk. Krievijas agresijas Ukrainā kontekstā.

 Turpinājums – 5. lpp.
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Par Dītriha A. Lēbera zinātnisko darbu un publikāciju 
nozīmi Rietumu pasaulē Baltijas valstu nepārtrauktības         
principa izgaismošanā Padomju okupācijas gados uzstājās 
Eiropas Savienības tiesnese LZA korespondētājlocekle Ineta 
Ziemele. Viņa uzsvēra, ka kopš profesora Dītriha A. Lēbera 
aiziešanas mūžībā 2004. gadā mums pietrūkst viena starp- 
tautiski redzama un atzīta Latvijas akadēmiskā viedokļa 
pārstāvja un aizstāvja sarežģītajos starptautisko attiecību un 
starptautisko tiesību jautājumos, īpaši tajos, kas skar valstu 
nepārtrauktības doktrīnu. Lielā mērā pateicoties Lēberam jau 
90. gadu sākumā, kad tas bija īpaši svarīgi neatkarību   
atguvušajām Baltijas valstīm, starptautisko tiesību diskusijās 
tika aktualizēta valstu nepārtrauktības doktrīna. Profesors 
Lēbers panāca, ka Baltijas valstu nepārtrauktība, pamatojama 
tieši ar šo doktrīnu. Tā rezultātā šī tēma tika iekļauta un 
diskutēta starptautisko tiesību redzamākajos avotos un 
prestižos forumos. Faktiski Dītrihs A. Lēbers jau tolaik veidoja 
Latvijas tiesisko tradīciju starptautiskajās tiesībās, kuru    
nevarēja ignorēt. Referente norādīja, ka ne visi Rietumu 
starptautisko tiesību eksperti ir vienisprātis par nepārtrauktības 
doktrīnas piemērojamības pamatotību Baltijas valstu              
neatkarības atjaunošanai. Daži ir pārliecināti, ka nepārtrauktība 
Baltijas valstu gadījumā ir tikai �kcija, jo 50 gadus nevar uzturēt 
neatkarību; citi norāda, ka starptautiskajās attiecībās fakti un 
ilgstoša okupācija var radīt tiesības; vēl daži atsaucas uz faktu, 
ka ne visas valstis pasaulē nostājās pret padomju aneksiju. 
Joprojām kā arguments tiek minēts pieņēmums, ka Baltijas 
valstis brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā vai arī, ka PSRS 
pati atļāva Baltijas valstīm izstāties no Padomju Savienības. 
Visus šos apgalvojumus jau savulaik rakstos profesors Lēbers 
atspēkojis, balstoties uz faktiem un tiesību aktiem, taču šādi 
viedokļi joprojām pastāv, un tas prasa Baltijas valstu zinātnieku 
un politiķu daudz lielāku darbu un aktivitātes mūsu politikas 
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un uzskatu aizstāvēšanā. Referente uzsvēra, ka joprojām nav 
izdevies novērst Molotova–Ribentropa pakta sekas, kas izriet 
no nepārtrauktības doktrīnas, t. sk. saistībā ar okupācijas un 
aneksijas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzību un restitūciju. 
Tādējādi būtu jāatceras, ka profesora Lēbera akadēmiskā 
mantojuma patiesa novērtēšana mums uzliek arī pienākumu 
īstenot viņa atzinumus un secinājumus. 

Konferences noslēgumā uzstājās Ziemeļaustrumu institū-
ta (Nordost – Insitut) pētnieks M. A. Detlefs Hennings, kurš ir 
biežs viesis Latvijā, brīvi runā latviski un nereti izvēlas provoka-
tīvas diskusijas rosinošas tēmas. Izņēmums nebija arī šoreiz, jo 
jau tēmas pieteikums šai konferencei lika saausīties: Dītrihs       
A. Lēbers un Pēteris Stučka. Uzstāšanās sākumā  D. Hennings 
jautāja, vai šos vārdus var likt kopā, atbildot, ka varot, jo pats

Lēbers vairākus gadus pētījis Pētera Stučkas darbību 
tiesību jomā un 1965. gadā publicēja rakstu par Pēteri Stučku kā 
izcilu padomju tiesību teorētiķi Borisa Meisnera jubilejai veltītā 
krājumā. Dītrihs A. Lēbers savā rakstā īsi atzīmējis, ka                    
P. Stučkabijis pirmais padomju Krievijas Tieslietu tautas 
komisārs un padomju Latvijas komunistu valdības priekšsēdis 
1919. gadā, taču uzmanības centrā šajā rakstā paturējis viņa 
teorētisko uzskatu analīzi tiesībās. P. Stučka 1919. gadā   
publicējis darbu par krimināltiesībām, bet pēc tam trīs sējumos 
iznākušas viņa grāmatas civiltiesībās. P. Stučka pamatojis, ka 
padomju iekārtas plānveida tautsaimniecībā līgumattiecības un 
civillikums zaudēs savu lomu un tikai pārejas periodā tas vēl 
daļēji saglabāsies. P. Stučka savos darbos pamatojis arī citu 
padomju tiesību normu un koncepciju atšķirību no tā             
sauktajām buržuāziskajām tiesībām. Lēbers secinājis, ka Stučka 
kā marksistiskās tiesību izpratnes teorētiķis bijis izcils domātājs. 
Lēbers arī uzsvēris viņa latvisko izcelsmi un centies parādīt, ka 
viņa uzskati bijuši atšķirīgi no padomju Krievijas tiesībniekiem, 
īpaši izceļot padomju juristu, PSRS ģenerālprokuroru 
(1935–1939) Lielā terora laikā un vienu no galvenajiem Latvijas 
okupācijas procesa ideoloģiskajiem vadītājiem 1940. gadā 
Andreju Višinski, kurš pēc Stučkas nāves 1932. gadā krasi 
vērsās pret Stučkas uzskatiem, tos nodēvējot par buržuāziskiem 
un kaitīgiem. Kā norādīja referents, Vācijā arī citi zinātnieki 
Pēteri Stučku kā marksisma teorētiķi mūsdienās ierindojuši 
starp citiem pazīstamiem to laiku Eiropas mēroga domātājiem.

Žēl, ka atšķirībā no iepriekšējām Dītriha A. Lēbera jubile-
jai veltītajām konferencēm, šajā reizē tās organizatoru vidū 
nebija redzams Latvijas Zinātņu akadēmijas vārds, lai gan                  
Dītrihs A. Lēbers bija LZA mecenāts un akadēmija  joprojām 
piešķir Dītriha A. Lēbera vārdā nosaukto balvu izciliem 
zinātniekiem tiesību zinātnēs un politikas zinātnē.

