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Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

Turpinājums – 4.lpp.Turpinājums – 3.lpp.

Turpinājums – 2.lpp.

Sveicam jubilārus!
 7. maijā LZA ārzemju locekli Juri Upatnieku!   
12. maijā LZA korespondētājlocekli Ivanu Vedinu!
26. maijā LZA goda locekli Imantu Kalniņu! 

Ad multos annos!  Latvijas Zinātņu akadēmija

“Humanitāro zinātņu pētnieku darba process ir daudzveidīgs. 
Mana laime un nelaime bija tā, ka par pētniecības pamatvirzie-
niem kļuva divi: literatūra un teātris, tiem ir gan kopīgais, gan 
atšķirīgais. Lai uzrakstītu par Raini, Anšlavu Eglīti, Mārtiņu  
Zīvertu, Rūdolfu Blaumani – ir pamatīgi jāizpēta šo personu 
dzīves ritums, īpatnība un savdabība viņu literārajos darbos,  
jāieskatās arhīvos un muzeju krājumos. Ar aktieru saimi ir ci-
tādi: vispirms jāvēro teātra izrāde, jāpamana aktiera savdabība 
un būtība, bet, sākot rakstīt grāmatu, jākontaktējas un jāiepazīst 
viņi dzīvē. Katras grāmatas pamatā ir daudzas tikšanās, ilgas 
sarunas, kurās var aizkļūt līdz personas pamatvērtību skalai. 
Taču – var jau arī viss neatklāties”, – saka LZA īstenais locek-
lis, akadēmiķis, Raiņa daiļrades pētnieks un teātra zinātnieks  
Viktors Hausmanis sarunā ar akadēmiķi Ojāru Spārīti par 
Raiņa dzīves un daiļrades pētniecību, teātra dramaturģiju un 
izcilām latviešu aktrisēm, humanitāro zinātņu pētnieku darba 
procesu un Latvijas Zinātņu akadēmiju. 

Es Jūs atceros no Literatūras un mākslas muzeja lasīta-
vas Rīgas pils augšstāvā 1976. vai 1977. gadā, kad strādājāt 
pie Raiņa kopoto rakstu sējumu sagatavošanas un trenējāt 
Gundegai Grīnumai Raiņa rokrakstu lasīšanas prasmi. Es 

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu 
nozarēs Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras no-
sauktas izcilu zinātnieku vārdā. Artura Balklava (1933-2005) 
vārdā nosauktā balva tiek piešķirta par izciliem sasniegumiem 
zinātnes popularizēšanā.

Balvas laureāti: V. Grabovskis, I. Vilks (2007), A. Alksnis, 
I. Pundure (2008), A. Vēriņš (2009), M. Gills (2010), Z. Kipere 
(2011), O. Gerts (2012), V. Hermanis (2013), J. Jansons (2015), 
O. Dumbrājs (2017), K. Švarcs (2019), J. Kleperis (2020). Šogad 
Artura Balklava balva par ieguldījumu zinātnes popularizēšanā 
Latvijā tika piešķirta LZA  korespondētājloceklim, fiziķim Vja-
česlavam Kaščejevam.

Šajā rakstā ir apkopoti radioastronoma, profesora Artura 
Balklava citāti, kuri viņam raksturīgajā izteiksmes manierē at-
spoguļo astronomijas īpašo lomu citu zinātņu vidū.

Profesora skolu jaunatnei adresētās rindas (“ZvD”, 
1994/95, Ziema):

“Astronomija vainago materiālās pasaules izziņu tās pla-
šumā, tāpat kā mikrofizika (atomfizika, kvantu mehānika, 
elementārdaļiņu fizika, kvantu lauka fizika u. c.) vainago šīs 
pasaules galveno sastāvdaļu – vielas un lauku – uzbūves izprat-
ni dziļumā. Tādēļ jebkuram daudzmaz izglītotam mūsdienu 
tehnoloģiskās sabiedrības loceklim vajadzētu zināt un saprast 
gan astronomijas, kura izzina makrokosmu (precīzāk būtu teikt 
– megakosmu), gan mikrofizikas, kura pēta mikrokosmu, pa-
matatziņas. Un, protams, te nav runa par dziļu izpratni, kura 
prasītu veltīt šo jautājumu izpētei visu mūžu, bet par elemen-
tārām, taču pietiekami vispusīgām un precīzām zināšanām, kas 
ļautu apzināties pasauli un cilvēka vietu šajā pasaulē, kuras di-
mensijās tā prāts ir iespiedies no apmēram 2x1026 m megakos-
mam līdz apmēram 2x10-35 m mikrokosmam. Tā ir pasaule, kas 
logaritmiskā mērogā aptver apmēram 61 kārtu vai līmeni, un 
katrā šajā līmenī pastāv noteikti objekti un norisinās savdabīgi 
procesi. Patiesi grandioza daudzveidība!” 

Uz astronomijas studentes jautājumu “Pastāstiet par per-
sonīgi jums tuvāko, interesantāko tēmu zinātnē vai zinātnisko 
problēmu”, profesors atbild: 

 “Uzskatu, ka cilvēka dzīves pamatuzdevums ir izzināt un 
saprast Pasauli kopumā, tās uzbūvi, funkcionēšanu un mērķi. 
Tātad, izzināt un izprast kā materiālo, tā garīgo pasauli. Tādēļ, 
galvenokārt pētot Visumu, interesējos arī par panākumiem fizi-
ķu visu laiku sakramentālā sapņa īstenošanā – Vienotā lauka vai 
Visa Esošā Teorijas izstrādāšanā [Visa Esošā Teorija aprakstītu 
visas četras līdz šim pazīstamās fundamentālās sadarbes – stip-
ro, vājo, elektromagnētisko un gravitācijas – kā viena universāla 
lauka fāžu pārejas. I.P.], kas ļautu noskaidrot gan mikropasau-
les noslēpumus, gan makropasaules jeb Visuma uzbūvi un evo-
lūciju. Tas man, tāpat kā daudziem zinātniekiem, ir palīdzējis 
nonākt pie atziņas, ka šī Pasaule, tās rašanās un pastāvēšana 
nav izprotama bez garīga rakstura Primāras Informācijas pa-
stāvēšanas, vienalga kā to nosaucam – par Kosmisko Saprātu, 
Visuma Dvēseli, Lielo Garu vai Dievu, respektīvi, nonākt pie 
Dieva atziņas, kam ir ļoti dziļas kā filozofiskas, tā sabiedriskas 
konsekvences”.
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LZA JUBILEJAS SARUNAS –  
ar akadēmiķi, Raiņa daiļrades  
pētnieku un teātra zinātnieku  

Viktoru Hausmani
nācu gan kā praktikants uz šo lasītavu, gan savas intereses 
vadīts. Bet Jūs kā autoritāte zinātnisko tekstu rakstīšanā iz-
cili skaidrā un skaistā latviešu valodā man kļuvāt jau vidus-
skolas gados, kad es iegādājos un lasīju Jūsu grāmatu “Raiņa 
dramaturģija”. Kā Jūs nonācāt pie Raiņa dzīves un daiļrades 
pētniecības? 

Mēs tiešām iepazināmies sen – Rīgas pilī, kur ilgus gadus 
pastāvēja Raiņa Literatūras un mākslas muzejs. Tur dienu no 
dienas, vairāku gadu garumā sēdējām ar Gundegu Grīnumu un 
lasījām, salasījām, reizēm burtojām Raiņa rokraksta lapas un 
dažādus viņa uzmetumus, un man ir prieks, ka tajā laikā dzima 
Gundegas mūža darba pirmsākumi: Raiņa dzīves un daiļrades 
pētniecība. Jā, tobrīd sāka tapt izdevums, kāds ne mūsu, ne nā-
kamo paaudžu dzīvē nekad vairs neparādīsies – Raiņa kopo-
to rakstu trīsdesmit sējumi. Protams, ne jau mēs divi vien, bet 
plašs, galvenokārt jaunu, zinātnieku loks toreiz bija ķēries pie šī 
darba. Kāpēc es nonācu pie Raiņa kopotu rakstu gatavošanas 
un Raiņa dzīves un daiļrades pētniecības? Atbilde īsa un tāda 
dīvaina: mani piespieda to darīt, un – labi, ka tā! Nekad par to 
neesmu skumis vai žēlojies – tikai priecājies.

Biju pabeidzis toreizējo Latvijas valsts Pedagoģisko institū-
tu, ļoti gribējās sākt darbu zinātnes laukā, aizgāju uz Valodas un 
literatūras institūtu, vaicāju – vai nebūtu kāda darbavieta? Man 
institūta direkcijā zinātniskā sekretāre strikti atbildēja, ka brīvu 
vietu nav. Lai es braucot uz Maskavu – tur PSRS Zinātņu akadē-
mijas Pasaules literatūras institūtā esot izsludināta pieteikšanās 
studijām aspirantūrā. Ko darīt? Naudas man nebija, krievu va-
lodu zināju slikti, bet tomēr devos uz Maskavu, pārbaudījumus 
nokārtoju, un tiku uzņemts aspirantūrā. Tad nāca vēl viens ne-
gaidīts pārbaudījums – uzzināju, ka mans zinātniskais vadītājs 
būšot Kornēlijs Zeļinskis, viens no Pasaules literatūras institūta 
vadošajiem pētniekiem. Sasveicinājāmies, parunājām, tad at-
skanēja jautājums: “Kāds būs jūsu disertācijas temats?” – Tā! 
Es gandrīz samulsu! Nebiju par to domājis un pateicu, ka mani 
saista teātris un drāma. Zeļinskis noklausījās, un tad pavēstīja: 
“Jūsu disertācijas tēma būs “Raiņa drāma “Uguns un nakts””. 
Ko lai atbildu? Paliku pie Raiņa, turklāt disertāciju nācās rakstīt 
krievu valodā, bet – kas sākts, jādara līdz galam, un pāris gados 
tapa mans promocijas darbs (toreiz gan to tā vēl nesauca!). 

LZA JUBILEJAS SARUNAS  turpinot
DABAS UN AINAVAS MAINĪGĀ IEDABA –  

KĀ SARGĀT MAINĪGO,  
JA SABIEDRĪBA PRASA NEMAINĪGO 
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Turpinot Latvijas Zinātņu akadēmijas jubilejas gadā pēc 
laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” iniciatīvas iedibināto rakstu 
ciklu “LZA jubilejas sarunas”, akadēmiķis Ojārs Spārītis uz 
sarunu aicināja LZA korespondētājlocekli, ģeogrāfi un ainavu 
pētnieci Dr.habil.geogr. Aiju Mellumu.

Atceros pasenos laikus, kad sabiedrībā izskanēja Jūsu 
vārds, un dzirdējām par darbiem, ko darījāt. Bet – kā vei-
dojās dzīve kā zinātniecei? Kāda loma gadu gaitā veiktajiem 
pētījumiem?

Jūs runājat par lūzumiem laikā, ko piedzīvo mana paaudze. 
Tā tas ir, taču galvenais – kā mēs katrs to uztveram un vērtējam, 
jo ir dažādas pieredzes. Dzirdētie darbi – lielākoties tas attie-
cas uz pagājušo gadsimtu, kad Latvijā tika veidota aizsargājamo 
dabas teritoriju sistēma. Nedaudz vēlāk, jau Atmodas laikā, vai-
rākus gadus paņēma lielie projekti, kā tos saucu tagad. Par sevi. 
Esmu beigusi Latvijas Universitātes (toreiz Latvijas Valsts uni-
versitātes) Ģeogrāfijas fakultāti, kādus gadus strādāju tās pētīju-
mu centrā, aizstāvēju ģeogrāfijas zinātņu kandidāta disertāciju. 
Tad nāca pārmaiņas, mani uzaicināja darbā Latvijas Mežsaim-
niecības problēmu institūtā, kur izveidoja Dabas aizsardzības 
daļu. To vadīja mežzinātnieks, izcils Latvijas dabas un cilvēku 
pazinējs Pauls Sarma. Institūtā nostrādāju vairāk nekā 20 ga-
dus. Institūta laiks deva milzu zinātnisko un cilvēcisko pieredzi, 
atceros katru, ar ko kopā strādājām. 

