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Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts
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Sveicam jubilārus!
  1. augustā LZA korespondētājlocekli Daliju Segliņu!
  1. augustā LZA goda doktoru Ari Lāci!
12. augustā LZA ārzemju locekli Vladimiru Gevorgjanu!
12. augustā LZA ārzemju locekli Meinhardu Klasenu!
14. augustā LZA ārzemju locekli Jāni Vārnu!
17. augustā LZA korespondētājlocekli Gunāru Lāci!
23. augustā LZA korespondētājlocekli Konstantīnu Didenko!
27. augustā LZA īsteno locekli Oļģertu Krastiņu!

Ad multos annos! 
Latvijas Zinātņu akadēmija

Iznācis LZA zinātniskā žurnāla 
“Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”  

A daļas jūnija numurs

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais žurnāls 
“Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” (“LZA Vēstis”), ir 
anonīmi recenzēts Latvijas Zinātņu akadēmijas sērijveida 
zinātnisks izdevums, kas regulāri publicē Latvijas Zinātņu 
akadēmijas locekļu un citu zinātnieku oriģinālus zinātniskus 
rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, 
oriģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un 
atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas 
un korespondenci. Žurnāls informē par zinātnes dzīves 
aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu 
akadēmijā. Sākot ar 2020. gadu žurnāla kārtējie numuri tiek 
publicēti atsevišķā tīmekļvietnē www.lasproceedings.lv.

Lauka skate Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētījumu centrā 
Foto: D. Lapiņš

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu nodaļa (LZA LMZN) sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) 
un LR Zemkopības ministriju katru vasaru rīko ikgadējās 
lauksaimniecības zinātnisko institūciju Lauka izmēģinājumu 
un laboratoriju skates.

Pirmā skate šogad notika 30. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes Augu un 
augsnes zinātņu institūtā. Savukārt 1. jūlijā LZA LMZN, 
LLMZA, LLU un LR ZM pārstāvji viesojās LLU mācību un 
pētījumu saimniecībā “Vecauce”. Agroresursu un ekonomikas 
institūta darbība tika vērtēta 2. jūlijā Stendes pētījumu centrā, 
LLU Zemkopības institūts Skrīveros tika apmeklēts 8. jūlijā un 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR” – 9. jūlijā. LLU Ulbrokas zinātnes centra 
skate notiks 26. jūlijā, LLU Augu aizsardzības zinātniskā 
institūta skate – 30. jūlijā un LLU Dārzkopības institūta skate 
– 31. augustā. 

Latvijas Zinātņu akadēmija 

LZA nodaļās

LZA izsludina  
Latvijas – Ungārijas divpusējās 

mobilitātes programmas  
projektu pieteikumu konkursu  

2022.-2024. gadam
Latvijas Zinātņu akadēmija, divpusējās sadarbības līguma 

ietvaros ar Ungārijas Zinātņu akadēmiju, izsludina divpusējās 
mobilitātes programmas projektu pieteikumu konkursu 2022.-
2024. gadam. 

Projektu pieteikumi iesūtami līdz š.g. 15. septembrim pa 
pastu, adresējot tos LZA Starptautiskajai daļai (Akadēmijas 
laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai nosūtot uz e-pastu: int@
lza.lv.

Projekta pieteikuma forma atrodama LZA mājaslapā. 

Atgādinām, ka  līdz 30. septembrim atvērta projektu 
pieteikumu iesniegšana sadarbības projektiem ar 
Bulgāriju 2022.-2023. gadā! Vairāk informācijas LZA 
mājaslapā. 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) š. g. 5. jūlijā tika pasniegti 
diplomi jaunajiem akadēmijas locekļiem, kuri tika ievēlēti 
pērn notikušajās jauno locekļu vēlēšanās, kas, ievērojot valstī 
izsludināto ārkārtas situāciju, tika organizētas attālināti. 

LZA pilnsapulcē 2020. gada 26. novembrī tika 
ievēlēti  divdesmit jaunie akadēmijas locekļi – astoņi 
īstenie locekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis, kā arī 
septiņi korespondētājlocekļi. Jauno locekļu diplomus 5. 
jūlijā saņēma divpadsmit zinātnieki – īstenie locekļi  Pāvels 
Arsenjans, Aivars Bērziņš, Uģis Cābulis, Roberts Eglītis, Tatjana 
Koķe,  Jānis Ločs  un  Māra Pilmane, goda locekle  Skaidrīte 
Lasmane, korespondētājlocekļi Ilze Akota, Valts Ernštreits, Līga 
Lepse un Uldis Neiburgs. 