 

Turpinājums no 4. lpp.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš 
uzsver: “Latvijas Zinātņu akadēmija ir paveikusi lielu darbu, 
organizējot Latvijas zinātnes un pētniecības gada labāko 
sasniegumu konkursu un veicot pieteikto sasniegumu 
izvērtēšanu. Priecē tas, ka konkursa uzvarētāji ir demonstrējuši 
Latvijas zinātnes un pētniecības augsto līmeni, rezultātu novitā-
ti un to teorētisko un praktisko nozīmību. Ir gūti nozīmīgi 
sasniegumi gan vēža metastāžu veidošanās mehānismu izpētē, 
gan iegūti perspektīvi savienojumi, kas var kalpot par pamatu 
jaunu pretvēža zāļu izstrādei. Lielisks sasniegums ir arī tādu 
vielu atklāšana, kas palīdz pārvarēt baktēriju rezistenci pret 
antibiotikām, tāpat augstu vērtējami arī iegūtie dati par hipofī- 
zes audzēju izdalītajām speci�skām molekulām, kas, iespējams, 
pavērs ceļu uz šo audzēju agrīnu diagnosticēšanu. Latvijas 
zinātnieki ir guvuši vērā ņemamus panākumus ūdens 
elektrolīzes procesa efektivitātes kāpināšanai, kas atļauj uzkrāt 
kenerģiju ūdeņraža veidā, izstrādājuši speciālus pārklājumus, 
kas samazina siltumu zudumus caur logu stikliem un risina 
energoekonomijas problēmas viedajām mājām. Savā ziņā 
apbrīnas vērts ir Latvijas zinātnieku panākums, veidojot robotu, 
as saprot cilvēka žestus un valodu. Laureāta godu ir izpelnījušies 
arī zinātnieki, kuri modelējuši ekonomiskos procesus, lai 
uzlabotu Latvijas ilgtspēju un konkurētspēju, meklējuši un 
atraduši risinājumus augu ražības un noturības pret kaitēkļiem 
un slimībām risinājumus. Īpaši priecē sociālo un humanitāro 
zinātņu speciālistu devums vēstures un kultūras jomās, veicot 
apjomīgus pētījumus par Latvijas kultūrai, vēsturei un ekono-
mikai nozīmīgiem jautājumiem un personībām, kas devuši 
paliekošu ieguldījumu Latvijas un latviešu nācijas tapšanā, 
aizsardzībā un ilgtspējā. Šie sasniegumi parāda, ka Latvijā ir 
augsta līmeņa zinātne, kas spēj radīt ne tikai jaunas zināšanas, 
bet arī izcilas inovācijas.”

2022. gada konkursa rezultāti

TEORĒTISKĀ ZINĀTNE

1. Radīta jauna pieeja personalizētu pretvēža līdzekļu 
izstrādē

Pētījums padziļina izpratni par mehānismu, ar kura 
palīdzību ļaundabīgie audzēji organismā veido metastāzes un 
izvairās no imūnsistēmas uzbrukuma. Iegūtie rezultāti var tikt 
izmantoti personalizētas terapijas pretvēža zāļu izstrādē.

Zinātnieki parādījuši, ka vēža šūnas pastiprināti ražo 
īpašus enzīmus, sauktus par PDIA1 un PDIA3, kas palielina 
migrējošo vēža šūnu spēju piesaistīties pie asinsvadu kapilāru 
sieniņām, izsaucot to aizsprostošanos, kā arī veidot metastāzes. 
Tā rezultātā cilvēka imūnšūnas nespēj piekļūt metastāzes 
veidojošajām vēža šūnām un tās iznīcināt. Pētījuma ietvaros ir 
konstruētas, sintezētas, pētītas un patentētas speci�skas 
molekulas, kas bloķē šo fermentu darbību. Eksperimentos 
parādīts, ka šīs maztoksiskās vielas samazina vēža augšanu un 
metastazēšanos, kā arī trombu veidošanos, un ir piemērotas uz 
to bāzes veidotu personalizētu pretvēža zāļu izstrādei.

(LZA akadēmiķis Ivars Kalviņš, Dr. chem. Viktors Andrianovs, 
Dr. chem. Ilona Domračeva, Dr. chem. Iveta Kaņepe,                   
Mg. sc. ing. Diana Zeļencova-Gopejenko, Mg. sc. Irēna Leite. 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts.)

2. Starptautiskā kolektīvā monogrā�jā atklāta latviešu 
modernās sabiedrības veidošanās un rakstniecības 
saskarsme

Augstākā līmeņa starptautiska kolektīvā monogrā�ja, kas 
19. gadsimta latviešu literatūras vēsturi parāda no starp- 
disciplināras, teorētiski jaunas perspektīvas. Autoru uzmanības 
centrā ir latviešu modernās sabiedrības veidošanās un 
rakstniecības saskarsme, kas ļauj izsekot preses nozīmei 
publiskās telpas veidošanās procesā, biedrību lomai literatūras 
attīstībā, lasīšanas revolūcijai 19. gadsimta sabiedrībā,      
vizuālizpratnes saistībai ar lasīšanas pieredzi, folkloras un 
rakstniecības mijiedarbei, tulkojumu nozīmei latviešu literārās 
kultūras veidošanā. Pētījums iepazīstina plašu Latvijas un 
citvalstu lasītāju auditoriju ar nozīmīgiem latviešu kultūras 
veidošanās aspektiem salīdzināmā skatījumā. Grāmatas 
sastādītāji un redaktori ir literatūrzinātnieki Pauls Daija un 
Benedikts Kalnačs, tās tapšanā piedalījušies dažādu nozaru 
speciālisti – mākslas zinātniece Kristiāna Ābele, literatūr- 
zinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, vēsturnieks Mārtiņš 
Mintaurs, folkloras pētniece Ginta Pērle-Sīle un ģermāniste 
Aiga Šemeta.

(Pauls Daija, Benedikts Kalnačs (eds.). A New History of 
Latvian Literature. e Long Nineteenth Century. Berlin: Peter 
Lang AG, 2022. 280 lpp.)

 
 

Turpinājums no 1. lpp.

Godinot profesora Dītriha Andreja Lēbera simto dzimšanas dienu

Akadēmiķis Tālavs Jundzis ar Dītriha A. Lēbera dēliem – Aleksi un Džonu. Foto: no privātā 
arhīva. Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”

sagatavoja Tālavs Jundzis
Dītriha A. Lēbera balvas laureāts (2008)

Noslēdzies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkurss
“Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2022” 

 
3. Unikāls pētījums Latvijas jaunāko laiku vēsturē ar 
nacionālu un starptautisku nozīmi: latviešu izcelsmes 
virsnieki Krievijas impērijas armijā 19. gs. 2. pusē –            
1914. gadā

LZA akadēmiķa Dr. hist. Ērika Jēkabsona monogrā�ja ir 
unikāls pētījums Latvijas jaunāko laiku vēsturē ar nacionālu un 
starptautisku nozīmi. Tajā izvērtēta līdz šim nepelnīti aizmirsta 
latviešu inteliģences daļa – latviešu izcelsmes virsnieki Krievijas 
impērijas armijā 19. gs. 2. pusē – 1914. gadā. Pētījums pirmo 
reizi Latvijas historiogrā�jā sniedz plašu ieskatu par militāro 
dienestu un virsnieka profesiju Krievijas impērijas armijā, 
latviešu karavīru iesaisti aplūkojamā posma militārajos  
kon�iktos un nacionālās identitātes veidošanos. Darbā ietvertās 
virsnieku biogrā�jas personi�cē pētījumā atklātos vēstures 
notikumus. Monogrā�jā atspoguļotie fakti un rūpīgās Krievijas 
un Latvijas arhīvu studijās iegūto datu analīze palīdz mūsdienu 
sabiedrībai izprast sarežģītos procesus, kādos veidojās latviešu 
nācija un nobrieda tās valstsgriba. Ērika Jēkabsona mono- 
grā�ja, tajā izmantotie avoti un bagātīgais faktu materiāls 
sniedz ierosmi jauniem pētījumiem sociālajā, militārajā, politis-
kajā un citās vēstures jomās un palīgdisciplīnās. Darbs ir aktuāls 
arī plašākai Latvijas sabiedrības daļai – novadpētniekiem, 
dzimtas vēstures pētniekiem un citiem interesentiem.

(Ēriks Jēkabsons. Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā. 
19. gadsimta otrā puse ‒ 1914. gads. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2022. 544 lpp.)