ASTRONOMIJA –  
VISTUVĀK BEZGALĪBAI  

UN MŪŽĪBAI
LZA goda locekļa  

J. Strupuļa veidotā  
piemiņas medaļa (2008)  

“Zvaigžņotās Debess”  
atbild. redaktoram  

Arturam  
Balklavam-Grīnhofam 
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LZA JUBILEJAS SARUNAS –  
ar akadēmiķi, Raiņa daiļrades pētnieku un teātra zinātnieku 

Viktoru Hausmani
bet laimes brīdis pienāca 1989. gadā, kad kļuvu par Zinātņu aka-
dēmijas īsteno locekli un vairākus gadu desmitus darbojos aka-
dēmijas Senātā. Tas deva jaunu elpu, bija prieks gadu no gada būt 
kopā ar visaugstākās raudzes zinātniekiem, ar tādām izcilībām kā 
Jānis Stradiņš, Juris Ekmanis, Tālavs Jundzis, Ivars Kalviņš, Maija 
Kūle, Baiba Rivža, Raita Karnīte… Varētu saukt vēl… Bet pats 
galvenais – kopīgā gaisotne. Bija sajūta, ka tur, kolēģu akadēmiķu 
kopsaimē, vieglāk elpoju un spēcīgāk pukstēja mana sirds. 

Kā Jūs raksturotu humanitārā zinātnieka darba proce-
su, pētot materiālus un rakstot grāmatas par teātra jautāju-
miem?

Humanitāro zinātņu pētnieku darba process ir daudzvei-
dīgs. Mana laime un nelaime bija tā, ka par pētniecības pamat-
virzieniem kļuva divi: literatūra un teātris, tiem ir gan kopīgais, 
gan atšķirīgais. Lai uzrakstītu par Raini, Anšlavu Eglīti, Mārti-
ņu Zīvertu, Rūdolfu Blaumani – ir pamatīgi jāizpēta šo personu 
dzīves ritums, īpatnība un savdabība viņu literārajos darbos, jā-
ieskatās arhīvos un muzeju krājumos. Ar aktieru saimi ir citādi: 
vispirms jāvēro teātra izrāde, jāpamana  aktiera savdabība un 
būtība, bet, sākot rakstīt grāmatu, jākontaktējas, jāiepazīst viņi 
dzīvē. Katras grāmatas pamatā ir daudzas tikšanās, ilgas saru-
nas, kurās var aizkļūt līdz personas pamatvērtību skalai. Taču 
– var jau arī viss neatklāties. 

Dramaturģija var pastāvēt arī kā lasīšanai iespiests lugas 
manuskripts. Bet teātris ir kaut kas pavisam cits. Kā Jūs rak-
sturotu atšķirību starp iespiesto dramaturģisko materiālu un 
inscenējumu, uzvedumu?

Taisnība, luga var pastāvēt kā lasāmviela, un lasot, katrs izjū-
tam kaut ko atšķirīgu, īpatnēju  – Blaumaņa “Indrānos”, Raiņa 
“Jāzepā un viņa brāļos”, Anšlava Eglīša “Bezkaunīgajos večos”, 
un tomēr tā īsti luga atdzīvojas uz skatuves. Mums nav jāiztē-
lojas, jo mūsu acu priekšā paveras dzīve, skatām realitāti, kurai 
nu sekojam līdzi, un kādreiz pat rodas sajūta, ka būtu gatavi 
kāpt uz skatuves un ņemt dalību atveidotajā dzīves ainā. Daž-
kārt smejamies, daudz retāk – nobirst asara. Jā, teātris ir kaut 
kas vairāk par lasāmgabalu. 

Jums ir daudzas monogrāfiska rakstura grāmatas, kas 
veltītas izcilām latviešu aktrisēm –  Lilijai Ērikai, Felicitai 
Ertnerei, Lilitai Bērziņai, Almai Ābelei, Veltai Līnei, bet ne-
viena, kas būtu veltīta aktieriem – vīriešiem. Kas atšķir vī-
rieša un sievietes tēlojumu, ka Jūsu uzmanības lokā vairāk ir 
iekļuvušas aktrises? 

Jāteic atklāti, ka jau no seniem skolas laikiem man patikušas 

meitenes, ar viņām esmu spēlējies un draudzējies. Mani draugi 
bijuši arī zēni, bet sporta spēles, spēka un veiklības apliecinā-
jumi nav bijuši manā interešu lokā. Pirmā mīlestība, protams, 
kā draudzība atplauka, kad man bija vienpadsmit gadu: vasarās 
dzīvoju laukos – Zaļeniekos, tur sadraudzējos ar kaimiņu mei-
teni, tikpat jaunu kā es, Rūtiņu. Rudenī sākās skola, man bija 
jādodas atpakaļ uz Jelgavu, draudzība pajuka. Turpmāk manā 
lielāko interešu lokā nonāca aktrises, Jelgavā toreiz darbojās tei-
cama teātra trupa, vecāki bieži devās uz teātri, bet puiku vienu 
mājās atstāt nevarēja, tāpēc ņēma līdzi, un teātrī man iepatikās 
daudzas jaunas, jaukas aktrises –  Ērika Prindule, Elvīra Līcīte 
un vēl citas. Es vēroju un dzīvoju līdzi skaistajām dāmām, kas 
uz skatuves dažkārt pārtapa par karalienēm. Tas notika jau pēc-
kara gados Rīgā. Dailē mani pat apbūra Lilita Bērziņa kā Spīdo-
la un Anna Kareņina, Alma Ābele kā Marija Stjuarte, Drāmas 
teātrī valdzināja toreiz jaunā aktrise Velta Līne. Tas bija kaut kas 
īpašs, neikdienišķs. Tik ļoti gribējās viņas iepazīt tuvāk, saprast, 
kā veidojas un top viņu skatuves tēli, kā rit aktiera dzīve lomā. 
Tikāmies, daudz runājāmies un bija interesanti apjaust, kā top 
uz skatuves izdzīvojamās lomas. Par Nacionālā teātra vēstures 
ainām uzzināju, daudzus vakarus sēžot pie Lilijas Ērikas; Dailes 
teātra vēstures lappuses varēju pārlapot kopā ar Felicitu Ertneri, 
un labāk izprast Eduarda Smiļģa režijas darbu. Gunāru Cilinski 
tuvāk iepazinu, rakstot grāmatu par Veltu Līni. Par viņām un 
vēl arī citām stāsta manas grāmatas. 

Savādi, protams, iznāk, ka par aktieriem – vīriešiem grāma-
tas rakstījis neesmu, kaut arī daudzus no viņiem dzīvē esmu 
labi pazinis; nu, piemēram Alfrēdu Jaunušanu, Ģirtu Jakovļevu, 
Jāni Kubili un vairākus citus, tomēr manu grāmatu par viņiem 
nav. Vienīgi nesen – 2014. gadā – radās grāmata par ASV San-
francisko dzīvojošo aktieri, režisoru, teātra ansambļa vadītāju 
Laimoni Siliņu. Nu jau arī viņš ir devies debesu tālēs. Gan jau 
tur tiksimies!

Kādu Jūs gribētu redzēt Latvijas Zinātņu akadēmiju šo-
dien un turpmākajā attīstības lokā?  

Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē es gribētu redzēt 
jaunus censoņus, kuros mājo griba doties augšup – līdz piec-
padsmitajam stāvam un vēl augstāk! Viss zinātniskais darbs ne-
var tapt Zinātņu akadēmijas augstceltnē, bet, lai tā plašā nozīmē 
būtu zinātnes centrs! Ziniet, arī skats no šīs augstceltnes uz Rīgu 
ir vienreizējs. Kā rast ceļu augšup? Domāsim! 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja akadēmiķis Ojārs Spārītis

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) gads-
kārtējā kopsapulcē 2021. gada 9. aprīlī, piedaloties arī izglītības 
un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai un Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA) prezidentam Ivaram Kalviņam, izskanēja daudz 
informācijas gan par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
sāktajām reformām, gan nozares pārstāvju piedāvātajiem li-
kumdošanas risinājumiem, un tas Zoom platformā noturēja 
apmēram pusotra simta dalībnieku interesi visu pasākuma lai-
ku. LAPA Gada atzinības balvu gudrās pūces veidolā saņēma 
Latvijas Universitātes (LU) profesore Biruta Sloka par jauno 
zinātnieku sagatavošanu. 

Akadēmiskās karjeras jaunajā ietvarā tenūras sistēma, bet 
arī AII un ZI konsolidācija 

LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš uzrunā uzsvēra to, 
ar ko jau iepriekš vērsās pie premjerministra, proti, ka zināšanu 
pārneses uzlabošanai un zināšanās balstītas ekonomikas papla-
šināšanai Latvijā nepieciešams veikt izmaiņas investīciju stratē-
ģijā un pārvaldībā, izveidojot inovāciju attīstībai nepieciešamo 
ekosistēmu – ar prototipēšanas centriem, produktu sertifikāciju 
u. tml. LZA ir gatava koordinēt zinātniski tehnoloģiskās pēt-
niecības un inovāciju platformu, kurā uzņēmēji varētu vērsties 
pēc pētniecības un attīstības (P & A) atbalsta, ideju un projektu 
ekspertīzes un kurā būtu koncentrēta publiski pieejama inovā-
cijas procesa sākumposma infrastruktūra viedās specializācijas 
virzienos. Tas palīdzētu arī STEM jomai (fizika, ķīmija, mate-
mātika, informātika, dabaszinātnes), kurā studējošo skaits tālu 
atpaliek no nepieciešamā. Latvijā izvēlētais ceļš ir zinātnes kon-
centrācija augstskolās, tāpēc profesūrai ir nepārvērtējama loma 
ne vien nācijas intelektuālās kapacitātes, bet arī valsts konku-
rētspējas un ilgtspējas veidošanā. Reformas jau ilgstoši nozari 
“krata kā drudzī”, tāpēc svarīgi, lai jaunas lielas pārmaiņas tie-
šām rezultētos attīstībā.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, iepazīstinot ar 
jauno akadēmiskās karjeras (AK) modeli, par pašreizējās situā-
cijas augstākās izglītības un zinātnes telpā kā vienu no atslēgas 
vārdiem minēja ātrumu. Šis lielums kā būtisks tiek uzsvērts arī 
Covid-19 bremzētās ekonomikas un kopējās dzīves plūsmas 
paātrinājuma un restarta kontekstā, un augstākajai izglītībai, 
zinātnei ar šajā laikā radītām vērtībām jāpiedalās atjaunošanās, 

tālākvirzības procesā, kas starptautiskā mērogā visbiežāk nozī-
mē – “kurš pirmais”. Ir pētnieki, kas kokonizējas, un ir pētnieki, 
kas mainās un izvirza ambiciozus plānus, kuri straujas attīstības 
nepieciešamības gadījumā ir noderīgāki.

Ar Pasaules Bankas (PB) iesaisti īstenotās AK reformas ie-
guvumi tika prezentēti kā: mērķtiecīgas, konsolidētas un snie-
gumā balstītas investīcijas/finansējums – 4 miljoni augstskolu 
padomju veidošanai, 11 miljoni – tenūras (beztermiņa darba 
līgums akadēmiskajā amatā pēc noteiktu profesionālās un zi-
nātniskās kvalifikācijas kritēriju izpildes) doktoriem, t. sk. pro-
fesoriem un asociētajiem profesoriem; integrēta akadēmiskās 
karjeras sistēma un no pētnieka uz docētāju, nevis otrādi, viena 
ievēlēta vieta un viena slodze (struktūrā iekļaujot pētniecību, 
studiju, organizatorisko un nozarē veikto darbu), nevis pašrei-
zējā fragmentētā slodžu sistēma; nevis iekšēji noslēgta pārval-
dības sistēma, bet atklāta procedūra un starptautiskā konkursā 
izvēlēti pretendenti. 