Latvijas Zinātņu akadēmija

Pasniegti diplomi 2020. gadā ievēlētajiem 
jaunajiem akadēmijas locekļiem

Foto: J. Brencis

Vasaras skolas ir nozīmīgs veids, kā jaunie zinātnieki var 
pilnveidot savas akadēmiskās iemaņas un veidot paliekošu 
akadēmisko kontaktu tīklu. Lai atbalstītu jaunos zinātniekus, 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (turpmāk LJZA), ievērojot 
apvienības tradīcijas, šogad organizē vasaras skolu “Pārvarot 
izaicinājumus zinātnē” no 27. līdz 29. augustam Cēsīs. 

Kāpēc vasaras skola?
Zinot, ka jaunajiem zinātniekiem ir nepieciešams atbalsts 

karjeras veidošanā un iespēju meklēšanā, un pieņemot, ka tieši 
jaunie zinātnieki ir vieni no tiem, kas visasāk izjūt pandēmijas 
diktēto ierobežojumu ietekmi uz savu karjeru, LJZA šī gada 
pavasarī pieņēma lēmumu organizēt vasaras skolu. Šāds 
lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz diviem argumentiem: 
no vienas puses, jaunie zinātnieki atrodas karjeras posmā, 
kurā zinātniskās dzīves izaicinājumi vēl tikai tiek apgūti, tādēļ 
draudzīgs padoms un piemērs ir īpaši nozīmīgs. 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 
organizē vasaras skolu

Georgs Andrejevs:“Pēc vairāku diennakšu 
ilga ceļojuma preču vagonos, Staļino pilsētas 
stacijā uzzinājām, ka šeit mūs neviens negaida, 
ka mēs esot šeit nosūtīti pārpratuma rezultātā. 
Kļūdas dēļ Tallinas vietā esot norādīta Staļino 
pilsēta! Varas iestādes nomainīja nosūtījuma 
gala mērķi un sākās mūsu “ ilgais ceļš kāpās” 
ziemeļu virzienā...

...Medicīnas zinātņu kandidāta un doktora 
disertācijas bija jāraksta un jāaizstāv krievu 
valodā. Piebildīšu, ka mana doktora disertācija, 
kuru aizstāvēju 1971. gadā ietvēra 686 
lapaspuses mašīnraksta krievu valodā. Tajā 
laikā, protams, pat nenojautu, ka šo rekordu 
pārspēšu gandrīz pēc 50 gadiem, publicējot 
savus memuārus.”

Latvijas Zinātņu akadēmijas jubilejas gadā 
laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” turpinām “LZA 
jubilejas sarunas”. Šoreiz akadēmiķis Ojārs 
Spārītis uz sarunu aicināja LZA īsteno locekli, 
habilitēto medicīnas doktoru, politiķi, ārstu, 
profesoru, akadēmiķi Georgu Andrejevu, 
kura mediķa biogrāfiju dzīve ir bagātinājusi 
arī ar Latvijas Republikas ārlietu ministra un 
diplomāta pieredzi. 

Jūsu 2018. gadā izdotā grāmata “Man 
dāvātais laiks” daudziem jūsu aroda brāļiem 
un māsām, politikas un diplomātijas 
veidotājiem, kā arī atjaunotās neatkarīgās 
Latvijas pirmo soļu vērtētājiem ir interesanta 
lasāmviela. Cik nozīmīga vieta jūsu bagātajā 

medicīnas zinātnieka, anesteziologa, 
Tautas frontes aktīva atbalstītāja, politiķa 
un diplomāta dzīvē ir rakstīšanai un 
rakstniecībai?

Nav vienkārši atbildēt uz jautājumu par 
rakstīšanas un rakstniecības nozīmi manā 
dzīvē. Nekad neesmu sevi uzskatījis par 
rakstnieku šī vārda tiešajā nozīmē, tomēr 
vēlme rakstiski, fotografējot vai filmējot 
piefiksēt manas dzīves nozīmīgākos notikumus 
pavadījusi visu manu apzināto dzīvi, sākot 
ar skolas gadiem. Iesākumā tās bija skolēna 
piezīmes, rakstītas Otrā Pasaules kara laikā, 
kad mans vecākais brālis tika iesaukts Vācu 
Kara gaisa spēku izpalīgos ar dienesta vietu 
Spilves aerodroma teritorijā. 