4. Pētījums par pirmo latviešu �losofu Jēkabu Osi un 
personālisma strāvojumu

Pirmo reizi pasaules zinātnes vēsturē izdots apjomīgs pētījums 
par latviešu �losofu Jēkabu Osi (1860–1920), vienu no Latvijas 
Universitātes idejiskajiem pamatlicējiem. Ph. D. Andra Hirša 
monogrā�jā, kas izdota sērijas “Filoso�skā bibliotēka. Letonika” 
ietvaros, raksturota �losofa intelektuālā biogrā�ja un izvērtēta 
Jēkaba Oša �loso�skā sistēma, kā arī tās ietekme uz latviešu 
domvidi 20. gadsimta pirmajā pusē. Līdz šim latviešu lasītājam 
nebija iespējams iepazīties ar Jēkaba Oša tekstiem latviešu 
valodā. Monogrā�jā ir iekļauti Jēkaba Oša studentu lekciju 
pierakstu tulkojumi. Pētījumā ir izmantoti vairāku Eiropas 
valstu un Krievijas arhīvu materiāli, kas ietver informāciju ne 
tikai par Jēkaba Oša biogrā�ju, bet arī atsedz jaunus aspektus 
latviešu intelektuālās vēstures kontekstā kopumā.

Turpinājums – 6. lpp.
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(Andris Hiršs. Persona un personālisms: pārdzīvojot ideālisma 
sabrukumu. Latviešu pirmā �losofa Jēkaba Oša dzīve un darbi. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 572 lpp.)

5. Latvijas ekonomikas un sabiedrības izaicinājumu 
kompleksa izpēte starptautiskā kontekstā un instrumenti 
viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai

Monogrā�jā ietverta “Interframe-LV” projekta pētījumu 
rezultātā identi�cētā Latvijas viedās ekonomikas un sabiedrības 
attīstības problemātika starptautiskā kontekstā un zinātnieku 
un ekspertu ieteiktais instrumentārijs veicamajām pārmaiņām. 
Pētītās jomas: tehnoloģiskās un sociālās inovācijas; uzņēmumu 
digitalizācija; sabiedrības digitālā kompetence; bioekonomika 
un aprites ekonomika; sabiedrības novecošana un noslāņošanās 
ar nepieciešamu pensiju sistēmas pilnveidi, reģionālās 
noslāņošanās izlīdzināšanu, profesionālās izglītības ieguldīju-
mu nevienlīdzības mazināšanā; risku pārvaldība uzņēmēj- 
darbībā kontekstā ar vērtībām un sociālo drošību u.c. Sniegts 
plašs ieskats ilgtspējas politikas īstenošanā pasaulē un Eiropā 
kontekstā ar Covid-19 pandēmijas ieviestajām korekcijām un 
jaunāko politiku atveseļošanās un ilgtspējas sinerģijai, dalīb- 
valstīm pieejamajos �nanšu resursos pārmaiņu veikšanai.

(Kolektīva zinātniskā monogrā�ja “Latvijas spēks ilgi pastāvēt”, 
tulkojums angļu valodā “e strength of Latvia for the 
long-term development”. 2022, 480 lpp. Galvenā redaktore LZA 
akadēmiķe Baiba Rivža, valsts pētījumu programmas “Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta 
“Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi 
starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”, 2018–2022) vadītāja; 
atbildīgā redaktore Ausma Mukāne. Pārstāvētās zinātniskās 
institūcijas: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte/Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte u. c.).

LIETIŠĶĀ ZINĀTNE

6. Izstrādāti hromatiskie materiāli viedajiem logiem un 
nulles enerģijas ēkām

Izstrādātas jaunas vienslāņa un daudzslāņu pārejas metālu 
oksīda (TMO) ReO3, ReO3-WO3, ReO3/WO3, WO3/Cu/WO3, 
Zn-Ir-O un retzemju metālu oksihidrīdu (REHO) YHO plānās 
kārtiņas, izmantojot attīstīto reaktīvās lielas jaudas impulsu 
magnetronās izsmidzināšanas (R-HiPIMS) tehniku un            
rūpnieciski mērogojamo roll-to-roll (R2R) tehnoloģiju,                    
pielietojumiem Viedajos logos (VL). 

Retzemju metālu oksihidrīdu (REHO) plānās kārtiņas ir 
jauna neorganisko jaukto anjonu materiālu klase. Šajos 
materiālos pētnieku grupa demonstrē ievērojamu fotohromo 
efektu un gaismas izraisītas elektriskās pretestības izmaiņas 
istabas temperatūrā un atmosfēras spiedienā. Turklāt tika 
parādīts supravadoša kvēldiega efekts Y-O-H un itrija hidrīdos.

Pētījuma ieguvumi: 

 

sistēmas nav paredzētas periodiskas jaudas pārraidīšanai. 
Ūdens elektrolīzei ūdeņraža (H2) ražošanai ir lielas priekšrocī-
bas enerģijas menedžmentā un efektīvai atjaunojamās enerģijas 
izmantošanai. Līdz šim izmantotām membrānas elektrolīzes 
iekārtām ir vairāki trūkumi, proti, ierobežota ūdens sadalīšanas 
efektivitāte, augstas izmaksas un zema noturība. Mūsu 
izstrādātā inovatīvā amfotērā atsaistītā elektrolīze ir vienkāršs 
koncepts, lai šķeltu ūdeni un ražotu H2 ar augstu efektivitāti lētā 
un drošā veidā, neizmantojot membrānas vai citas palīgierīces. 
Metode padarīs iespējamu elektrolīzes plašu ieviešanu                 
H2 ražošanā.

(Dr. phys. Mārtiņš Vanags, Mg. sc. ing. Guntis Kuļikovskis,       
Mg. chem. Juris Kostjukovs, Mg. sc. Laimons Jēkabsons, LZA 
korespondētājloceklis Anatolijs Šarakovskis, Dr. phys. Krišjānis 
Šmits, Mg. phys. Līga Bikše, LZA akadēmiķis Andris Šutka. 
RTU Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts, LU Ķīmijas 
fakultāte, LU Cietvielu �zikas institūts.)

8. Radīts unikāls industriālās robotikas risinājums – viedais 
robots ar attīstītām redzes, jušanas un cilvēka žestu 
saprašanas spējām

EDI zinātnieki kā vadošais partneris kopā ar Beļģijas, 
Vācijas un Austrijas kolēģiem, noslēdzot Horizon2020 projekta 
“Mākslīgais intelekts industrijas digitalizēšanai (AI4DI)” 
īstenošanu, ir radījuši unikālu industriālās robotikas                   
risinājumu, kurš spēj uztvert un interpretēt apkārtējo vidi, kā 
arī mijiedarboties ar objektiem un cilvēkiem tajā.

Robots ar 3D kameras palīdzību un iegultā mākslīgā 
intelekta (MI) algoritmiem spēj klasi�cēt un lokalizēt dažādus, 
patvaļīgi izvietotus objektus, lai pieņemtu lēmumus                    
manipulēšanai ar tiem. MI apmācībai un darbības veri�kācijai 
ir izveidots speciāls ietvars, kurš ļauj ātri un ērti no �zikāliem 
objektiem izveidot to sintētiskos dvīņus, no kuriem, savukārt, 
tiek ģenerētas lielas dažādības datu kopas. Īpaša “mākslīgā āda” 
robotam ļauj sajust cilvēka un citu ķermeņu pieskārienus, 
savukārt, ar 60GHz radara palīdzību tiek uztvertas cilvēka ar 
žestiem dotās komandas.

Izstrādes mērķis ir veicināt viedu industriālo robotu 
izmantošanu industrijas digitalizācijā, darbam dinamiskos 
apstākļos un intuitīvai sadarbībai starp robotu un cilvēku.

(LZA akadēmiķis Modris Greitāns, Mg. sc. ing. Jānis Ārents, 
Mg. sc. comp. Pēteris Račinskis. Elektronikas un datorzinātņu 
institūts (EDI) kopā ar Bjorn Debaillie (IMEC, Beļģija), Pawel 
Kostka (Drēzdenes Tehniskā universitāte, Vācija) un Bernd 
Lesser (Virtual Vehicle Research GmbH, Austrija).