Piedāvātie 4 soļi līdz modernai augstākās izglītības telpai 
ar mērķi veicināt Latvijas zinātnes un augstākās izglītības 
starptautisko konkurētspēju, kvalitāti, resursu ieguldījumu 
efektivitāti: tipoloģija, spēcīgas pētniecībā balstītas institūci-
jas; pārvaldība ar stratēģisku attīstību un resursu efektivitāti; 
akadēmiskais personāls ar iepriekš minēto tenūras sistēmu, 
pedagoģiskā un zinātniskā darba vienotību, slodzes un atal-
gojuma salāgošanu (darba samaksas principi patlaban dod 
zemāku rezultātu par vidējo Latvijā), cilvēkresursu ataudzi; 
cikliska institucionāla akreditācija un tās rezultātā augstā-
kās izglītības un zinātnes sektora konsolidācija, mērķējot uz 
mazāku skaitu, bet spēcīgākām un kvalitatīvākām augstākās 
izglītības institūcijām (AII) un zinātniskām institūcijām (ZI). 
Plānota vismaz 10 valsts AII un ZI iekšējā vai ārējā konsoli-
dācija, ārējā konsolidācijā AII konsorciji ir kā pārejas posms 
uz institucionālo integrāciju, koledžas tiek pievienotas augst-
skolām. Stratēģiskās P & A izcilības iniciatīvas: iekšējie pēt-
niecības granti, t. sk. ZI un uzņēmējdarbības partnerībai; 
zinātnieku (profesoru) izcilības granti; cilvēkkapitāla (dok-
torantūra un pēcdoktorantūra, ārvalstu zinātnieku piesaiste) 
attīstība; pētniecības infrastruktūras uzlabošana (digitalizā-
cija, iekārtas). Laika grafiks paredz līdz 2021. gada novembra 
vidum nozares izpratni par AK jauno ietvaru un tā ieviešanu, 
PB ziņojumu par to.

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā IZM 
piešķirtās investīcijas ir 132,2 milj. (6,6 % no 2 mljrd. / 8,2 % no 
1,6 mljrd.; sākotnējais pieprasījums – 453 milj. jeb 23 %). Plāna 
ekonomiskās transformācijas un produktivitātes sadaļā no 200 
miljoniem IZM Augstskolu pārvaldības reformai, cilvēkresursu 
attīstībai atvēlēti 82,5 milj. (šajā sadaļā iekļautajai, bet ne tieši uz 
IZM attiecinātajai inovāciju un privāto investīciju P & A veici-
nāšanai – arī 82,5 milj.). Plāna digitālās transformācijas sadaļā 
IZM ir piešķirti 5 milj. atvērtai zinātnei, 14,2 milj. – augsta lī-
meņa prasmēm.

Mainīti MK noteikumi kvalifikācijai, “nē” profesoram 
bez doktora grāda Latvijā

LAPA priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža (vietnieks 
profesors Uldis Grāvītis), apskatot asociācijas aktivitātes gada 
laikā, izcēla iesaisti valstiski svarīgu dokumentu izstrādē un ap-
spriešanā. Starp tiem ir arī Ministru kabineta (MK) noteikumi 
Nr. 29 (25.02.2021.) par profesora vai asociētā profesora amata 
pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora 
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtību. Noteikumiem 
nav pārejas perioda, tie stājušies iepriekšējo Nr. 341 vietā. Kva-
lifikācijas novērtēšanā mainījies minimālais izpildāmo kritēriju 
skaits: zinātniskajai kvalifikācijai pretendentam jāatbilst vismaz 
4 kritērijiem (iepriekš 3) profesora amatā un 3 kritērijiem (ie-
priekš 2) asociētā profesora amatā; pedagoģiskajai kvalifikācijai 
– vismaz 4 kritērijiem (iepriekš 5) profesora amatā un 3 kritēri-
jiem (iepriekš 4) asociētā profesora amatā. Pastiprinātas ir pra-
sības attiecībā uz zinātniskajām publikācijām, jāsasniedz Hirša 
indeksa (rāda autora produktivitāti un kvalitāti pēc tā darbu 
citēšanas) minimums, kas dažādās zinātņu nozarēs ir atšķirīgs. 
Jaunums, ka augstskolas papildus var noteikt savus pretenden-
tam obligāti izpildāmos kritērijus. 

Līdzīgi kā Augstākās izglītības padome (AIP) arī LAPA 
noraidījusi Saeimas deputātu grupas Augstskolu likuma (AL) 
grozījumu priekšlikumu, kas paredz iespēju bez doktora grāda 
(Ph.D.) kandidēt konkursos Latvijā uz profesora amatu, to at-
tiecinot uz diasporas pārstāvjiem no valstīm, ar kurām Latvija 
pieļauj dubultpilsonību. 

Maskavā Pasaules literatūras institūtā bija augsts pētniecī-
bas līmenis, turklāt tur pavērās plaša teātra pasaule, kas pozitīvi 
iespaidoja manu teātra mākslas uztveri, jo Maskava piedāvāja 
augstas raudzes izrādes, un bija prieks, ka varēju apmeklēt Mas-
kavas Dailes teātri vai noskatīties izrādes, kurās viesojās izcili 
teātri no Anglijas, Vācijas, Francijas, arī Čehijas un Ungārijas. 
Tā man bija nepārvērtējama skola.

Tad – laimīgas sakritības dēļ – veiksmīgi varēju atgriezties 
Rīgā: mans aspirantūras laiks Maskavā Pasaules literatūras in-
stitūtā vēl nebija beidzies, kad saņēmu ziņu, ka 1957. gadā esmu 
ieskaitīts Valodas un literatūras institūtā. Pārrunās ar sektora 
vadītāju Kārli Kundziņu uzplaiksnīja doma, ka būtu pienācis 
laiks sākt gatavoties Raiņa kopotu rakstu izdevumam. Kārlis 
Kundziņš ierosināja ķerties pie šāda izdevuma pamatprincipu 
izveides, to izdarīju, un aizsākās darba process, kas ilga divdes-
mit gadus. Daudzas stundas un dienas nācās strādāt Raiņa Lite-
ratūras muzejā, lai salīdzinātu dzejnieka rokrakstu, lai atšifrētu 
viņa piezīmes un uzmetumus, jo tuvojās Raiņa simtā dzimšanas 
diena, un 1965. gada rudenī tika plānots izdot kopotu rakstu 
pirmos sējumus. Nekā! Darbs ar Raiņa rakstiem tika apturēts, 
to izdošanu aizliedza, uz vairākiem gadiem iestājās klusuma 
pauze. Izdevniecība “Zinātne” sagatavotos Raiņa kopoto rakstu 
sējumus nedrīkstēja pieņemt, to noteica Komunistiskās partijas 
centrālā komiteja! Nevarot taču izdot darbus, kuros cildināta 
iepriekšējā Latvijas valsts neatkarība, un Raiņa kopotie raksti 
iznāca, pateicoties Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskajam 
sekretāram Vilim Samsonam: viņš uzņēmās izdevuma galve-
nā redaktora pienākumus un prata augsta ranga valdības vīrus 
pārliecināt par Raiņa rakstu nozīmīgumu, un tie sāka iznākt no 
1977. gada, kad cits pēc cita sekoja 30 sējumi. Tā bija uzvara! 
Tikām bijām saņēmuši arī atzinību, gribējās kopīgi to atzīmēt, 
un Viļa Samsona vadībā ienācām restorāna “Latvija” zālē, kur 
iedzērām kafiju un – limonādi. Alkohols bija aizliegts.

Līdzās kopoto rakstu sējumu sastādīšanai tapusi virkne 
manu grāmatu: “Rainis un teātris” (1965), “Tautas dzejnieks 
Rainis” (1968), “Raiņa daiļrades process” (1971), “Raiņa dra-
maturģija” (1973), “Rainis mūsdienu teātrī”(1990).

Kāda ir Latvijas Zinātņu akadēmijas nozīme Jūsu darba 
dzīvē un akadēmiskajā karjerā? 

Uzreiz varu teikt, ka Zinātņu akadēmijai bijusi izcila loma 
manā dzīvē, jo būtībā – tur es izaugu. Ikdienā bija mans institūts, 
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LZA JUBILEJAS SARUNAS  turpinot
DABAS UN AINAVAS MAINĪGĀ IEDABA –  

KĀ SARGĀT MAINĪGO, JA SABIEDRĪBA PRASA NEMAINĪGO 
Bet Gaujas Nacionālais parks? Tā veidošana attiecas uz šo 

pašu laiku.
Jā, taču padomju varas gados tas ir īpašs gadījums, vēl līdz 

galam nesaprasts. Pasaules valstīs nacionālie parki (turpmāk – 
NP) kā aizsargājamas teritorijas pastāv kopš 19. gs. Pirmskara 
Latvijā bija divi, pēc platības mazi NP – Siguldas un Kokne-
ses (arī – Staburaga). Domāju, ka tie vairāk pauda nacionālās 
intereses, par ko varēja pārliecināties jau vēlāk, kad projektēja 
Pļaviņu HES uz Daugavas. Jāpiebilst, ka 1968. gada Latvijas PSR 
dabas aizsardzības likumā NP kā kategorija bija nosaukti blakus 
citām. 

Par Gaujas NP īsumā. Ideja par NP veidošanu nāca “no 
augšas”, tās iniciators bija tolaik Latvijas PSR Ministru pado-
mes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Strautmanis. Gaujas vārds 
gan netika uzreiz nosaukts, bija dažādi priekšlikumi, tostarp 
Rīgas apkārtne. Lai paplašinātu izvēles iespējas, Dabas aizsar-
dzības daļā veicām pētījumu par reģionālajām ainavām, kas 
būtu aizsardzības vērtas. Jāatzīst, ka daudzi fakti apmēram trīs 
gadu ilgajā sagatavošanās procesā man nav zināmi. Pastāvošajā 
vertikālajā varas struktūrā man iekrita izpildītāja loma (vadīju 
darbus, rakstīju dažādus paskaidrojumus, it sevišķi par vārdko-
pu nacionālais parks utt.). Sakarus ar augšējiem varas stāviem 
uzturēja Dabas aizsardzības daļas vadītājs P. Sarma. Vienkār-
šiem vārdiem, kādam vajadzēja sagatavot dokumentu – GNP 
attīstības ģenerālshēmu (tā laika terminoloģijā), ko 1973. gadā 
apstiprināja Ministru padomē. 

Uzsveru, ka Gaujas NP veidošanas pamatojuma izstrādes 
darbā piedalījās Latvijā zināmi speciālisti, ka sagatavošanas 
laikā notika sarunas ar vietējās varas pārstāvjiem, ka laikraks-
tā “Padomju Jaunatne” notika diskusija. Likās, ka tas ir atvērts 
process, un tā nozīme nav īsti izvērtēta. 

Gaujas NP gadījums ir interesants arī citādā ziņā, saistībā 
ar paaudžu maiņām, uztveres un vērtību maiņām. Pēc Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanas nācās dzirdēt apgalvoju-
mus, ka Gaujas NP veidošanu vadījusi Maskavas roka, ka tas ir 
padomju varas produkts, un tādēļ kā tāds noliedzams. To nereti 
attiecināja arī uz cilvēkiem, kas plānoja un veicināja GNP izvei-
došanu visai sarežģītos apstākļos, taču balstoties jau uz pasaulē 
gūto pieredzi. Bet gribu apgalvot, ka Gaujas NP praktiskajā vei-
došanā un uzturēšanā lielākā loma bija direktoriem, visiem dar-
biniekiem, kas laika gaitā veidoja tā atpazīstamību. Pēc gadiem 
gan tika izveidoti divi jauni NP, šo statusu piešķīra arī Slīteres 
rezervātam. 

Braucot pa Latvijas ceļiem, mūsu acis priecē ziedošie rap-
šu lauki, tīrumu plašumi, mežu un lauku mija. Kā Jūs vērtē-
jat mūsdienu lauksaimniecības un cilvēka faktora ietekmi uz 
Latvijas dabu un kultūrainavu, kas pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas ir ļoti mainījusies? 

Pēc neatkarības atgūšanas mēs atradāmies tajā ainavā, kas 
radās padomju varas gados. Ja runājam par lauku ainavām, tad 
to raksturīgā iezīme bija plašie meliorētie lauki, jaunveidotie 
ciemi, lielas lopu novietnes. Taču daudzviet, nomaļākās vietās, 
bija atrodami senāko ainavu fragmenti, kas saturēja vērtīgu in-
formāciju par to veidošanās gaitu.