LZA JUBILEJAS SARUNAS turpinot
Tāds bija mūsu laiks – tāda bija mūsu sabiedrības interese kaut uz mirkli ielūkoties “pasaulē aiz dzelzs aizkara”

Foto: E. Groševs
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Turpinājums no 1.lpp.

LZA akadēmiķa, Latvijas ārlietu ministra (1993-1994) Georga Andrejeva vadītā 
Latvijas 5. Saeimas visu (8) politisko frakciju priekšsēdētāju un Ārlietu ministri-
jas vadošo darbinieku delegācija noslēdzot iepazīšanos ar ASV (Valsts Departa-
menta, Pentagona, Prezidenta padomnieka nacionālās drošības jautājumos, kā arī 
ASV prezidenta un viceprezidenta) nostāju Skrundas radiolokācijas stacijas dar-
bības izbeigšanā un Krievijas armijas izvešanas jautājumos. Vašingtona, Baltais 
nams. 1994. gada 1. februāris. Foto: Privātais arhīvs.

Padomju armijas tuvošanās Rīgai izraisīja šo nepilngadīgo 
jauniešu piespiedu pārvietošanu uz Vāciju un lielus 
pārdzīvojumus ģimenēs. Taču tas bija tikai pārdzīvojumu 
sākums, kam sekoja vācu frontes pārrāvums, Jelgavas 
dedzināšana, Tukuma ieņemšana, ģimenes bēgšana dziļāk 
Kurzemē, Tukuma atbrīvošana un mūsu īslaicīgā atgriešanās 
mājās. 

1944. gada 13. oktobrī mājā izmitinātie vācu lidotāji 
informēja māti par pieņemto pavēli mūsu apdzīvotajā apvidū 
organizēt frontes 3. aizsargjoslu un likvidēt visas celtnes šajā 
teritorijā. Par viesmīlību kā draudzīgs žests mātei tika piedāvāts 
armijas transports uz jebkuru vietu dziļāk Kurzemē! Pēc 
pārdomām, māte piekrita piedāvājumam doties savlaicīgās 
bēgļu gaitās un lūgt patvērumu mums pazīstamo saimnieku 
īpašumā Kuldīgas tuvumā, taču tēvs kategoriski paziņoja, 
ka nekur nebrauks, jo, visticamāk, šādai mājas pamešanai 
sekos evakuācija uz Vāciju, un tur vergot viņš negrasoties! 
Nebūdams nobriedis izteikt savu viedokli, es paļāvos uz likteni, 
mātes un vecāsmātes vācu valodas zināšanām, kā arī uz cerību 
piedzīvot mūsu ģimenes atkal apvienošanos un tikšanos ar 
draugiem un klases biedriem Tukumā. Tad arī lieti noderēs 
dienasgrāmatā fiksētie piedzīvojumi… Un liktenim labpatika 
šādus piedzīvojumus “piespēlēt” regulāri.

Aktīvās darba dzīves noslēgumā, uzsākot rakstīt sen iecerētos 
memuārus, nācās restaurēt atmiņā galvenos notikumus un 
pārdzīvojumus, tajā skaitā skumjo Dzimtenes pamešanu nakts 
aizsegā ar kuģi Lapland no Liepājas ostas. Hitleriskās Vācijas 
kapitulācijas rezultātā ģimenei radās iespējas izvēlēties vienu no 
trim variantiem – pārcelties uz ASV kontrolēto zonu un palikt 
Rietumu puslodē (īslaicīga iespēja!), pieņemt Čehoslovākijas 
pilsonību un palikt ČSR, vai saistīties ar PSRS vēstniecību Prāgā 
un gaidīt dzelzceļa sakaru atjaunošanu, lai atgrieztos dzimtenē. 
Saņemot vēstuli no tēva, ģimene vienojās par trešo variantu. 
Mājupceļš izrādījās sarežģītāks par iecerēto, jo ērto braucienu 
pasažieru vagonos cauri visas Čehoslovākijas teritorijai 
nomainīja nonākšana PSRS robežpilsētā Čopē un tur izveidotajā 
“filtrācijas” nometnē. Pieaugušajiem tika atņemti personas 
apliecinošie dokumenti, un to vietā izsniegta “ceļazīme” 
braucienam ar norādītu galamērķi. Latviešiem un igauņiem par 
gala mērķi tika norādīta Staļino (tagadējā Doņeckas) pilsēta! 
Tālākie norādījumi sekošot tur… Pēc vairāku diennakšu ilga 
ceļojuma preču vagonos, Staļino pilsētas stacijā uzzinājām, ka 
šeit mūs neviens negaida, ka mēs esot šeit nosūtīti pārpratuma 
rezultātā. Kļūdas dēļ Tallinas vietā esot norādīta Staļino pilsēta! 
Varas iestādes nomainīja nosūtījuma gala mērķi, un sākās mūsu 
“ilgais ceļš kāpās” ziemeļu virzienā.