9. Radīti savienojumi, kas uzlabo antibakteriālās terapijas 
efektivitāti

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieki liela 
starptautiska konsorcija ietvaros izstrādājuši jaunu kombinētās 
terapijas pieeju bakteriālās rezistences apkarošanai un tādu 
akūtu infekcijas slimību efektīvai ārstēšanai kā sepse,              
pneimonija un urīnceļu iekaisumi. Kombinētās terapijas 
pamatā ir medicīnā plaši izmantojamu antibakteriālo līdzekļu 
vienlaicīga lietošana ar īpašām zāļvielu molekulām, kuras 
nomāc baktēriju rezistenci pret antibiotikām. Jaunā terapijas 
pieeja izstrādāta cīņai ar īpaši bīstamiem multirezistentajiem 
patogēnajiem mikroorganismiem, kuri ir nejūtīgi praktiski pret 
visiem medicīnā izmantotajiem antibakteriālajiem līdzekļiem.

Apjomīgajā pētījumā, ko veica Oksfordas Universitātes, 
OSI un vairāku Eiropas zinātnisko institūciju pētnieki, tika 
atklāta jauna savienojumu klase – indolilkarboksilāti, kas aptur 
metalo-beta-laktamāžu darbību, tādējādi novēršot rezistenci un 
nodrošinot antibiotiku darbībai labvēlīgu vidi. Preklīniskajos 
pētījumos jaunās klases pārstāvju kombinācija ar meropenēmu 
samazinātās devās uzrādīja 5 reizes augstāku terapeitisko 
efektivitāti nekā meropenēms viens pats. Daudzsološi, ka 
potenciālās zāļvielas dzīvnieku modeļos neuzrāda nopietnas 
blaknes.

(LZA akadēmiķis Edgars Liepiņš, Dr. chem. Pavels Donets,      
Dr. chem. Kirils Šubins, Dr. chem. Dmitrijs Lubriks,                      
Dr. chem. Andrejs G. Barans, Dr. pharm. Jānis Kūka,                      
Dr. chem. Solveiga Grīnberga, Dr. chem. Marina Martjuga,       
Mg. sc. Mārtiņš Priede, LZA akadēmiķis Edgars Sūna. Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts.)

10. Hipofīzes audzēju izpēte Latvijā: ceļā uz jaunu bioloģisko 
marķieru atklāšanu

Lai piemērotu efektīvāko terapiju katram pacientam,            
ļaundabīgo audzēju diagnostikā arvien plašāk izmanto vēža 
molekulāro marķieru analīzi. Hipofīzes neiroendokrīno     
audzēju (HA) gadījumā, kas ir sastopami vismaz vienam 

Turpinājums no 5. lpp.

Noslēdzies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkurss
“Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2022” 

 
pacientam no 1000 iedzīvotājiem, līdz šim šādas molekulārās 
diagnostikas metodes klīniskajā praksē vēl nav bijušas             
pieejamas. Tāpēc, sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universi-
tātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu 
un Lietuvas Veselības zinātņu universitāti Latvijas 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieki Dr. biol. Vitas 
Rovītes vadībā vairāk nekā 500 pacientiem ir veikuši hipofīzes              
neiroendokrīno audzēju izpēti. Pētījuma mērķis bija atklāt 
jaunus bioloģiskos marķierus, kas varētu tikt pielietoti           
klīniskajā praksē šo audzēju agrīnai diagnosticēšanai.

Darba gaitā tika veikta cirkulējošo nukleīnskābju analīze 
HA pacientu plazmā, noteiktas transkriptoma un genoma 
izmaiņas izoperētajos audzējos, kas paver ceļu uz molekulāras 
diagnostikas testu izveidi HA agrīnai diagnostikai.

(Mg. biol. Helvijs Niedra, Dr. biol. Raitis Pečulis,                            
Mg. biol. Rihards Saksis, Mg. biol. Ilona Mandrika,                        
Dr. biol. Kaspars Megnis, Mg. biol. Ramona Petrovska, Helēna 
Daiga Litvina, Oļesja Rogoza, Dr. Inga Balcere, Dr. med. Ilze 
Konrāde, Dr. Mihails Romanovs, Dr. Līva Šteina, Dr. Jānis 
Stuķēns, Dr. Austra Breikša, Dr. Jurijs Nazarovs,                              
Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska, Dr. Rasa Liutkeviciene,                
Dr. Alvita Vilkeviciute, LZA akadēmiķis Valdis Pīrāgs, LZA 
akadēmiķis Jānis Kloviņš, Dr. biol. Vita Rovīte. Latvijas 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa 
Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte.)

 11. Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu 
reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju 
rezistences selekcijai un audzēšanai

Ribes augu audzēšanu būtiski ietekmē pumpurērces 
(Cecidophyopsis) un upeņu reversijas vīruss (BRV). Projektā 
(Nr. 1.1.1.1/18/A/026) radītas jaunas zināšanas par                       
Cecidophyopsis sugām, to ģenētisko daudzveidību un nozīmi 
BRV pārnesē, un Ribes rezistenci pret Cecidophyopsis un BRV, 
izmantojot lielas caurlaidības sekvencēšanu. Pilnveidotas 
pētniecības metodoloģijas (Cecidophyopsis sugu diagnostikas 
metodes, RNS izdalīšanas metode sekvencēšanai, genofonda 
vērtēšanas metodikas), izvērtēts vietējais Ribes genofonds un 
papildināta vietējo genotipu kodolkolekcija ar atveseļotiem, 
vērtīgākajiem Latvijas izcelsmes genotipiem. Radīto zināšanu 
ietekmē atjaunota valsts atbalstīta upeņu selekcijas programma. 
Pētījumā radītās zināšanas nodrošina informatīvo bāzi     
ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, 
sekmējot uz zināšanām balstītu bioekonomiku.

(Dārzkopības institūts (DI): Ph. D. Inga Moročko-Bičevska,     
Dr. agr. Arturs Stalažs, Ph. D Gunārs Lācis, Dr. agr. Valda 
Laugale, Mg. agr. Kristīne Drevinska, Mg. biol. Neda Zuļģe,    
Mg. biol. Katrīna Kārkliņa, Mg. biol. Toms Bartulsons, BSc. 
Māris Jundzis, Dr. agr. Līga Lepse, Dr. biol. Sarmīte Strautiņa. 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC):          
Dr. biol. Ina Baļķe, MSc. Ieva Kalnciema, MSc. Gunta Reseviča, 
MSc. Ņikita Zrelovs, MSc. Ivars Silamiķelis.)

12. Pētījumi par heterogēnām pašapputes graudaugu 
populācijām: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas 
apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas

Bioloģiskajā lauksaimniecībā nozīmīga ir augu daudz-
veidība, tāpēc kā alternatīva viendabīgām šķirnēm pētītas 
miežu un kviešu populācijas. Tām piemīt vairākas priekš- 
rocības, kā piemēram, spēja pielāgoties konkrētiem audzēšanas 
apstākļiem, nodrošināt labākas un stabilākas ražas u.c. Latvijā 
uzsākta kombinēto krustojumu populāciju veidošana, 
pārbaudītas bioloģiskajā saimniekošanā svarīgas pazīmes. 
Turpinās audzēšanas vides un ilguma ietekmes uz daudz- 
veidības rādītājiem izvērtējums un pētījumi par populāciju 
veidošanas un uzlabošanas metodēm. Ar miežu populāciju 
‘Mirga’ Latvija piedalījās EK pagaidu eksperimentā par 
populāciju mārketingu, kas deva pamatu ieviestajiem regulē-
jumiem par heterogēnu materiālu. Populācijas novērtētas             
6 bioloģiskajās saimniecībās. Rezultāti apkopoti 8 SCOPUS 
datu bāzē iekļautās un 8 citās recenzētās publikācijās, par tiem 
aizstāvēta disertācija un sniegti 24 ziņojumi konferencēs.