Cilvēku dzīve pēc neatkarības atgūšanas turpinājās, to ietek-
mēja citi likumi un noteikumi, kas ar laiku atstāja savas pēdas 
mantotajā ainavā. Liela ietekme bija zemes reformai, kas ar lai-
ku parādīja privātīpašuma spēku. It sevišķi, attīstoties zemes 
tirgum, kad populārākajās vietās īpašumi tika sadalīti mazākos 
gabalos un tajos tika saplānoti jauni ciemi, māju puduri. Tie ta-
gad ir ainavu daļa. Arī vietumis redzamās “jaunās muižas”, mo-
dernās kūtis, vēja parki. Vairāk nekā senāk pieaugusi tūrisma 
un atpūtas saimniecības ietekme, kas rada savu infrastruktūru, 
savu vizuālo veidolu. Taču daudzviet izveidojušās tukšaines, 
drupas un pamesti lauki, vietas, ko cilvēki dažādu apstākļu dēļ 
atstājuši.

Jā, vispārīgā veidā es par jaunajām pārmaiņām ainavā nesa-
traucos, runa varētu būt vienīgi par kādām konkrētām vietām, 
kur veidojas neatbilstības. Īpaši tas attiecas uz tām, kas tiek sar-
gātas kā dabas un kultūras vērtības, bet vienlaikus ir populā-
ri tūrisma mērķi. Jāsaka gan, ka Latvijas daba un ainava ir tik 
daudzveidīga, ka pieļauj tikpat daudzveidīgus skatījumus un 
vērtējumus. Ja vien runa nav par valsts interesēm un tiesiskiem 
jautājumiem.

Gribot negribot jāpajautā par ainavu – saprotu, ka ar šo 
vārdu saistās noturīgas zinātniskās intereses, kā arī dažādie 
meklējumi saistībā ar ainavu aizsardzības iespējām. Piemē-
ram,  kā notvert laiku ainavā? Vai aizsargājot, cerībā uz valsts 
aizsardzības spēku?

Tā tas ir, jau kopš studiju gadiem, varbūt pat agrāk, kad sko-
las gados ekskursijās mācījāmies iepazīt Kurzemi. Vārds “aina-
va” latviešu valodā ir relatīvi jauns, bet tam ir diezgan plašs lie-
tojums, ar dažādiem kontekstiem. Dzirdēts runājam par “politi-
kas ainavu”, “kino ainavu”, “noziedzības ainavu” u. tml. Ikreiz ar 
to uzsvērts kopskats par jomu. Tāpat arī tā ainava, ģeogrāfiskās 
telpas nozīmē, kurā dzīvojam, kas ir mums apkārt, ir tāds pats 
veselums, kas dod kopskatu par cilvēku un dabas ilgajām mij-
iedarbībām, kuru pēdas jeb izpausmes redzamas ainavās. Tas 
nav tikai skaistums, estētiskie iespaidi, kā to lielākoties saprot. 
Nereti dzirdam – tur ir ainava, bet tur – ainavas nav. 

Varētu daudz diskutēt par ainavām, to sapratni, it sevišķi, ja 
vēl pievienojam vārdu “kultūrainava” un spriežam, vai tas no-
zīmē kādu jaunu kvalitāti ainavās vai vienkārši atspoguļo aina-

Bet 80. gadu beigās man vairs nebija saites ar institūtu, taču 
par veiktajiem pētījumiem Maskavā, PSRS Zinātņu akadēmijas 
Ģeogrāfijas institūtā 1989. gadā aizstāvēju ģeogrāfijas doktora 
disertāciju (tā laika sistēmā). Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
kādus gadus biju saistīta ar reģionālās attīstības jautājumiem. 
Tagad piederu pie brīvpētniekiem, ja tā var teikt, un pateicos 
visiem, kas devuši iespējas to darīt.

Lasot Jūsu biogrāfiju, ir redzams, ka 1990. gadā esat ievē-
lēta par LZA korespondētājlocekli. Kā un kad ir veidojusies 
Jūsu sadarbība ar LZA? Vai to veicināja Atmodas procesi un 
Jūsu pieminētie, bet vēl neatšifrētie, lielie projekti?

Iespējams, ka tā bija, motivācija no LZA puses ievēlēšanai 
man patiesībā nav zināma, varbūt arī neatceros. Tas bija ļoti 
saspringts laiks. Tobrīd tas man bija pārsteigums, it īpaši pie-
derība Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļai, jo nepārstāvu 
ekoloģijas zinātni, turklāt nenācu no LZA sistēmas institūtiem. 
Lai nu kā, tas notika, atceros vien brīdi krēslainajā akadēmijas 
otrā stāva zālē. Būt LZA saimē – tas ir pagodinājums un vienlai-
kus atbildība. Mani pētījumi gan senāk, gan turpmāk ir diezgan 
daudzveidīgi, cieši saistīti arī ar humanitārajiem un vēsturiska-
jiem kontekstiem.

Lūdzu, tomēr dažus teikumus par jau vairākkārt piemi-
nētajiem lielajiem projektiem! 

Jā, tie saistās ar Atmodas laiku, katrs no tiem savādāks, ar 
atšķirīgām pēcietekmēm, turklāt tie bija jāizstrādā teju vienlai-
kus. Būtībā tie bija politiski, jo bija saistīti ar tā laika varas lē-
mumiem, taču tas nenoteica saturu. Viens no projektiem saistīts 
ar Daugavu – 1987. gadā piedalījos Daugavpils HES ekspertīzes 
komisijā. Pēc HES celtniecības pārtraukšanas bija jāīsteno vien-
laikus paustā sabiedrības prasība – ņemt valsts aizsardzībā no 
appludināšanas izglābto Daugavas posmu. Tāpēc sakrita tā, ka 
man nācās gatavot pamatojumus aizsargājamās teritorijas izvei-
došanai Augšdaugavā, jo manu agrāk veikto pētījumu pieredze 
to ļāva paveikt ātrāk. Vēl – sabiedrības spiediena ietekmē tolaik, 
80. gadu beigās – 90. gadu sākumā, valdība pieņēma lēmumus 
par Baltijas jūras aizsargjoslas paplašināšanu un Lībiešu krasta 
izveidošanu Ziemeļkurzemes piekrastē. Tie bija saspringta dar-
ba gadi, nekas neveicās viegli, daudz kas vēlāk izrādījās lieks, 
bet – ieguvu milzu pieredzi, profesionālu un emocionālu. Tie ir 
tikai fakti, šķiet, tos grūti sasaistīt ar zinātni, ar pētījumiem to 
akadēmiskā izpildījumā. Tādēļ jāteic, ka lielais ieguvums drīzāk 
bija teorētiskas pārdomas. Par dabas un ainavas mainīgo iedabu 
– tā mainās reizē ar cilvēkiem daudzās paaudzēs, ar sabiedrī-
bu. Par dažādiem lēmumiem – kā tie kalpo dabas aizsardzībai, 
kā sabiedrībai (tuvu un tālu, arī laikā). Kā sargāt mainīgo, ja 
sabiedrība prasa nemainīgo? Tie ir joprojām aktuāli jautājumi.

Atgriezīsimies pie aizsargājamām teritorijām, kuru izpē-
te pagājušajā gadsimtā notika Mežsaimniecības problēmu 
institūtā. Kāpēc tur? Tagad smaguma centri pārvietojušies, 
lielāka nozīme ir valsts institūcijām, dažādām ES direktīvām 
un vadlīnijām. Ir citi atskaites punkti. Lēmumus pieņem 
kaut kur citur un citi, to redzam visu laiku. Kāda loma bija 
un ir zinātniskajiem pētījumiem tepat Latvijā?

Jāsāk ar to, ka 1968. gadā Latvijas PSR tika pieņemts  
jauns dabas aizsardzības likums, kas precizēja tās uzdevumus, 
un cita starpā nosauca aizsargājamo objektu kategorijas, kādas 
tās zinām šodien, gan Latvijā, gan daudzās pasaules valstīs. 
Jāatgādina, ka aizsargājamās teritorijas Latvijā pastāvēja jau 
pirmskara gados, un gadu gaitā sarakstu veidā bija uzkrājušies 
dažādi aizsardzības nozīmes objekti un vietas, taču sistemātisku 
ziņu nebija. Tāpēc viens no uzdevumiem bija, vienkārši sakot, 
radīt kopīgu pārskatu, veidot saprotamu sistēmu. 

Atbildība par dabas aizsardzības jomu pienācās Latvijas PSR 
Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijai, un tas bija ie-
mesls, kādēļ Mežsaimniecības problēmu institūtā tika izveidota 
Dabas aizsardzības daļa. Kolektīvā bija dažādu zinātnes nozaru 
speciālisti, arī sociologs, jo jau tobrīd sapratām, ka dabas aizsar-
dzība nav tikai ekoloģija (tas bija dominējošais priekšstats), bet 
gan cilvēku (sabiedrības) un dabas mijiedarbību joma dažāda-
jās izpausmēs. Mēs pieņēmām kādā referātā Jeloustonas Nacio-
nālā parka simtgades konferencē teikto, ka cilvēkiem, kas grib 
darboties dabas aizsardzības jomā, vienlīdz labi jāpazīst daba 
un cilvēks. 

Varētu būt garš stāsts par pētījumiem, par sarunām ar cilvē-
kiem, par visu aizsargājamo teritoriju sistēmas veidošanas pro-
cesu, veiksmēm un neveiksmēm. Izcelšu tikai, ka šajā procesā 
sava loma bija arī citiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un 
viņu iesniegtajiem priekšlikumiem. Apmēram puse no tagadē-
jām aizsargājamām teritorijām tika veidota tajos gados. Man 
pašai no šajā laikā pētītajām vietām tuvākās ir Talsu paugurai-
ne, Āraišu un Vestienas apkārtne, kur bija iespēja atgriezties arī 
vēlākajos gados.

Varu tikai piebilst, ka par tā laika veikumu liecina publikā-
cijas, bija vairāki rakstu krājumi, arī grāmatas. Iespējams, ka 
mūsdienu paaudzēm tās ir grūtāk pieejamas lietotās valodas 
dēļ, taču krievu valodas zemēs par tām bija liela interese. 

Jāuzsver, ka pēc iestāšanās ES Latvijā būtiski izmainījās da-
bas aizsardzības mērķi un prasības. Pašlaik domāju, ka tajā brī-
di būtu bijusi nepieciešama tolaik pastāvošās sistēmas revīzija, 
ja ne reforma.

vas būtību, tas ir, dabas un kultūras mijietekmes laikā. Kā teicis 
Karls Sauers (necitējot), kultūra ir darītāja, daba ir izejmateriāls 
un kultūrainava/ainava ir rezultāts. Šāda izpratne atspoguļojas 
arī dažādos starptautiskajos dokumentos.

Arvien vairāk pārliecinos, ka vārds “ainava” liekams blakus 
tādiem lielajiem vārdiem kā daba, cilvēce, kultūra, laiks. Mēs 
atrodam it kā jaunu saistvielu, ko sauc par ainavu pieeju, un to 
lieto nozaru vai mērķorientētos pētījumos.

Par ainavu aizsardzību. Latvijā pastāv sen iedibinātais no-
šķīrums starp dabu un kultūru, kas institucionāli izpaužas tā-
dējādi, ka tiesiskā un praktiskā aizsardzība sadalīta starp divām 
ministrijām – Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju. Tas ietekmē visu, gan mērķu uz-
stādījumus, gan prakses risinājumus. 

Sadalītā pieeja īpaši ietekmē arī ainavu izpēti, spriedumus 
par to aizsardzības mērķiem vai nepieciešamību konkrētās vie-
tās, par tās veidiem, paņēmieniem, it sevišķi, ja nenoliedzam, 
ka ainavas mainās laikā. Tās ir dzīvas, ar cilvēku klātbūtni un 
darbībām, tajās nepārtraukti noris dažādi dabas procesi, ko ie-
tekmē ūdens, vējš, smilts, dolomīts, ziema, vasara utt.