Neilgi pēc atgriešanās saslimu ar vēdera tīfu. Pēc izrakstīšanās 
no Tukuma infekciju slimnīcas vasara pagāja apgūstot angļu 
valodas pirmā skolas gada kursu – man izvirzītais noteikums, 
lai tiktu ieskaitīts Tukuma pamatskolas priekšpēdējā klasē. 
Eksāmenu nokārtoju un tiku uzņemts skolas 7. klasē. Nesenā 

pagātnē pārdzīvotais it kā attālinājās, tomēr apņemšanās labāk 
mācīties, ja tas atkal notiktu dzimtajā valodā, tika pildīta, un 
Tukuma pamatskolu pabeidzu ar izcilību. Minēto apņemšanos 
pildīju arī Tukuma 1. vidusskolā, kuru beidzu 1952. gadā ar 
Izglītības ministrijas piešķirto sudraba medaļu. Neskatoties 
uz virkni interesantu un zīmīgu notikumu vidusskolas laikā, 
kuros man bija lemts piedalīties, piemēram, Latvijas 1950. 
gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā, skolotājas Lidijas Āriņas 
vadībā 4x10 km stafetes slēpojumā, s/b” “Spartaks’’ republikas 
meistarsacīkstēs Gaiziņkalnā, kā arī republikas vidusskolu 
slēpošanas sacensībās Pļaviņu apkaimē ar sekojošu piedalīšanos 
Vissavienības jauno alpīnistu vasaras nometnē Kaukāzā, 
necentos tos fiksēt dienasgrāmatā. Par laimi klases dzīvi un 
galvenos notikumus dokumentēja un vēlāk aprakstīja grāmatā 
“Mana pirmā, pēdējā un vienīgā mīlestība” mūsu klases 
audzinātāja – skolotāja Gundega Bērziņa-Reine. Otrs man 
vismīļākais skolotājs bija skolas direktors – LPSR Nopelniem 
bagātais skolotājs Pauls Lode, kuru kolorīti aprakstījis mans 
klases biedrs rakstnieks Imants Ziedonis grāmatā “Kurzemīte”. 
Atkārtotās individuālās pārrunās viņa dzīvoklī, skolas pēdējā 
stāvā, izkristalizējās mana nākotnes izvēle – medicīna!

Kolēģi jūs raksturo kā vienu no pašiem pirmajiem vai pat 
par pašu pirmo modernās anestēzijas sasniegumu ieviesēju 
Latvijas medicīnā. Ko nozīmēja “modernā anestēzija” jūsu 
medicīniskajā praksē? Ko tā deva Latvijas medicīnai?

Mana izvēle – medicīna nebija iedomājama bez pievēršanās 
rakstīšanai un rakstniecībai! Studiju laika lekciju pieraksti 
pārauga nepieciešamībā iepazīties ar pēckara Eiropā 
izveidojušos jaunu medicīnas nozari – anestezioloģiju. Iesaiste 
zinātniskos pētījumos izraisīja nepieciešamību aprakstīt 
metodiku, gūtos rezultātus un secinājumus. Gatavojot 
publikācijas par zinātniskajiem pētījumiem un to rezultātiem 
ārzemju izdevumiem un kongresiem, nācās to veikt atbilstošā 
svešvalodā. Medicīnas zinātņu kandidāta un doktora 
disertācijas bija jāraksta un jāaizstāv krievu valodā. Piebildīšu, 
ka mana doktora disertācija (to aizstāvēju 1971. gadā) ietvēra 
686 lapaspuses mašīnraksta krievu valodā. Tajā laikā, protams, 
pat nenojautu, ka šo rekordu pārspēšu gandrīz pēc 50 gadiem, 
publicējot savus memuārus. 