(Dr. agr. Linda Legzdiņa, Dr. agr. Māra Bleidere, Ph. D. 
Indra Ločmele, Mg. agr. Vija Strazdiņa, Mg. geogr. Dace 
Piliksere, Mg. agr. Valentīna Fetere, Dr. biol. Ieva Mežaka,       
Mg. biol. Elīna Sokolova. Agroresursu un ekonomikas institūts. 
Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis, Dr. silv. Vilnis Šķipars. Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.)

         

Veiksmīgi realizēti ERAF-075 HiPIMS un LZP FLPP              
Nr. lzp-2020/2-0291 projekti;
Jaunu TMO plāno kārtiņu izstrāde ar elektrohromām un 
fotohromām īpašībām;
Demonstrētas jaunas struktūras un īpašības                          
elektronhromajām ReO3-WO3 un fotohromajām YHO 
plānajām kārtiņām;
HiPIMS un R2R tehnoloģiju attīstība, nodrošinot 
Re-pret-W koncentrācijas attiecības kontroli iegūtajos 
materiālos plašā diapazonā, pieļaujot lielu Re saturu           
(> 50%) mērenās temperatūrās un neizmantojot augstu 
spiedienu;
14 zinātniskie raksti, kas publicēti augsta ietekmes faktora 
žurnālos;
Patentu pieteikumi par pārklājumu uzklāšanu uz 
elastīgām PET pamatnēm, izmantojot R2R;
Jauns Apvārsnis Eiropa ERA-Chair projekts “Smart 
windows for zero energy buildings” (SWEB) ar �nansēju-
mu 2,4 MEur uz 5 gadiem (2023–2028). 

(LZA akadēmiķis Juris Purāns, Dr. phys. Ilze Aulika,                    
Dr. phys. Boriss Poļakovs, Dr. phys. Mārtiņš Zubkins,                   
Dr. habil. phys. Smagul Karazhanov (Enerģijas tehnoloģiju 
institūta Solārās enerģijas materiālu un tehnoloģiju departa-
ments, Norvēģija). LU Cietvielu �zikas institūts.)

7. Izstrādāta inovatīva amfotērā atsaistītā elektrolīze – 
vienkāršs koncepts, lai šķeltu ūdeni un ražotu H2 ar augstu 
efektivitāti lētā un drošā veidā

Atjaunojamās enerģijas stacijām ir raksturīgas mainīgas 
slodzes un darbības pārtraukumi. Tradicionālās tīkla pārvades 
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2022. gads Latvijas Zinātnes padomei –
 reorganizācijas gads ar lielu darba apjomu 

Latvijas – Francijas sadarbības programmā OSMOZE 
atbalsts tika piešķirts 3 mobilitātes projektu īstenošanai;
Latvijas – Ukrainas sadarbības programmā �nansējums 
tiks piešķirts 10 projektu īstenošanai;
Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības 
atbalsta fonds atbalstīja 4 jaunu projektu īstenošanu.

2022. gada FLPP konkursā pusi no kopumā 43 �nan- 
sētajiem projektiem veido vienāds skaits Dabaszinātņu un 
Inženierzinātņu un tehnoloģiju projektu, kamēr pārējās                 
4 zinātņu nozaru grupas veido otru pusi �nansēto projektu. 

Valsts pētījumu programmas (VPP) ir ministriju pasūtīti 
pētījumi to izvēlētā tematikā vai zinātņu nozarē (top-down), kas 
balstās uz ministriju vajadzībām un �nansēšanas iespējām. Tā 
kā tie ir orientēti uz noteiktu vajadzību un interešu 
nodrošināšanu, tad tie pamatā ir multi un starp disciplināri 
pētījumi un pamatā katrs aptver dažādas zinātņu nozaru grupas 
un nozares. Pērn tika uzsāktas:

Pēcdoktorantūras programmā tiek turpināta 234 pētnie- 
cības pieteikumu īstenošana visās Latvijas noteiktajās viedās 
specializācijas jomās ar kopējo līgumu summu 29,7 milj. eiro. 
Kopējā atbalsta summa pētniecības projektu īstenotājiem     
2022. gadā bija 6 milj. eiro apmērā.

Starptautiskās programmas

Zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem ir iespēja 
piedalīties Apvārsnis Eiropa (2021.–2027.), EURATOM  

(2021.–2025.); EUREKA klasteru programma; EUROSTARS        
2 programma; ECSEL (electronic components and systems) 
kopuzņēmums; Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūta 
(EIT) zināšanu un inovācijas kopienas (KIC) un citu  starptauti-
sku programmu projektu konkursos, saņemot �nansiālu atbals-
tu, iesaistoties projektos, kur partneri ir no dažādām valstīm. 
Pērn starptautisko projektu dalībniekiem no Latvijas piešķirts 
�nansējums 4 milj. eiro apmērā. Finansējums piešķirts un LZP 
ir uzraudzījusi 89 projektu īstenošanu Latvijā. 

LZP 2022. gadā ir izsludināti un īstenoti projektu    
konkursi 3 divpusējās un trīspusējās pētniecības un tehnoloģiju          
sadarbības programmās par kopējo �nansējumu 324 000 eiro:

Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai     
(3. kārta);
Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma;
Augstas enerģijas �zika un paātrinātāju tehnooģijas;
Digitālās humanitārās zinātnes.

Šajās programmās 2022.gadā turpinājās 23 projektu īstenošana.

Savukārt Baltijas Pētniecības programmā tiek īstenoti                       
9 projekti par kopējo summu vairāk nekā 8 milj. eiro.    
Pārstāvētas tādas tēmas kā „Inovatīvi risinājumi efektīvai un 
ilgtspējīgai resursu izmantošanai”, „Sabiedrības veselība un 
e-veselība” un „Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, 
darba tirgus regulējums un sociālā politika”.

Latvijas organizācijas programmā Apvārsnis Eiropa 
piedalījušās 474 projektu pieteikumos, iesniedzot 466 “Atbil-
stošus” (eligible) projektus. Savukārt Latvijas organizāciju 
dalību skaits iesniegtajos projektu pieteikumos ir 636, jo vienā 
projektā var būt arī vairāki Latvijas partneri. No 474 iesniegta-
jiem projektu pieteikumiem 286 saņēma kvalitātes virssliekšņa 
vērtējumu. Eiropas Komisija �nansējusi 115 projektus kopā 
par 32,70 milj. eiro, tātad 24,27% Latvijas iesniegto projektu, 
un no tiem 6 projektos Latvijas organizācijas ir koordinatori.

LZP starptautiskās sadarbības jomā šobrīd ir aktīvi 
līgumi par vairāk nekā 35,5 milj. eiro. Savukārt FLPP  
līgumu kopsumma – vairāk nekā 48 milj. eiro un VPP – 
vairāk nekā 35  milj. eiro. 

Turpinājums no 1. lpp.