Pirmo reizi kultūrainavu aizsardzība kā mērķis bija nosaukts 
Gaujas Nacionālā parka attīstības plānā, nodalot specifiskās 
“kultūrainavu aizsardzības zonas” tā teritorijā. Kopš 1977. gada 
Latvijas aizsargājamo teritoriju sistēmā pastāv kategorija – “aiz-
sargājamo ainavu apvidi”, kas sākotnēji bija iecerēti kā reģionālo 
ainavu prototipi. Vēl jāpiebilst, ka Latvijas kultūras pieminekļu 
klasifikācijā kultūrainavas iekļautas arhitektūras pieminekļu 
kategorijā. Interesanti, ka nošķīrums redzams vēl citādā veidā. 
Proti, darbības, kas saistītas ar UNESCO konvenciju par vie-
noto pasaules mantojumu, ir Kultūras ministrijas pārziņā, bet 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā 
paliek Eiropas ainavu konvencija. 

Kopumā – varu teikt tikai to, ka izveidojusies situācija nav 
labvēlīga ne dabas, ne ainavas aizsardzībai, kaut gan politiskie 
mērķi ir tieši nosauktie. Esmu pārliecināta, ka turpmāk nepie-
ciešama daudz jūtamāka zinātnes klātbūtne. 

Pievērsīsimies kultūras mantojumam. Nesen iznāca Jūsu 
grāmata par Kuldīgu un tajā stāstīts par laiku, cilvēkiem un 
ainavu. 

Pētījumi Kuldīgā ļāva dziļāk saprast, ko UNESCO konven-
cijā nozīmē vienotais dabas un kultūras mantojums, kā mainās 
priekšstati par kādas vietas vērtībām laika gaitā, kādas ir aizsar-
dzības motivācijas un līdzekļi. Pilsētās ļoti koncentrēti izpau-
žas laika, pareizāk – laiku, nozīme. Kuldīgas piemērs rāda, cik 
svarīgi ir nenovērsties no mērķa pārmaiņu procesos, būt elas-
tīgiem.

Nerunājot par konkrētiem gadījumiem, pašreiz man gan 
šķiet, ka jēdziena “vienotais kultūras un dabas mantojums” 
saturs kaut kādu iemeslu dēļ ir sašaurināts, nereti orientējoties 
vienīgi uz iekļūšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 
Taču jautājums ir plašāks, jo vispirms mums pašiem jāsaprot, 
kādas dabas un kultūras vērtības mēs uzskatām par savu man-
tojumu. Vispārīgā veidā –  tā ir visa Latvija savā dažādībā, kā 
arī katra vieta savās atšķirībās, vienreizīgumā. Runa nav tikai 
par juridisko statusu, bet par attieksmi, par ierakstu sirdī un 
prātā. Turklāt mantojuma pieeja sabiedrībai varētu būt tuvāka, 
salīdzinot ar dominējošo tiesiskās aizsardzības pieeju. Ir daudz 
piemēru Latvijā, kas parāda t.  s. “mazo darbu” spēku, proti, 
kopjot un lolojot sargāt konkrētās, vārdā nosauktās vietas. Savu 
mantojumu.

Kāds būtu Jūsu novēlējums Latvijas Zinātņu akadēmijai 
21. gadsimtā?

LZA ir tās locekļu saime, dažāda, kā ziedoša pļava, kurā kat-
ram ziedam ir sava nozīme. Sargājiet tos! 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja akadēmiķis Ojārs Spārītis

Aija Melluma sarunā ar Armīnu Skudru un Ivaru Pavasari Aizkraukles novada 
plānojuma izstrādes laikā    Foto: I. Circene
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“Viens no šādiem paradoksiem ir tā sauktais Fermi para-
dokss, kura būtība saistās ar divām mūsu pašreizējo priekšstatu 
sistēmā nesavienojamām parādībām, – t.i., pirmkārt, ar civili-
zācijas attīstības eksponenciālo tempu un, otrkārt, ar Kosmosa 
Lielo (mēdz teikt arī – drūmo) Klusēšanu (KLK) vai, izmanto-
jot pazīstamā padomju astrofiziķa Josifa Šklovska terminoloģi-
ju, – Kosmiskā Brīnuma (KB) iztrūkumu, [..].

Proti, mums ir divi uz novērojumiem, var teikt arī – uz ek-
sperimentiem balstīti fakti: Visuma vai Metagalaktikas vecums 
≈1010 gadi un civilizācijas eksponenciālās attīstības raksturī-
gais laiks t, kas mērāms dažos gadu desmitos. Vienkāršības dēļ 
pieņemsim, ka t ≈100 gadu. Izmantojot abus šos skaitļus un 
balstoties uz eksponenciālās attīstības likumu, var iegūt milzī-
gu skaitli K ≈1043.000.000, kas raksturo tehnoloģiskās civilizācijas 
attīstību, tās zināšanu un potenču pieaugumu Metagalaktikas 
pastāvēšanas laikā. [..] Varbūtība nenovērot Kosmiskos Brīnu-
mus ir 1/K ≈ 0, bet tos nenovērojam – Kosmoss (drūmi) klusē. 
(K >> N ≈ 1080).

Ar tik lieliem skaitļiem (skaitļiem - monstriem) līdz tam 
nebija sastapusies nedz teorētiskā fizika, nedz astronomija. 
Piemēram, pilnais nuklonu skaits N Metagalaktikā ir apmē-
ram 1080, un tas ir, var teikt, smieklīgi mazs salīdzinājumā ar 
1043.000.000. Enriko Fermi, šo skaitli K iegūstot (aprēķinot), kas 
noticis pirms pirmo ZMP palaišanas, esot iesaucies, – ja kaut 
kur pastāv ārpuszemes civilizācijas, tad to kosmiskajiem kuģiem 
jau sen ir jābūt Saules sistēmā! Patiešām, šis skaitlis ir tik liels, 
ka jebkuri pat vēl nezināmi civilizācijas attīstības starpposmu 
koeficienti to nevar būtiski izmainīt. 

Var apgalvot, ka varbūtība nenovērot KB – attīstītu ārpusze-
mes tehnoloģisko civilizāciju darbības kosmiska mēroga liecī-
bas, kas ir vienāda ar 1/ K ir ≈ 0. Taču, par spīti jau vairāk nekā 
30 gadu ilgiem astronomu pūliņiem, realizējot daudzveidīgās 
SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) programmas, nav 
atrasti ne tikai kaut kādi KB vai to pazīmes, bet nav konstatē-
tas pat visniecīgākās citu ārpuszemes civilizāciju eksistences un 
aktivitātes liecības vai pēdas. Tātad mēs sastopamies ar iepriekš 
minēto faktu – KLK, lai arī tās realizācijas varbūtība ir gandrīz 
vienlīdzīga nullei, reāli tomēr pastāv. Tas tad arī ir Fermi para-
dokss, kam ir jāmeklē un jārod izskaidrojums. 

Viena šāda racionāla skaidrojuma versija varētu būt atsa-
cīšanās no vienas no visoptimistiskākajām cilvēces idejām par 
daudzu vai pat bezgala daudzu apdzīvotu pasauļu pastāvēšanu 
Visumā un pieņēmums, ka Zemes civilizācija ir vienīgā. Taču, 
pat neskarot emocionālo momentu, kuru, lai gan citā sakarī-
bā, kādreiz aizskāris cits pazīstams padomju fiziķis akadēmiķis 
J. Zeļdovičs, jautādams: “Bet par ko tad sadega Džordano Bru-
no?”, jāatzīmē, ka Zemes civilizācijas iespējamā ekskluzivitāte 
jau pirmā tuvinājumā ir nesavienojama ar tiem tik labi un sen 
zināmiem novērojumu datiem, kas liecina par Metagalaktikas 
homogenitāti un izotropumu un līdz ar to izslēdz mūsu Galak-
tikas vai Saules sistēmas varbūtēju un dabiskos apstākļos sak-
ņotu izcilu stāvokli jeb ekstraordinaritāti.” 

I.P.: Kopš 1995. gada, kad tika atklāta pati pirmā ārpus Sau-
les sistēmas esoša planēta, kā virszemes, tā orbitālajās observa-
torijās novērotās līdz 2021. gadam jau apstiprinātas vairāk nekā 
4 000 citplanētas, vairums no tām atklātas ar NASA Keplera 
Kosmisko teleskopu, kas savulaik tika ievadīts heliocentriskā 
orbītā iespējamo apdzīvojamo pasauļu meklējumiem ārpus 

mūsu Saules sistēmas. Savas darbības laikā (2009-2018) Kepler 
novēroja 530 506 zvaigznes un atrada 2 662 planētas. Šie atklā-
jumi nav apšaubījuši Zemes civilizācijas unikalitāti... 

Daži atzinumi no profesora Artura Balklava raksta “Lat-
vijas astronomija jau ir Eiropā un pasaulē. Astronomija kā 
zinātnes neatņemama sastāvdaļa attīstītā valstī” (“Tehnikas 
Apskats”, 1998, 132):

“Dramatiskajā situācijā, kādā nokļuva Latvijas zinātne pēc 
neatkarības atgūšanas 1991. gadā, kad politiķi līdzekļu taupības 
meklējumos bez sevišķām ceremonijām ar naudas reformas pa-
līdzību aplaupīja plašas tautas masas un ievērojami samazināja 
asignējumus valsts attīstības nodrošinājumam nākotnē – izglī-
tībai un zinātnei, tomēr astronomiju mūsu valstī, neskatoties 
uz tās, kā jau atzīmēts, izteikto fundamentalitāti un šķietamo 
nepraktiskumu, izdevās saglabāt galvenokārt četru iemeslu dēļ. 

Kā pirmo un galveno gribētos minēt mūsu astronomu aug-
sto savas misijas apziņu, pašaizliedzību un gatavību strādāt savā 
specialitātē pat ļoti apgrūtinātos un nelabvēlīgos apstākļos. 

[..].
Un kā pēdējo gribētos minēt to iracionālo lādiņu, ko sevī 

nes astronomiskie pētījumi un šo pētījumu rezultātu filozofiskā 
apzināšana, jo astronomija ir viena no tām zinātnes nozarēm 
un izziņas sfērām, kas vistiešāk nonāk saskarē ar tādām katego-
rijām kā bezgalība un mūžība. Tas izskaidro to, kāpēc observa-
torijas visos laikos, tātad arī mūsdienās, tiek vērtētas kā sevišķi 
nācijas garīguma tendenču un izpausmju centri.” 

***
“Jo jāņem vērā, ka, integrējoties Eiropā, t.i., Eiropas Savie-

nībā, ar tās ļoti augsto zinātnisko un tehnoloģisko līmeni un 
astronomijas arvien pieaugošo lomu gan šī līmeņa, gan sabied-
rības tīri praktisko attīstības vajadzību nodrošināšanā, piepra-
sījums pēc astronomijas speciālistiem arvien pieaugs. Cerams, 
ka mūsu politiķi neorientēsies uz šo speciālistu iepirkšanu no 
ārzemēm.” 

***
“Tātad no pētījumu kvalitātes viedokļa, no to zinātniskās 

nozīmības viedokļa astronomijas stāvokli Latvijā pašlaik var 
vērtēt kā augstu, bet no astronomijas izdzīvošanas un normālas 
attīstības perspektīvu viedokļa - kā visai apdraudētu, [..] drau-
doši iezīmējies paaudžu pārrāvums, jo pēdējos gados, galveno-
kārt mākslīgi pazeminātā prestiža dēļ, ir bijis ļoti maz iespēju, 
lai neteiktu vairāk, zinātniskajam darbam piesaistīt jauno pa-
audzi.”