Analizējot manas profesionālās karjeras pirmās desmitgades 
konstatēju, kāda izcila loma piemita kontaktiem un neskaitāmu 
vadošo anesteziologu un reanimatologu personīgai iepazīšanai, 
sākotnēji Padomju Savienībā un, nedaudz vēlāk, plašajā pasaulē. 
Būtībā šo ceļu pavēra Paula Stradiņa  Klīniskās universitātes 
slimnīcas veiksmīgā sadarbība ar profesora Jevgēņija Mešalkina 
vadīto Sirds ķirurģijas centru Maskavā. Pēc kopīgi veiktā 
darba profesora Ēvalda Ezerieša klīnikā, Jevgēņijs Mešalkins 
nodrošināja manu iekļaušanu 1960. gada kvalifikācijas kursos 
Maskavā. Kursi ilga 6 mēnešus, kas ir pietiekami ilgs laiks, lai 
iepazītu Maskavas kolēģu eliti, un tiktu pieņemts viņu lokā. Šim 
faktam bija nozīme, veidojot valsts anesteziologu delegāciju 

ārzemju kongresiem un konferencēm. Vairākus gadus biju 
vienīgais Baltijas valstu pārstāvis šādos pasākumos. Citējot 
akadēmiķa Paula Stradiņa grāmatas nosaukumu – “Tāds bija 
mūsu laiks” – atļaušos to papildināt ar frāzi – tāda bija mūsu 
sabiedrības interese kaut uz mirkli ielūkoties “pasaulē aiz dzelzs 
aizkara”. 

Īpaši sarežģītajā laikā no 1992. līdz 1994. gadam ārlietu 
ministra amatā jums noteikti nācās saskarties ar grūti 
risināmiem starptautiskiem jautājumiem. Kuru jūsu risināto 
jautājumu vai lēmumu sekas arī mūsdienās turpina būtiski 
ietekmēt mūsu valsts ārpolitiku? 

Minētajā laika periodā grūtākā risināmā starptautiskā 
problēma bija bezierunu atbrīvošanās no Latviju joprojām 
okupējušo bijušās Padomju, vēlākajos gados – Krievijas 
Federācijas armiju kontingentiem. Manos pienākumos ietilpa 
cīņa ar Krievijas Federācijas nepārtraukto sūdzību izskatīšanu 
starptautiskajās organizācijas par tā saukto krievu cilvēktiesību 
pārkāpumiem Latvijā. Bija grūti izprast, kādēļ arī Rietumeiropas 
un ASV valdošajās aprindās bija iestājusies amnēzija par 
pašu pieņemtajām rezolūcijām un konvencijām t.sk. Ženēvas 
konvencijā pausto aizliegumu ievest un izmitināt okupētās 
valsts teritorijā okupētājvalsts civiliedzīvotājus. Tas pats attiecās 
uz ANO tā saukto Sirakuzu konvenciju par nacionālo drošību. 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
LZA viceprezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis

Š. g. 30. jūnijā Biznesa augstskolas Turība Ekonomikas un 
uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē SVETLANAI 
GRIBANOVAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) 
ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes uzņēmējdarbības vadības 
apakšnozarē. Balsojuma rezultāti: par – 11, pret – 0, atturas – 0. 

***
Š. g. 30. jūnijā Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares 

promocijas padomes atklātā sēdē MARIKAI BĒRTULEI tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) psiholoģijā. Balsojuma rezultāti: par 
– 8, pret – 0, atturas – 0. 

***
Š. g. 22. jūlijā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Veselības un 

Sporta zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē ALĪNAI 

KURMEĻEVAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) 
veselības un sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas 
rezultāti: par – 9, pret – 0, atturas – 0.

***
Š. g. 29. jūlijā Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomes at-

klātā sēdē EDĪTEI PARUTEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds 
(Ph.D.)  nozarē “Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra”.  Balsošanas 
rezultati: par – 8, pret – 0, atturas – 0.