Avots: www.lzp.gov.lv

Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība piedalās 
Eiropas mēroga jauno zinātnieku tīkla veidošanā

Klātienē pasākumu apmeklēja Dr. Anastasiia Simakhova 
no Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas, informējot, ka, 
neskatoties uz esošajiem centieniem savākt informāciju par 
�nansējuma iespējām vienuviet, piemēram, iniciatīvas 
#ScienceForUkraine (https://scienceforukraine.eu/) ietvaros, 
diemžēl tā vēl joprojām ir ļoti izkaisīta. Dr. Simakhova vērsa arī 
uzmanību uz �nansējuma iegūšanas noteikumiem, kuri dažkārt 
ir grūti izpildāmi, jo, piemēram, nepieciešams saņemt ieteiku-
ma vēstuli no uzņemošās valsts pētnieka. Ja mērķis ir sniegt 
sadarbības un tālākizglītības iespējas nekavējoši, tad būtu 
jāpārskata granta iegūšanas prasības. Vēl viena problēma ir 
nelielais �nansējuma apjoms gan studentiem, piemēram, 
Erasmus stipendijas, gan pētniekiem, kas tikai daļēji nosedz 
reālās dzīvošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka daudzi šādu iespēju 
nevar izmantot.

Polijas jauno zinātnieku pārstāve Dr. Agata                  
Komendant-Drodowska (Varšavas Universitāte) prezentēja 
savas valsts jauno zinātnieku izaicinājumus, ar kuriem “vecās” 
Eiropas jaunie zinātnieki nesaskaras. Polijā projektu adminis-
trēšanas izaicinājumi bieži vien jārisina pašiem pētniekiem, 
zinātnisko projektu administratīvā sadaļa ir smagnēja un 
darbietilpīga, pētniecības pozīciju �nansējums parasti 
nenosedz pilnu slodzi un nākas strādāt vairākos darbos. 
Institucionālā politika bieži ir nedraudzīga jauna pētnieka 
izaugsmei, trūkst institucionālā atbalsta tādā mērā, kā tas 
pieejams “vecās” Eiropas institūcijās, trūkst kontaktu un tīklu, 
kuros iesaistīties Eiropas �nansējuma iegūšanai. Tas viss rada 
situāciju, kurā grūti “uzaudzēt izcilības muskuļus”, kā rezultātā 
jaunie pētnieki no Polijas faktiski izskatās mazāk konkurētspē-
jīgi nekā viņu kolēģi Rietumeiropā. Vairāki Austrumeiropas 
jauno zinātnieku apvienību pārstāvji bija vienisprātis, ka šie 
izaicinājumi precīzi raksturo situāciju arī viņu valstīs.

Vācijas pārstāvji ieskicēja problēmas, kas saistās ar 
pētniecību Austrumeiropā un izpratni par šo reģionu no 
“vecās” Eiropas skatupunkta. Tika norādīts, ka gan zinātnes, 
gan sabiedrības līmenī Austrumeiropas un Rietumeiropas 
vēsture tiek skatītas atsevišķi, radot iespaidu, ka tās attīstījušās 
neatkarīgi viena no otras. Turklāt izpratne par Austrumeiropu 
kā par atpalikušu, kulturāli homogēnu reģionu ir veidojusies 
vēsturiski. Austrumeiropas studijas Vācijā un citviet 
Rietumeiropā, galvenokārt, aprobežojas ar Krievijas un krievu 
tautas pētniecību, rezultātus ekstrapolējot uz visu bijušās 
Padomju Savienības ietekmes zonu.

Pārstāvji no Vācijas Jaunās akadēmijas, Viadrinas   
Universitātes, Jaunās Eiropas koledžas Bukarestē un Ukrainas 
Nacionālās universitātes Kijivas-Mohilas akadēmijas prezentēja 
savu institūciju pieredzi pārrobežu sadarbībā. Šie pieredzes 
izklāsti un sekojošā diskusija noveda pie secinājuma, ka labākai 
sadarbībai starp abām Eiropas daļām nepieciešama lielāka 
izpratne par pastāvošajiem aizspriedumiem, kulturālajām 
atšķirībām un kopīgo, kā arī zinātnes sistēmas atšķirībām. 
Būtiski, ka tiek radītas iespējas vienam otru labāk iepazīt ne  

tikai zinātniskā, bet arī administratīvā līmenī. Kā piemēri 
šādām aktivitātēm tika minētas vasaras skolas jaunajiem 
zinātniekiem, kuru fokuss būtu prasmju pilnveide. Šeit jāuzsver, 
ka  tieši vasaras skolas LJZA biedri uzskata par vienu no 
apvienības vērtīgākajiem gada pasākumiem. Apvienībai ir 
idejas, kā vasaras skolas pilnveidot un attīstīt, bet pašlaik to 
īstenošanu kavē ierobežotais �nansējums.

“YoungEastWestNetwork” pasākuma otrajā daļā dalībnie-
ki strādāja grupās, formulējot sadarbības tīkla pamatprincipus. 
Galvenās atziņas bija, ka tīklam jārada platforma konkrētu 
sadarbības projektu īstenošanai. Tīklam jābūt pēc iespējas 
atvērtākam un ik gadu jānotiek vismaz vienam klātienes 
pasākumam. Kā viena no pirmajām darbībām varētu būt 
Eiropas un nacionāla līmeņa �nansējuma grantu uzsaukumu 
publicēšana vienotā platformā. Būtiski, ka informācija  pieeja-
ma par dažāda mēroga grantiem, lai veicinātu sadarbības 
iespējas jaunajiem pētniekiem. Lai arī tīkls fokusēsies uz 
jaunajiem zinātniekiem, kuri savus sadarbības tīklus lielu 
projektu piesaistei vēl tikai veido, būtiski, ka tas dod iespējas 
tīkloties arī administratīvo jautājumu uzlabošanā. Jaunu grantu 
izveidē jādomā kā veicināt administratīvo darbinieku iesaisti 
pētniecības projektu plānošanā un iespēju starptautiski 
tīkloties, lai pārņemtu labās prakses no citām valstīm. Būtiski 
veicināt digitālo sadarbību. Tīkls varētu darboties pēc tā sauktās 
bottom-up metodes, ļaujot pētniekiem pašiem noteikt savas 
intereses sfēras, kurās sadarbību veicināt. Lai tīkls veiksmīgi 
darbotos nepieciešami �nanšu resursi platformas uzturēšanai 
un klātienes pasākumu rīkošanai. Pasākuma noslēgumā tika 
izteikts priekšlikums tīklam atrast piemērotāku nosaukumu, 
kas parādītu Eiropas vienotību, kā vienu no variantiem minot 
“Young Pan-European Network”.

Foto: LJZA.

LZA vārdbalvas

Dr. phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu �zikas institūts) – 
Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā par neatlaidīgu 
darbu jauniešu piesaistīšanā zinātnei.

Dr. h. c. philol. Ilgonim Bērsonam (Latvijas Universitāte) – Viļa 
Plūdoņa balvu literatūrzinātnē par ilggadīgiem nopelniem 
latviešu literatūras pētniecībā.

Dr. biol. Lailai Ikasei (Dārzkopības institūts) – Paula Lejiņa 
balvu lauksaimniecības zinātnēs par izciliem panākumiem 
ābeļu selekcijā Latvijā.

Dr. habil. geogr. Mārim Laiviņam (Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts “Silava”) – Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un 
mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un 
zinātniskajām iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības 
vajadzībām.

Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Ph. D. Ingai Pudžai (LU Cietvielu �zikas institūts) – Ludviga 
un Māra Jansonu balvu �zikā par darbu “Lokālās struktūras 
ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohroma-
jām īpašībām”. Vad. LZA īstenais loceklis A. Kuzmins.

Turpinājums no 1. lpp.

LZA Senāta aktualitātes 

Turpinājums – 8. lpp.

  “Zinātnes Vēstnesis” 2023. gada 30. janvāris
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AIZSTĀVĒŠANA

2022. gada 16. decembrī Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības 
zinātnes, mežzinātne” specializācijas “Lauksaimniecība” 
promocijas padomes atklātā sēdē ILZEI DIMANTEI tika 
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) lauksaimniecības, 
zivsaimniecības, mežzinātnes nozarē. Balsojuma rezultāti:       
par – 7, pret – 0, atturas – 0.