I.P.: Pēdējos gados draudoši iezīmējies tieši Balklava toreiz 
pieminētais paaudžu pārrāvums. Par to liecina satraucoši fak-
ti - katastrofāli sarūk jau tā nelielais Latvijas astronomu skaits: 
kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas mūžībā aizgājuši 11(!) 
zinātņu doktori, un šai laikā astronomijas (astrofizikas) nozarē 
daži zinātnisko grādu ieguvušie nestrādā Balklava kādreiz orga-
nizētajā un vadītajā institūtā. Tas norāda uz to, ka astronomijas 
attīstība Latvijā ir apdraudēta, un viņa bažas par speciālistu ie-
pirkšanu no ārzemēm sāk jau īstenoties... 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” 
sagatavoja Irena Pundure, gadalaiku izdevuma 
“Zvaigžņotā Debess” atb. sekretāre (1988-2018) 

LZA Artura Balklava balvas laureāte (2008) 

Vāka noformējumā izmantotais attēls no NASA bibliotēkas ilustrē Visu-
ma attīstību no Lielā Sprādziena līdz mūsdienām. Grāmatas mākslinieks 
A. Čakstiņš

ASTRONOMIJA – VISTUVĀK BEZGALĪBAI UN MŪŽĪBAI
Atbildot lasītājam uz jautājumu par Pasaules radīšanu - 

kā to skaidro Bībele un zinātne – profesors pasvītro (“ZvD”, 
2001, Pavasaris): 

“Pamatatšķirība starp tradicionāli zinātnisko un reliģisko 
pieeju ir atbildē uz jautājumu – radies vai radīts? Zinātne cenšas 
izskaidrot (un ar nenoliedzamiem panākumiem!), kā viss radies, 
taču, kā jau redzējām, beigu beigās nonākot pie secinājuma, ka 
ir nepieciešams arī kaut kāds garīga rakstura Pirmcēlonis, caur 
ko viss ir radies. Reliģijas jau iesākumā postulē šo Pirmcēloni 
– Dievu, kas visu rada. To laiku cilvēku uztveres līmenim, kad 
tika sarakstīta Vecā Derība un nebija zināms nekas no mūsdie-
nās atklātās materiālās pasaules mikro un makro uzbūves ainas, 
citāds izteiksmes un atklāsmes veids ir grūti iedomājams.”

Populārzinātnisko rakstu krājumā “Mūsdienu zinātne 
un Dievs” (2008, 144 lpp.) rakstā “Astronomiskie paradok-
si. Kosmoloģiskie priekšstati. Reliģija” par Visuma attīstības 
mērķi profesors uzsver: 

“Ir vairāk nekā mazvarbūtīgi, lai neteiktu – neiespējami, ka 
šādā ārkārtīgi homogēnā un izotropā Visumā, kaut kādā ne ar 
ko neievērojamā Galaktikā un ne ar ko neatšķirīgā dzeltenā 
pundura (Saules) sistēmā šīs Galaktikas nomalē dabiskā ceļā 
rodas Visuma vienīgā civilizācija. Metagalaktikā šādu galak-
tiku ir simtiem miljardu un katrā no tām ir simtiem miljonu 
dzelteno punduru. 

Zemes civilizācijas unikalitātes atzīšana tiešā ceļā noved an-
tropocentriskajā koncepcijā, t.i., pie uzskata, atziņas vai pieņē-
muma, ka Visums tieši tāds, kāds tas ir, ir tāpēc, un tikai tāpēc, 
lai tajā varētu attīstīties cilvēks, cilvēks kā saprāta iemiesotājs, 
proti, ka cilvēks ir Visuma attīstības mērķis, bet no šāda mērķa 
atzīšanas šauri materiālistiski orientēti zinātnieki, galvenokārt, 
fiziķi vienmēr ir centušies norobežoties.”

Starp četriem astronomiskiem paradoksiem Arturs Bal-
klavs min itāļu-amerikāņu fiziķa, Nobela prēmijas laureā-
ta Enriko Fermi (1901-1954) vismaz vienai daļai jeb šauri 
materiālistiski domājošiem zinātniekiem nepatīkamu para-
doksu: 

AR SKATU UZ NĀKAMO VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU PERIODU

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), 
Latvijas Universitāti (LU) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) īstenotais projekts “Interfra-
me-LV” un pārējie četri projekti valsts pētījumu programmā (VPP) “Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” (2019-2021) š. g. 14. aprīlī Izglītības un zinātnes 
ministrijā (IZM) tika skatīti īstenošanas un uzraudzības komisijas sēdē, bet 16. aprīlī – šīs 
un vēl otras VPP “Latviešu valoda” stratēģiskās vadības padomju un īstenošanas un uzrau-
dzības komisiju kopsēdē, kurā piedalījās pastāvīgā neatkarīgā eksperte eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga un arī nozaru ministriju pārstāvji.

Pirmajā sēdē “Interframe-LV” vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža un citu projektu vadītā-
ji sniedza pārskatu par apjomīgiem un jau atzinīgi novērtētiem rīcībpolitikā noderīgiem 
pētījumu rezultātiem, savukārt kopsēde bija veltīta abu VPP dalībnieku redzējumam par 
tālākiem pētījumiem nākamajā valsts pētījumu programmu periodā. VPP “Latviešu valo-
da” vadītāja akadēmiķe Ina Druviete uzsvēra, ka ideju ģenerēšanai ir ļoti vērtīga šāda sav-
starpēja domu apmaiņa, turklāt “ir mūžīgas vērtības, kuru pētīšanai jābūt mūžīgai”, proti, 
nepārtrauktai. Tas noteikti ir attiecināms uz latviešu valodu, vēsturi, kultūrvēsturisko man-
tojumu, tautsaimniecības pārveidi, kam ir veltītas abas minētās VPP. Ir jānodrošina pētīju-
mu pēctecība un starpdisciplinaritāte – neviena zinātnes nozare nav izolēta un ir jāizmanto 
starpnozaru pētījumu sinerģija, pētnieku grupu iešana dziļumā šo jomu atslēgjautājumos. 
Tie ir, piemēram, nacionālā un eiropeiskā identitāte, sabiedrības lojalitāte, piederība, līdz-
darbība, Latvijas valstiskuma ideju ģenēze, darba tirgus izmaiņas, padziļināta digitalizācija, 
zaļais kurss, reģionu izaugsme, noieta tirgu jaunā realitāte, zināšanu ekonomika un inovā-
ciju tehnoloģijas saistībā ar produktivitāti, valodas tehnoloģijas, latviešu valodas reģionālie 
varianti, lībiešu valoda, onomastikas jeb īpašvārdu, nosaukumu pētījumi.

Aizsardzības ministriju, piemēram, interesē zinātnieku iesaiste tādu jautājumu izpētē kā 
sabiedrības noturība pret izaicinājumiem, kas cieši saistīta ar spēju nosargāt valsti, un ie-
tver identitāti, līdzdalību, patriotismu, sabiedrības vērtību orientāciju. Tika minēts piemērs, 
ka arī vietvārdu pētījumi aktivizē reģionu iedzīvotāju patriotismu, jo veicina sakņu apziņu 
un izjūtu. Uz turpmāko darbu vērstās atziņas: jāuzlabo zinātnes komunikācija, sabiedrības 
informēšana, t. sk. ar atskaites veidiem, kas rezultātus padara pieejamākus, bet neizslēdzot 
monogrāfijas, ko daudz izmanto studenti, pētnieki; jāparedz līdzekļi ne tikai pētījumiem, 
bet arī rezultātu izplatīšanai; katrā VPP jādefinē visu projektu starpdisciplinārs caurviju 
motīvs; VPP iegūtiem datiem ir jābūt publiski pieejamiem; zināšanu pārnese no pagātnes 
(vēstures izpēte) uz nākotni; zināšanu pārnese uz lokālo līmeni – pašvaldībām, muzejiem, 
skolām, u. c.  

IZM Pētniecības programmu vienības vadītāja Lana Frančeska Dreimane rezumēja, 
ka jāvirzās tālāk no VPP jau uzkrātās kapacitātes, nepakļaujot valsts attīstībai nozīmīgo 
jautājumu izpēti projektu cikliskumam, bet nodrošinot nepieciešamo nepārtrauktību un 
stabilitāti.

Projekta “Interframe-LV” darbības laiks tika pagarināts līdz 2022. g. 30. jūnijam rezultātu 
nostiprināšanai, lai tajos ietvertu Covid-19 ietekmi uz pētītajiem procesiem. Aktīvi tiek tur-
pināta sabiedrības informēšana, izmantojot horizontālo sadarbību VPP ietvaros, tā 17. aprīlī 
Baiba Rivža un Gatis Krūmiņš no Vidzemes Augstskolas kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti 
programmā īstenotā projekta piedalījās Jelgavas “Zonta” kluba pasākumā.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ausma Mukāne

Turpinājums no1.lpp.
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LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa apvieno 111 lo-
cekļus, t. sk. 40 īstenos locekļus, 3 goda locekļus, 29 ārzemju 
locekļus un 39 korespondētājlocekļus, kā arī 16 goda doktorus. 

Saskaņā ar SCOPUS datiem visiem nodaļas locekļiem 
Hirša indekss ir virs 5, vairāk nekā pusei Hirša indekss 
ir virs 10, piecdesmit nodaļas locekļiem Hirša indekss ir 
virs 15 un trīsdesmit četriem locekļiem Hirša indekss ir 
virs 20, deviņpadsmit nodaļas locekļiem Hirša indekss ir 
virs 30.

Nodaļas locekļi kuriem H-indekss ir virs 20: 
• akadēmiķim Jānim Alnim H-indekss 20; 
• korespondētājloceklim Vladimiram Kasjanovam 

un ārzemju loceklim Ivaram Melngailim  
H-indekss 21; 

• akadēmiķim Ruvinam Ferberam H-indekss 23; 
• akadēmiķim Kurtam Švarcam un ārzemju locek-

lim Jiri Engelbrehtam H-indekss 24; 
• ārzemju loceklim Jurim Hartmanim un korespon-

dētājloceklim Romānam Viteram H-indekss 25; 
• akadēmiķim Oļģertam Dumbrājam H-indekss 26; 
• akadēmiķim Donātam Ertam H-indekss 27; 
• ārzemju locekļiem Aleksandram Luščikam un 

Renē Moro H-indekss 28; 
• ārzemju locekļiem Tarmo Somere, Jurim Banim 

un Paulam Stradiņam H-indekss 29. 

Nodaļas locekļi kuriem H-indekss ir virs 30: 
• akadēmiķim Andrejam Cēberam H-indekss 30;
• ārzemju loceklim Jānim Vārnam H-indekss 31;
• ārzemju loceklim Robertam Evarestovam  

H-indekss 32; 
• akadēmiķiem Robertam Eglītim, Andrim  

Ambainim, Jurim Purānam un ārzemju loceklim 
Marko Kirmam H-indekss 33; 

• ārzemju loceklim Jānim Melngailim H-indekss 34; 
• akadēmiķim Linardam Skujam un Aleksejam 

Kuzminam, ārzemju loceklei Maijai Kukļai  
H-indekss 36; 

• ārzemju loceklim Tillam fon Egidijam H-indekss 
40; 

• ārzemju loceklim Žilam Brasāram H-indekss 41; 
• akadēmiķim Jevgēņijam Kotominam H-indekss 

51; 
• ārzemju loceklim Aleksandram Šļugeram  

H-indekss 58; 
• ārzemju loceklim Alvim Brāzmam H-indekss 59; 
• ārzemju loceklim Antonio Biankoni H-indekss 60, 
• ārzemju loceklim Nilam Kristensenam H-indekss 

61;
• ārzemju loceklim Paulam Janmeijam H-indekss 

93. 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu 
ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā 

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļi ir galve-
nie autori trim no 11 nozīmīgākajiem zinātnes sasnie-
gumiem 2020. gadā un četriem zinātnes sasniegumiem, 
kuriem tika piešķirti LZA prezidenta atzinības raksti. Tie 
ir: akadēmiķi Andris Ambainis, Jevgeņijs Kotomins 
un Jānis Spīgulis, LZA korespondētājlocekļi Vjačeslavs 
Kaščejevs un Andris Šutka un LZA ārzemju loceklis 
Aleksandrs Luščiks.

Nozīmīgākie 2020. gada sasniegumi Latvijā fizikas un 
tehnisko zinātņu virzienā kā parasti pilnībā atbilst pa-
saules tendencēm, ko apliecina patenti un raksti presti-
žos zinātniskos žurnālos. Tie ir veikti ciešā sadarbībā ar 
citu valstu zinātniekiem – Vācijā, Igaunijā un Austrālijā.  
Īpaši atzīmējama ir jauno zinātnieku un pētnieku iesais-
te pētījumos, kas dod cerību uz mūsu zinātniskās skolas 
pēctecību. 