***
Š. g. 20. augustā plkst. 11:00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 

Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē attālināti Zoom tiešsaistes 
platformā INGA SĪLE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Medicinal 
Plants in the Records of Latvian Folk Medicine and Analysis of Their 
Practical Applications” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.pharm. Inga Urtāne (Rīgas Stradiņa universitāte), 
Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (Latvijas Universitāte), Ph.D. Nina 
Hermans (Antverpenes Universitāte, Beļģija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumiem var iepazīties RSU 
bibliotēkā un RSU mājaslapā.

***
Š. g. 23. augustā plkst. 14:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) promocijas padomes “Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra” 
attālinātā atklātā sēdē Zoom tiešsaistes platformā AGNESE KUSMANE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Lielmēroga dzīvojamo rajonu 
publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas 
procesos” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.Ing. Elke Mertens (Vācijas Noibrandenburgas 
Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija), Ph.D. Attila Tóth (Slovākijas 
Lauksaimniecības universitāte, Slovākija), Ph.D. Kadri Maikov 
(Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā 
Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē http://llufb.llu.lv.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz š. g. 16. augustam, 
rakstot uz e-pastu: kristine.vugule@llu.lv. 

Aizstāvēšana

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība organizē vasaras skolu

LZA JUBILEJAS SARUNAS turpinot
Tāds bija mūsu laiks – tāda bija mūsu sabiedrības interese kaut uz mirkli ielūkoties “pasaulē aiz dzelzs aizkara”

Kur mani interesējošā jomā gūt jaunāko informāciju? Kā 
saprast, kurus neapmaksātos pienākumus ir vērts uzņemties 
un no kuriem izvairīties, kā uzsākt vai veidot sarunu ar 
potenciāliem sadarbības partneriem? 

Nav vienotas atbildes uz šiem jautājumiem – katra individuālā 
pieredze būs unikāla, un tikai laiks un pieredze dos jaunajam 
zinātniekam spēju izvērtēt, kā pielāgoties katrai konkrētajai 
situācijai. Vienlaikus pirms šāda pieredze ir uzkrāta, diskusijas un 
sarunas palīdzēs rast atbildes uz ļoti konkrētiem jautājumiem, kas 
jaunajiem zinātniekiem ir aktuāli jau šodien, un palīdzēs orientēties 
izaicinājumu daudzveidībā. Šī vasaras skola piedāvā virkni sesiju 
par jaunajiem zinātniekiem aktuāliem izaicinājumiem, kā arī 
pieeju speciālistiem, kuri savā karjerā ir vairākkārt pierādījuši, ka 
spēj rast atbildes uz grūtiem jautājumiem. 

No otras puses, jaunos zinātniekus ietekmē arī ierobežota 
pieeja pētnieku tīkliem. Iespējas zinātnē ir cieši saistītas ar 
tīklu pieejamību. Sociālie tīkli palīdz atrast darba devēju, 
jaunus projektus, partnerus un vienkārši pētniekus ar līdzīgām 
interesēm. Vienlaikus sociālie tīkli un neformālas sarunas palīdz 
arī paraudzīties uz saviem izaicinājumiem un savu ikdienas 
pieredzi institūtā vai universitātē no malas. Neformālas sarunas 
ļauj pētniekiem saprast, kā viņu ikdiena zinātnē ir salāgojama 
ar kolēģu pieredzi citās institūcijās. Arī šo izaicinājumu vasaras 

skola palīdzēs risināt, ļaujot jaunajiem zinātniekiem neformālā 
gaisotnē tīkloties un apmainīties viedokļiem.

Šāda pasākuma nepieciešamību Latvijas zinātniekiem 
apliecina tas, ka dažu dienu laikā vasaras skolai pieteicās vairāk 
nekā 40 dalībnieku, un reģistrāciju nācās slēgt.

Vasaras skolas programma
Vasaras skolas lektoru saraksts vēl tiek precizēts, taču jau 

šobrīd ir pieejama darba programma. Tajā tiek akcentēti trīs 
aspekti – jauno zinātnieku profesionālās iemaņas, Latvijas 
zinātnes ekosistēma un tīklošanās.