***

2022. gada 19. decembrī Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas un enerģētikas 
nozares promocijas padomes atklātā sēdē LINDAI                
GRINBERGAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds          
(Ph. D.) vides inženierijā un enerģētikā. Balsojuma rezultāti: 
par – 11, pret – 0, atturas – 0.

***

2022. gada 19. decembrī Biznesa augstskolas Turība 
Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā 
sēdē HELĒNAI SKADIŅAI tika piešķirts zinātniskais doktora 
grāds (Ph. D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes 
nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsojuma 
rezultāti: par – 8, pret  – 0, atturas – 0. 

***

2023. gada 6. janvārī Daugavpils Universitātes Ekonomi-
kas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 
OLEGAM RIBALKINAM (Oleg Rybalkin) tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.). Balsojuma rezultāti: par – 6, 
pret – 0, atturas – 0. 

***

2023. gada 16. janvārī  Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P-21” atklātā sēdē LAURAI                       
DZELZKALĒJAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds      
(Ph. D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās: elektrotehnikā, 
elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
nozarē, E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība apakšnozarē. 
Balsojuma rezultāti:  par – 5, pret – 0, atturas – 0.

 

2023. gada 16. februārī plkst. 13.00 Daugavpils                 
Universitātes (DU) Matemātikas promocijas padomes atklātā 
sēdē attālināti tiešsaistes platformā Zoom INNA SAMUILIKA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Matemātiskais modelis 
tīklu klasei lietojumos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. math. Svetlana Asmuss (Latvijas              
Universitāte), Dr. math. Inese Bula (Latvijas Universitāte),         
Dr. hab. Miroslava Rùžičková (Bjalistokas Universitāte, Polija).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz           
2023. gada 13. februārim, rakstot uz: anita.sondore@du.lv.

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

***

2023. gada 17. februārī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes (LBTU) Ekonomikas un uzņēmējdar-
bības nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes 
ielā 18, 212. auditorijā JURIS HĀZNERS aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas 
produktu ārējās tirdzniecības plūsmu modelēšana importa 
atkarības mazināšanai” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. oec. Irina Pilvere (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Dr. oec. Ingūna Jurgelāne - Kaldava 
(Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. Pawel Mickiewicz                            
(Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte, Polija).

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

***

2023. gada 17. februārī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženier- 
zinātnes nozares promocijas padomes “P-22” atklātā sēdē Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6b, 513. auditorijā MARKS MARINBAHS 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Vilces elektromehānisko 
iekārtu dinamikas, stiprības un tehniskā stāvokļa novērtējuma 
pētījums” (“Study of the Dynamics, Strength and Technical 
Condition Assessment of Traction Electromechanical           
Equipment”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Guntis Strautmanis (Rīgas            
Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Nadiia Bouraou (Ukrainas 
Nacionālā tehniskā universitāte, Ukraina),  Dr. sc. ing. Igor           
I. Tsukrov (Ņūhempšīras Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: 
https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://e-
books.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 17. februārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Teoloģijas fakultātes promocijas padomes �lozo�jā, ētikā 
un reliģijā atklātā sēdē attālināti ILZE STIKĀNE aizstāvēs savu 
promocijas darbu par tēmu “Un kurš gan patiesībā nekad nav 
ticējis Jēzum?”: Katolicisms Džeka Keruaka Louelas romānos” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai humanitārajās un 
mākslas zinātnēs. 

Recenzenti: Dr. phil. Anne Sauka (Latvijas Universitāte),       
Dr. theol. Kristo Lombārds (Pretorijas Universitāte, Dienvidā-
frikas Republika), Dr. theol. Anne Kull (Tartu Universitāte, 
Igaunija). 

Ar promocijas darbu un kopsavilkumu iespējams 
iepazīties LU bibliotēkā, LU un LU Teoloģijas fakultātes 
tīmekļvietnē. 

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2023. gada                   
15. februārim rakstot uz: ilze.jansone@lu.lv.

***

2023. gada 22. februārī plkst. 12.00 Daugavpils Universi-
tātes (DU) Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom BIRUTA URBĀNE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Implicīto un eksplicīto 
attieksmju izpēte pret Latvijas un ārzemju pārtikas produktu 
zīmoliem” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociāla-
jās zinātnēs. 

Recenzenti: Dr. psych. Kristīne Martinsone (Rīgas 
Stradiņa universitāte), Dr. psych. Vineta Silkāne (Vidzemes 
Augstskola),      Dr. psych. Antanas Kairys (Viļņas Universitāte). 

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2023. 
gada 17. februārim rakstot uz: alina.danilevica@du.lv.

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

 

Ph. D. Ivo Vaicim (RTU Mašīnzinātņu un aeronautikas 
fakultāte) – Vitauta Tamuža balvu mehānikā par darbu 
“Mehānisko sistēmu elementu formas optimizācija, ievērojot 
nenoteiktību”. Vad. Dr. sc. ing. A. Januševskis,                                           
Dr. sc. ing. J. Auziņš.

Mg. philol., Mg. translat. Madarai Stādei (Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultāte) – Zentas Mauriņas balvu 
literatūrzinātnē par darbu “Etniskās un nacionālās gastro- 
identitātes romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”                
Vad. Dr. philol. I. Kalniņa.

Mg. chem. Aleksandram Čižikovam (Latvijas Universitāte, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Mārtiņa                      
Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā par                               
darbu “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta                               
aminoskābju C(sp2)-H saites funkcionalizēšana”.                                                     
Vad. Mg. Sc .ing. L. Lukašēvics, Dr. chem. L. Grigorjeva.

Ph. D. Linardam Lapčinskim (RTU Materiālzinātes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte) – Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā 

par darbu “Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas 
lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana”. Vad. LZA īstenie 
locekļi A. Šutka, M. Knite.

Ph. D. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam (RTU Materiāl- 
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās 
sintēzes institūts) – Edvīna Vedēja balvu par izciliem sasniegu-
miem organiskajā ķīmijā par darbu “Kobalta katalizēta             
C-H saites funkcionalizēšana”. Vad. Dr. chem. L. Grigorjeva.

Jauno zinātnieku balvas

Mg. oec. Amandai Brizgai (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 
universitāte) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu 
“Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori 
Eiropas Savienības dalībvalstīs”. Vad. Dr. oec. I. Leibus.

Mg. phys. Viktorijai Pankratovai (LU Cietvielu �zikas 
institūts) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Radiācijas       
inducētu defektu izpēte granātu monokristālos”.                                               
Vad. Dr. phys. A. Šarakovskis.

Ph. D. Līgai Romānei-Kalniņai (Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultāte) – LZA jauno zinātnieku balvu 
par darbu “Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums 
Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā 
diskursa analīze”. Vad. Dr. philol. I. Karapetjana.

Mg. phys. Rihardam Ruskam (LU Cietvielu �zikas institūts) – 
LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Redzamā un infrasar-
kanā luminiscence alumīnija nitrīda materiālos”.         Vad. Dr. 
habil. phys. B. Bērziņa.

Mg. chem. Artūram Spergam (RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes    
institūts) – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Dzelzs 
katalizēta �uormetilēngrupas pārnese no sulfonija sāliem”.                         
Vad. Dr .sc. nat. J. Veliks.

Turpinājums no 7. lpp.

LZA Senāta aktualitātes 

  “Zinātnes Vēstnesis” 2023. gada 30. janvāris
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AIZSTĀVĒŠANA

2023. gada 22. februārī plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Mašīnbūves un mehānikas zinātnes 
nozares promocijas padomes “P-16” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 
ielā 6B, 417. auditorijā VIKTORS GUTAKOVSKIS aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Nerūsējošā tērauda apvirpošanas 
procesa precizitāte atkarībā no AL2O3 nano pārklāta griezējin-
strumenta nodiluma” (“Precision of Stainless Steel Turning 
Process Depending on AL2O3 Nano-Coated Cutting Tool 
Wear”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierz-
inātnēs un tehnoloģijās: mašīnbūvēs un mehānikas nozarē. 