Ne pirmo reizi tika godināti  LU Atomfizikas un spek-
troskopijas institūta,  LU Cietvielu fizikas institūta, LU 
fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Rī-
gas Tehniskā universitātes Materiālzināt nes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes zinātniekus. Ir iepriecinoši, ka pēc 

ilgstoša pārtraukuma par sevi ir atgādinājis LU Fizikas 
institūts, kas piedāvājis jaunu energotaupīgu aprīkojumu 
alumīnija ražošanai. 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā ir izstrā-
dāta un aprobēta multispektrālās attēlošanas metode ar 
rekordaugstu spektrālo selektivitāti, kuras praktiskie pie-
lietojumi sniedzas no Zemes veģetācijas satelītu monito-
ringa līdz krāsu pigmentu analīzei mākslas darbu eksper-
tīzēs kā arī institūta zinātniekiem ir izdevies iegūt datus 
par reemitēto fotonu veiktajiem ceļiem audu maketos un 
in-vivo ādā pie 35 dažādām spektrāli-telpiskām kombi-
nācijām. 

LU Cietvielu fizikas institūta zinātnieki izstrādāja jau-
nas teorētiskās metodes, kas spēj novērtēt un prognozēt 
perspektīvo materiālu funkcionalitātes un radiācijas bo-
jājumu attīstību ekstremālas apstarošanas apstākļos kā 
arī institūta zinātnieki izstrādāja jaunu metodiku dažādu 
attēlu kvalitātes uzlabošanai. 

LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 
pētnieki sadarbībā ar Vācijas zinātniekiem pirmo reizi ir 
formulējuši un eksperimentāli apstiprinājuši statistikas 
likumus, kas pārvalda retas, bet neizbēgamas kļūdas at-
sevišķu kvantu daļiņu uzskaitē. 

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes pētnieki kopā ar kolēģiem no 
Melburnas universitātes izstrādāja skaidru un vienkāršu 
metodiku precīzai iekšējā pjezoelektriskā efekta mērīša-
nai pjezoelektriskiem polimēriem. 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu 
zinātniskās monogrāfijas:

• Rēvalde, G., Rēvalds, V. Fizikas un tehnikas vēstu-
res lappuses. Apskats 20. Gadsimtā. Rīga: Sava grā-
mata, 2020. 588 lpp.

Iznākušas 52 publikācijas žurnālos ar impaktfakto-
ru (IF) virs 5:

• 11 žurnālos ar IF starp 5 un 6. Autori: E. Blūms, 
A. Cēbers, R. Ferbers, A. Šutka, A. Šarakovskis, 
L. Začs, D. Erts, J. Banis;

• 14 žurnālos ar IF virs 6. Autori: E. Blūms, A. Šļugers, 
P. Stradiņš, A. Šutka, A. Ambainis, M. Auziņš, 
N. Kristensens, J. Vārna, P. Janmeijs;

• 10 žurnālos ar IF virs 7. Autori: V. Kasjanovs, 
A. Šļugers, L. Skuja, M. Auziņš, J. Banis;

• 5 žurnālos ar IF virs 8. Autori: J. Dehtjars,  
A. Luščiks, P. Stradiņš, A. Šutka; 

• 3 žurnālos ar IF virs 10. Autori: P. Janmeijs, J. Banis 
un A. Šļugers; 

• 5 žurnālos ar IF virs 11. Autori: J. Vīksna, R. Viters 
un J. Banis);

• 1 žurnālā ar IF virs 13. Autors V. Kasjanovs;
• 3 žurnālos ar IF virs 14. Autori: A. Šutka,  

A. Biankoni un D. Erts; 
• 1 žurnālā ar IF 17. Autors A. Šutka;
• 1 žurnālā ar IF 27.4. Autors A. Šutka;
• 1 žurnālā ar IF 33. Autors A. Šutka.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu 
saņemtie un pieteiktie patenti 2020. gadā:

• L. Jasulaneca, J. Andzane, R. Meija, D. Jevdoki-
movs, D. Erts, J. Dzelme. Nanovadu iegūšana. Pa-
tenta pieteikuma Nr. P-20-18;

• J. Bitenieks, K. Buks, J. Andzane, R. Merijs Meri, 
J.  Zicans, D. Erts, J. Dzelme. Vadošu polimeru 
kompozītu sastāvs un iegūšana. Patenta pieteikuma 
Nr. P-20-17;

• K. Buks, J. Bitenieks, J. Andzane, R. Merijs Meri, 
J. Zicans, D. Erts, J. Dzelme. Vadoša n-tipa termo-
elektriskā kompozīta sastāvs un iegūšana. Patenta 
pieteikuma Nr. P-20-16;

• R. Poplausks, D. Jevdokimovs, J. Prikulis, U. Mali-
novskis, D. Erts, J. Dzelme. Elekrtroķīmiskās šūnas 
elektroda nostiprināšana. Patenta pieteikuma Nr. 
LPV 2020 000078;

• J. Andzane, A. Felsharuk, K. Niherush, D. Erts, 

J.  Delme. Nanolaminātu iegūšanas paņēmiens 
no halkogenīdiem. Latvijas patenta pieteikuma  
Nr. LVP2020000085;

• J. Spīgulis, I. Ošiņa, Z. Rupenheits, M. Matuļenko. 
Ierīce virsmas vienmērīgai apgaismošanai vienlai-
kus ar vairākām lāzeru spektrāllīnijām. Latvijas 
patents Nr. LV 15491 B; 

• J. Purāns. A method for magnetron sputtering de-
position of Zinc peroxide films at cryogenic tem-
perature. Patenta Nr. EP20020352.9;

• J. Purāns. Ierīce vakuuma pārklājumu izgatavoša-
nai. Latvijas patents Nr. LVP2020000040;

• J. Purāns. Nanopārklājums ar anti-virālo, anti 
bakteriālo un pretraugu iedarbību. Latvijas patents 
Nr. LVP2020000079.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu 
vadībā aizstāvēti 10 promocijas darbi:

• Anastasija Ņikiforova. Datu kvalitātes definēšana 
un novērtēšana. Vadītāji: Dr.sc.comp. Z. Bičevska, 
LZA goda doktors J. Bičevskis;

• Dmitrijs Soboļevskis. Energosistēmas darbī-
bu ietekmējošo procesu prognozēšana. Vadītāji: 
LZA korespondētājloceklis A. Sauhats, Dr.sc.ing. 
R. Petričenko;

• Anzelms Zukults. Deģenerēti ZnO nanokristāli: 
sintēze, īpašības un pielietojums. Vadītājs LZA ko-
respondētājloceklis A. Šutka;

• Shraddha Ramanbhai Christian. Voltēra integrāl-
vienādojumi laika skalās. Vadītājs LZA korespon-
dētājloceklis A. Reinfelds;

• Kārlis Baltputnis. Lēmumatbalsta metodes, algorit-
mi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Va-
dītāji: LZA korespondētājloceklis A. Sauhats, Dr.sc.
ing. O. Linkevičs;

• Zane Broka. Patēriņa elastības izmantošana un no-
vērtējums elektroenerģijas tirgos. Vadītājs LZA ko-
respondētājloceklis A. Sauhats;

• Mārtiņš Irbe. Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūs-
mas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimi-
zācija. Publikāciju kopa. Vadītāji: LZA korespondē-
tājloceklis J. Vība, Dr.sc.ing. I. Tipāns;

• Viesturs Šints. Magnētisko šķidrumu termoforēze 
porainā vidē, atkarībā no virsmaktīvās vielas kon-
centrācijas un temperatūras. Vadītājs LZA akadē-
miķis E. Blūms;

• Guna Krieķe. Erbija jonu augšuppārveidotā lumi-
niscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus 
saturošā caurspīdīgā stikla keramikā. Vadītājs LZA 
korespondētājloceklis A. Šarakovskis;

• Arturs Bundulis. Kerra efekta izcelsmes pētījumi or-
ganiskajos materiālos: eksperimentāls novērtējums, 
izmantojot Z-scan metodi. Vadītājs LZA akadēmiķis  
M. Rutkis.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļi dar-
bojas starptautisku zinātnisko žurnālu redkolēģijās un 
apjomīgu darbu veikuši nodaļas nozīmīgāko zinātnes 
sasniegumu un balvu pretendentu iesniegto pieteikumu 
izskatīšanā, kā arī balvu pasniegšanas pasākumu organi-
zēšanā. 

2020. gadā Baltijas Asamblejas balva zinātnē tika 
piešķirta akadēmiķim Robertam Eglītim  par pētījumu 
ciklu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģi-
jas iegūšanai un uzglabāšanai”. LZA un AS “Latvenergo” 
Alfrēda Vītola balvu saņēma akadēmiķis Pēteris Šipkovs 
par mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā. Edgara Siliņa 
vārdbalva fizikā tika piešķirta akadēmiķim Aleksejam 
Kuzminam par darbu kopu “Rentgenabsorbcijas spek-
tru analīzes metožu izstrāde un to pielietojumi materiālu 
struktūras pētījumos”.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Sofja Negrejeva 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas  
zinātniskā sekretāre 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu  
zinātniskā darbība 2020. gadā

Latvijas Universitātes  Cietvielu fizikas institūts 
izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

Materiālu fizikā (dabaszinātnes) -  vadošais pētnieks, 1 štata vieta;      
Cietvielu fizikā (dabaszinātnes) -  vadošais pētnieks, 2 štata vietas;
Teorētiskā fizikā (dabaszinātnes) -  pētnieks, 1 štata vieta.

Pieteikumā jānorāda nozare, kurā vēlas pretendēt.
Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Pieteikumam pievienot:
1. Zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas; 2. CV; 3. Publicēto darbu sarakstu; 4. Citas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).
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2021. gada 24. martā Liepājas Universitātes Valodniecības 
un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē SIGITAI 
IGNATJEVAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) 
valodniecībā un literatūrzinātnē. Balsošanas rezultāti: par - 8, 
pret - 0, atturas - 0.

***
2021. gada 24. martā Rīgas Tehniskās universitātes promo-

cijas padomes “P-01” atklātā sēdē ERRJIM SANSONETTI tika 
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ķīmijas inženierzi-
nātnes nozarē koksnes ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē. Balso-
šanas rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 0.

***
2021. gada 25. martā Rīgas Tehniskās universitātes promoci-

jas padomes “P-01” sēdē MĀRIM RUNDĀNAM tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (PhD.) ķīmijas inženierzinātnes no-
zarē silikātu materiālu tehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas 
rezultāti: par - 7, pret - 0, atturas - 0.

***
2021. gada 7. maijā plkst. 15:00 Rīgas Stradiņa universitātes 

(RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti, Zoom tiešsaistes platformā ŽANNA PIČKURE aiz-
stāvēs promocijas darbu par tēmu “Labā kambara funkcijas iz-
vērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot 
trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas ana-
līzi” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs (Rīgas Stradiņa univer-
sitāte), Dr.med. Ainārs Rudzītis (Latvijas Kardioloģijas centrs, 
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca), Dr.med. Piotr 
Lipiec (Lodzas Medicīnas universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā 
kopsavilkumiem RSU mājas lapā

***
2021. gada 7. maijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes (LU) 

Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes at-
klātā sēdē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē IVO 
ROLLIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Izpildvaras poli-
tikas koordinācijas mehānismu eiropeizācija: Igaunijas, Latvijas 
un Slovēnijas pieredze” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) politi-
kas zinātnē iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālā aiz-
sardzības akadēmija), Ph.D. Juris Pupčenoks (Marista Koledža, 
Ņujorkas štats (Marist College, New York), ASV), Ph.D. Gianlu-
ca Passarelli (Romas universitāte Sapienza (Sapienza University, 
Roma), Itālija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Univer-
sitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu 
fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promo-
cijas-darbi/.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās 
promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei Zoom 
platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz adresi Velta.Skolmeis-
tere@lu.lv.

***
2021. gada 14. maijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes (LU) 

Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsazi-
ņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes 
atklātā sēdē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē  
MĀRTIŅŠ HIRŠS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “U.S. 
Grand Strategies Towards Russia 2001-2017” (“ASV visaptve-
rošās stratēģijas pret Krieviju 2001-2017.”) zinātniskā doktora 
grāda (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.pol. Daunis Auers (Latvijas Universitāte), 
Ph.D. David Schultz (Hamline Universitāte (Hamline Univer-
sity), ASV), Ph.D. Thierry Balzacq (Parīzes Politikas zinātnes 
institūts (CERI Sciences Po), Francija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā, 
Rīgā, Raiņa bulvārī 19 vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: 
https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās 
promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei Zoom 
platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz adresi Velta.Skolmeis-
tere@lu.lv.

***
2021. gada 14. maijā plkst. 16:30 Latvijas Universitātes (LU) 

Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
tiešsaistē Zoom platformā KARĪNA BARKANE-VINCĀNE  
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ebreju reliģiskā dzīve 
Latvijas PSR (1944-1988)” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
vēsturē un arheoloģijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr.hist. Inese Runce (Latvijas Universitāte), 
D.Phil. Metjū Kots (Upsalas universitāte, Zviedrija); Ph.D. Kari 
Alenius (Oulu universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Rai-
ņa bulv. 19.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 10.mai-
jam, rakstot e-pastu: sigita.sne@lu.lv.

***
2021. gada 21. maijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes 

(LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās 
promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē Zoom platformā   
ALEKSEJS ZOLOTARJOVS  aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Optisko īpašību pētījumi pārklājumiem, kas izveidoti 
ar plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi uz alumīnija sa-
kausējumu virsmas” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.), fizikā un 
astronomijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis (Latvijas Univer-
sitātes Cietvielu fizikas institūts), Dr.phys. Juris Prikulis (Latvi-
jas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts), Ph.D.  Raivo Jaani-
so (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Rīgā, Raiņa 
bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Rūpniecības ielā 10.

Dalība sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu 
annija.sturmane@lu.lv līdz 18. maijam.

***
2021. gada 28. maijā plkst. 13:00 Rīgas Tehniskā universitā-

te (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares 
promocijas padomes “RTU P-12” atklātā e-sēdē Rīgā, Ķīpsalas 
iela 6B, 106. auditorijā ALEKSEJS PROZUMENTS aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Ēku siltumenerģijas patēriņa ilg-
termiņa novērtēšanas metodoloģija” zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr.sc.ing.  Lilita Ozola (Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte), Dr.sc.ing. Nikolai Vatin (Sanktpēterburgas Poli-
tehniskā universitāte, Krievija).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē MS Te-
ams platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē 
līdz 2021. gada 24. maijam, rakstot uz e-pastu: anatolijs.borodi-
necs@rtu.lv un lana.migla@rtu.lv.

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

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bib-
liotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://
www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > 
Promocijas darbi) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.
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Aizstāvēšana

Šī priekšlikuma tālākas virzības neatbalstīšanas pamatoju-
mā ir ietverti pat vairāki svarīgi pretargumenti: pretēji tiesis-
kās vienlīdzības principam tiek radīta diskriminējoša situācija 
profesoriem, kuriem šī amata ieņemšanai bija jāiegūst doktora 
grāds, un pārējiem akadēmisko amatu pretendentiem, kuri ir 
no citām valstīm un nepārstāv diasporu; nav pieļaujama pret-
runa ar Eiropas praksi, jo doktora grāda prasība noteiktu aka-
dēmisko amatu pretendentiem pastāv Austrijā, Vācijā, Beļģijā, 
Nīderlandē, Lietuvā, Polijā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs; 
ir bezatbildīgi personām bez doktorantūras pieredzes uzticēt 
doktorantūras programmu īstenošanu un promocijas darbu 
izstrādes vadību; doktora grāda iegūšana garantē sagatavotību 
pētniecībai. 

Tiek ieteikts, ka diasporas pārstāvis bez doktora grāda va-
rētu pretendēt uz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) grantu, 
vispirms parādot spēju efektīvi darboties Latvijā, jo sasniegtais 
mītnes zemē negarantē, ka tas varēs uzrādīt tādus pašus vai vēl 
labākus rezultātus citā valstī, ņemot vērā šejienes zinātnes or-
ganizāciju, resursus un neattīstīto inovāciju infrastruktūru. Ir 
arī iespējams izveidot valsts līmeņa mērķtiecīgu programmu 
ārvalstu viesprofesoru, t. sk, bez doktora grāda, uzaicināšanai 
darbā Latvijas AII uz īsāku vai garāku termiņu, neapdraudot 
tiesiskumu un nepazeminot akadēmisko un zinātnisko līmeni.

Attiecībā uz 2020. gadā veikto starptautisko zinātnes izvēr-
tējumu 37 institūcijās un 63 zinātniskajās vienībās Baiba Rivža 
akcentēja visu ekspertu grupu atzinumu, ka pētniecības pamat-
finansējums ir pārāk zems, un rekomendāciju palielināt tieši 
zinātnes bāzes finansējumu, lai ievērotu ilgtermiņa pētniecības 
stratēģiju, nebremzētu zinātņu nozaru attīstību, neierobežotu 
pētījumu tēmas. Lielā mērā ar ierobežoto finansējumu (īpaši 
pēc ES stipendiju neatjaunošanas doktorantiem vairākos ie-
priekšējos struktūrfondu plānošanas posmos) ir saistāms pro-
mocijas darbu kritums – no 314 darbiem 2013. gadā līdz 138 
darbiem 2020. gadā. Situāciju varētu uzlabot jaunais doktoran-
tūras modelis.

Jaunā doktorantūras modeļa ieviešana

IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Brigita 
Kukjalko informēja par jaunā doktorantūras modeļa ievieša-
nas gaitu – tas valdībā konceptuāli atbalstīts 2020. gadā, notiek 
pakāpeniska normatīvā regulējuma pilnveide, ar ES fondu un 
valsts budžeta atbalstu lēsta 250 doktoru sagatavošana gadā. 

Galvenās izmaiņas: jauns finansēšanas veids (konkurss uz gran-
tiem), jauns promocijas process (katram promocijas darbam 
individuāla promocijas padome) un tādi priekšnosacījumi kva-
litatīvām doktora studijām kā doktorantūras skolas, pētniecības 
kapacitāte, licencēšana un akreditācija (no 2024. gada pāreja uz 
ciklisku institucionālo novērtējumu), atbilstība labai starptau-
tiskai praksei – Zalcburgas principi. 

Finansēšana notiek tādējādi, ka doktorants ir pētniecības 
personāls un saņem atalgojumu vismaz 12 000 gadā un papildus 
vēl, ko nodrošina doktorantūras īstenotājs, samaksu par vismaz 
0,25 slodzi P & A projektos, akadēmiskajā darbā. Doktorantū-
ras finansējumu veido 3 komponenti: atalgojums (tātad vismaz 
1000 mēnesī), vienotas bāzes izmaksas (8 500), P & A granti 
pētniecībai, bāze, sniegums (valsts budžeta finansējums studiju 
vietām balstās augstskolu sniegumā – doktora grāda ieguvēju 
skaits, izcilība pētniecībā, mākslinieciskajā jaunradē u. c. re-
zultāti). Jaunais modelis attiecas uz IZM, Veselības ministrijas, 
Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas augstskolām.

Ir sākta doktoratūras grantu pieejas aprobācija, notiek līgu-
mu slēgšana, un, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte ir gatava aprīlī izsludināt konkursu uz grantiem. Pilotēša-
nas rezultāti būs pamatojums nozarei vērsties pie valdības pēc 
finansējuma doktorantūras attīstības nepārtrauktības nodroši-
nāšanai.

Kopīgs likums augstākajai izglītībai un zinātnei un īpašs 
likums zinātnes universitātēm

LU administrācijas vadītājs Andris Sarnovičs kā Rektoru 
padomes izveidotās darba grupas likumprojekta “Augstākās 
izglītības un zinātnes likums” izstrādei vadītājs prezentēja pa-
veikto. Kopš 1995. gada spēkā esošais Augstskolu likums ar 
daudzajiem grozījumiem savu laiku ir nokalpojis, pieprasījums 
pēc pētniecībā balstītām studijām prasa jaunu likuma ietvaru, 
augstākās izglītības un zinātnes regulējumu apvienojot vienā 
dokumentā un aprakstot tikai galvenos konceptus, bet detāli 
risinājumi tiek atstāti ietveršanai pakārtotos likumos. 

Augstākās izglītības un zinātnes likumprojektā ir definē-
tas atbildības visiem augstākās izglītības un zinātnes sistēmas 
dalībniekiem: Saeimai; Ministru kabinetam; IZM, nozaru mi-
nistrijām; Latvijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
padomei (pašreizējā AIP, jaunajam veidojumam ar līdzīgu 
svarīgāko jomu demokrātisku pārstāvniecību akcentētāks ir 
ekspertīzes līmenis); Akadēmisko organizāciju forumam (Rek-

toru padome, Zinātnisko institūciju vadītāju padome, Koledžu 
direktoru padome); Latvijas Zinātņu akadēmijai; Latvijas Stu-
dentu apvienībai. Likumā ir noteiktas akadēmiskās organizā-
cijas (augstākās izglītības organizācijas – augstskolas, koledžas; 
pētniecības organizācijas – universitātes, zinātniskie institūti, 
centri). Tāpat likumā ir definēti akadēmiskie amati, kuros at-
spoguļojas akadēmiskā un pētnieciskā komponenta vienotība, 
līdzsvars. Akadēmisko organizāciju juridiskais statuss: valsts 
dibinātās ir atvasinātas publiskas personas; privātpersonu – ko-
mercsabiedrības; koledžas – iestādes, aģentūras, bet Nacionā-
lās aizsardzības akadēmijas un Iekšlietu ministrijas padotības 
koledžas ir valsts iestādes. Vēl likumā ir noteikta akadēmisko 
organizāciju pārvalde, kas ietver sabiedrības diskusijās daudz 
pieminētās padomes.

Saglabājas augstākās izglītības 3 ciklu struktūra – bakalaura, 
maģistra, doktora studiju programmas, bet par “smagu akmeni 
augstskolu kaklā” tiek atzīts dalījums akadēmiskajās un profesio-
nālajās programmās. Par smagnēju tiek uzskatīta arī studiju vir-
zienu akreditācija un ir paredzēta atgriešanās pie institucionālās 
akreditācijas. Pamatlikumā tiek definēti arī akadēmiskā godīgu-
ma un integritātes jēdzieni un intelektuālā īpašuma jautājumi.

Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors, Latvijas 
Universitāšu asociācijas izpilddirektors Artūrs Zeps informēja 
par Zinātnes universitāšu likuma, kā pakārtotā likuma, izveidi. 
Zinātnes universitāšu likumā uzsvars ir uz inovācijām un zinā-
šanu komercializāciju, pat nosakot par pienākumu universitā-
tēm zinātnes procesā iegūtās zināšanas komercializēt, to misijā 
ietilpst pētījumu rezultātu un tehnoloģiju pārnese tautsaimnie-
cībā, ir juridiski dotas iespējas attīstīt jaunuzņēmumus. Univer-
sitāti dibina Latvijas valsts ar Saeimas lēmumu, kā arī lēmumu 
par universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem vienīgi 
Saeima. Universitāšu pārvaldībā ir specifiskas prasības ārējiem 
locekļiem. Tiek izveidota patstāvīgu amata pozīcija – valsts pro-
fesors, tas sasaucas ar tenūras sistēmas konceptu. Tiek precizēti 
universitāšu ieņēmumu avoti un noteikts garāks sadarbības lī-
guma un finansējuma cikls – MK reizi 3 gados izvērtē sniegu-
mu un lemj par finansējumu. Tālākais process – MK līdz 2021. 
gada beigām izstrādā un iesniedz Saeimai Zinātnes universitāšu 
likuma projektu ar papildu finansēšanas nosacījumiem, lai sek-
mētu universitāšu attīstību; darbība tiktu nodrošināta ar pārejas 
noteikumiem pašreizējā AL apstākļos.
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