Recenzenti: Dr. phys. Aleksejs Kataševs (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Ph. D. Regita Bendikiene (Kauņas Tehnologiskā 
universitāte), Ph. D. Tauno Otto (Tallinas Tehnoloģiskā                   
universitāte, Igaunija).

Promocijas padomes “P-16” sēde tiks organizēta arī 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom: https://rtu-
cloud1.zoom.us/j/99248778549?pwd=VjRJdUt6cFpYd0Fm-
WTFMODR1MnNEQT09.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: 
https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://e-
books.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 23. februārī plkst. 13.00 Rīgas Stradiņa                  
universitātes (RSU) Politikas zinātnes promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā IEVA 
BIKAVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latvijas veselī-
bas politikas reforma no 1990. līdz 2020. gadam vēsturiskā 
institucionālisma skatījumā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. pol. Māris Andžāns (Rīgas Stradiņa 
universitāte), Dr. sc. Iveta Reinholde (Latvijas Universitāte),            
Ph. D. Andrejs Makaričevs (Tartu Universitāte, Igaunija).

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.

***

2023. gada 24. februārī plkst. 14.00 Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes (LBTU) promocijas padomes “Pārti-
kas un dzērienu tehnoloģijas” atklātā sēde Jelgavā, Rīgas ielā 22, 
216. auditorijā ANETE ĶEĶE aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Dehidrēta medus iegūšana un kvalitāte” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Dalija Segliņa (APP “Dārzkopības 
institūts”),  Dr. sc. ing. Ruta Galoburda (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Dr. chem. Artūrs Vīksna (Latvijas    
Universitāte).

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

*** 

2023. gada 24. februārī plkst. 13.00 Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes (LBTU) Veterinārmedicīnas promoci-
jas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinār-
medicīnas fakultātē, A 100. auditorijā DAIGA GĀLIŅA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Rezistentā Escherichia 
coli izplatība cūkām un tā samazināšanas iespējas” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. vet. Ilmārs Dūrītis (Latvijas 
Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Dr. med. vet. Vita 
Antāne (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte),          
Dr. med. Juta Kroiča (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā 
bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un tīmekļvietnē: http://l-
lu�.llu.lv/promocdarbi.html.

2023. gada 1. martā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa                   
universitātes (RSU) Veselības un sporta zinātņu promocijas 
padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta 
auditorijā, un attālināti tiešsaistes platformā Zoom ZANE 
ROŽKALNE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Autonomija 
dalībā un veselības aprūpē un gatavība pārejai uz pieaugušo 
veselības aprūpi jauniešiem ar cerebrālo trieku”.

Recenzenti: Dr. med., doc. Guna Bērziņa (Rīgas Stradiņa 
universitāte), Ph. D.  Aija Kļaviņa (Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija), Ph. D. Arve Opheim (Gēteborgas Universitāte, 
Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un 
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.

***

2023. gada 2. martā plkst. 10.30 Rīgas Tehniskās               
universitātes (RTU) Materiālzinātnes nozares promocijas 
padomes “P-02” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7,     
272. auditorijā  RAIVIS EGLĪTIS aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Uz ultra-mazām titāna dioksīda nanodaļiņām balstīti 
fotohromie materiāli” (“Photochromic materials based on ultra 
small titanium dioxide nanoparticles”) zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un    tehnoloģijās: 
materiālzinātnes nozarē.

Recenzenti: Dr. chem. Donāts Erts (Latvijas Universitāte), 
Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis (Latvijas Universitāte),                
Ph. D. Gemma García Mandayo (Centro de Estudios e                    
Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa, Spānija).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē 
e-platformā:https://rtucloud1.zoom.us/j/96599083595?p-
wd=Q2JLVnBuOFdkcWZLOFpnMVBSVitXUT09.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: 
https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://e-
books.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 7. martā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā 
sēdē Rīgā, Jelgavas ielā 1, 545. auditorijā JEKATERINA        
MARTINOVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Kluyveromyces marxianus biotehnoloģiskā potenciāla 
palielināšana” zinātniskā doktora grāda (Ph. D) iegūšanai 
dabaszinātnēs.

Recenzenti: Dr. biol. Vizma Nikolajeva (Latvijas             
Universitāte), Dr. sc. ing. Juris Vanags (Rīgas Tehniskā              
universitāte), Ph. D. Tiina Alamae (Tartu Universitāte,       
Igaunija).

Ar darbu, sākot no 2023. gada 21. februāra, varēs 
iepazīties LU bibliotēkā  Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 10. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 519. auditorijā    
ANTOŅINA MACKEVIČA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Risku vadības labākās prakses ietveršana izglītības 
nozarē”  zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās 
zinātnēs, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.  

Recenzenti: Dr. oec. Baiba Rivža (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Dr. sc. admin. Inese Lūsēna-Ezera 
(Liepājas Universitāte), Dr. sc. admin. Yulia Stukalina           
(Transporta un sakaru institūts).  

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

***

 

2023. gada 10. martā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes 
(DU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 
atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā  Zoom NIKOLAJS 
JEFIMOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Kapitāl- 
sabiedrības valdes kompleksa darba izvērtēšana komerciālo 
attiecību organizācijas jomā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
sociālajās zinātnēs iegūšanai.

Recenzenti: Dr. oec. Viktorija Šipilova (Daugavpils 
Universitāte), Dr. oec. Jeļena Lonska (Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija), Ph. D. Marzena Piotrowska-Trybull (Varšavas 
Valsts aizsardzības universitāte, Polija).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz           
2023. gada 8. martam rakstot uz: alina.danilevica@du.lv.

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

***

2023. gada 13. martā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās    
universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženier- 
zinātnes nozares promocijas padomes “P-12” atklātā sēdē Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6A, 127. auditorijā AIGARS LAVRINOVIČS 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Mikroaļģu tehnoloģija 
komunālo notekūdeņu pēcattīrīšanai” (“Microalgal Technology 
for Municipal Wastewater Post-Treatment”) zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Kristina Kokina (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Ph. D.  Annelie Hedstrom (Lulea Tehnoloģiskā 
universitāte, Zviedrija), Ph. D. Jaak Truu   (Tartu Universitāte, 
Igaunija).

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

***

2023. gada 17. martā (pārcelts no 2023. gada 20. janvāra)  
plkst. 14.15  Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības 
un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes 
“P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 342. kabinetā 
EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju 
nestspējas novērtēšanā” (“Vibration Correlation Technique for 
Cylindrical Structural Safety Assessment”) zinātniskā  doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Dmitrijs Serdjuks (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Ph. D. Haim Abramovich (Izraēlas tehnoloģiju 
institūts “Technion”, Izraēla), Ph. D. Chiara Bisagni (Del�as 
tehnoloģiju universitāte, Nīderlande).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties 
Valsts Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: 
https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://e-
books.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktoranti-
em → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 20. aprīlī  plkst. 16.30 Latvijas Universitātes 
(LU) Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo 
mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā 
sēdē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā SANTA BRIEDE 
aizstāvēs     promocijas darbu par tēmu “Īpašvārdi latviešu un 
lietuviešu leksikogrā�jā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs.  

Recenzenti: Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas 
Universitāte), Dr. philol. Antra Kļavinska (Rēzeknes Tehnoloģi-
ju akadēmija), Dr. hum. Daiva Sinkevičiūte (Daiva Sinkevičiūtė) 
(Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru 
bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.
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