Sesijās, kurās tiks uzlūkoti profesionālie izaicinājumi, 
trīs dienu garumā tiks runāts par jautājumiem, kas saistīti ar 
zinātnieku ikdienas pienākumiem. Te var pieminēt vasaras 
skolas pirmo sesiju, kurā jaunie zinātnieki divās paralēlās 
grupās varēs uzzināt, kā pilnveidot akadēmisko rakstu izstrādi. 
Divas sesijas ir veltītas, lai runātu par paraugpraksi pētījumu 
rezultātu vizualizēšanā un komunicēšanā. Atsevišķās sesijās tiks 
aplūkoti ar zinātnes komercializāciju un starpdisciplināriem 
pētījumiem saistīti izaicinājumi. Šajās sesijās ar savu pieredzi 
un “tricks and tips” dalīsies un uz jautājumiem atbildēs Latvijas 
vadošie zinātnieki.

Latvijas zinātnes ekosistēmas iztirzāšanai veltītās sesijas ir 
paredzētas, lai labāk palīdzētu jaunajiem zinātniekiem sagatavoties 

karjeras izaicinājumiem, kā arī identificētu problēmas, kas pastāv 
Latvijas zinātnē. Pirmās dienas (27. augustā) vakarā ir paredzēta 
diskusija “Vai zinātnē visi esam vienlīdzīgi? Zinātnieču – 
sieviešu pieredzes”, kurā runāsim par izaicinājumiem, ar kuriem 
akadēmiskajā vidē saskaras tieši sievietes. 

Atsevišķa saruna ir paredzēta, lai pārrunātu lēmumus, kas 
pētniekiem ir jāpieņem, veidojot savu karjeru (vai vismaz 
strukturēti domājot par to). Visbeidzot, otrās vasaras skolas 
dienas (28. augustā) vēlā pēcpusdienā ir ieplānota sesija, 
kurā runāsim par izaicinājumiem Latvijas zinātnē un jauno 
zinātnieku pieredzi plašākā kontekstā..

Runājot par tīklošanos, cilvēkiem ir priekšstats, ka tā 
norisinās pati no sevis – cilvēki pie kafijas vienkārši iepazīstas. 
Tomēr arī kontaktu veidošana ir efektīvāka, ja tai atvēl laiku. 

Sekojiet aktuālajai informācijai par LJZA vasaras skolu 
apvienības mājaslapā www.ljza.lv, Facebook (@Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienība) vai twitter (@LV_JZA) kontam.

Izsakām paldies vasaras skolas atbalstītājiem – Cēsu 
pašvaldībai un Ziemeļvalstu padomes birojam Latvijā.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības  

valdes priekšsēdētājs 
 Miķelis Grīviņš

Turpinājums no 1.lpp.
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Aizstāvēšana
Turpinājums no2.lpp.

Š. g. 23. augustā plkst. 14:00 Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas 
zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Zoom tiešsaistes 
platformā ARTIS KONS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Pulvera rentgendifrakcijas un aprēķinu metožu izmantošana izvēlētu 
farmaceitiski aktīvu vielu polimorfo formu strukturālajiem pētījumiem” 
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. Fabrizia Grepioni (Boloņas Universitāte, Itālija), Dr. 
Mihails Arhangelskis (Varšavas Universitāte, Polija),  Dr.chem. Donāts 
Erts (LU). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru 
bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa). Lūdzam interesentus 
reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 16.augustam, rakstot uz e-pastu: 
vita.rudovica@lu.lv.

***
Š. g. 23. augustā, plkst. 16:00 Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas 

zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Zoom tiešsaistes 
platformā ALEKSANDRS ARŠAŅICA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēšanas ceļā 
iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā” 
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. Andrey Pranovich (Abo Akademi Universitāte, 
Somija), Dr.sc.ing. Inese Fiļipova  (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts), Dr.chem. Donāts Erts (Latvijas Universitāte). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru 
bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa). Lūdzam interesentus 
reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 16. augustam, rakstot uz e-pastu: 
vita.rudovica@lu.lv.

***
Š. g. 26. augustā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU) Vides 

zinātnes promocijas padomes atklātā sēde VAIRA OBUKA aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Sapropelis biokompozītmateriālu izstrādei: 
īpašību izpēte un pielietošanas iespējas” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. Vaidotas Valskys (Viļņas Universitāte, Lietuva), Dr.sc.
ing. Francesco Romagnoli (Rīgas Tehniskā Universitāte), Dr.geogr. Iveta 
Šteinberga (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru 
bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 2.stāvā, 203.telpā) divas nedēļas pirms 
aizstāvēšanas. Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties Zoom tiešsaistes 
platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 
20. augustam, rakstot uz e-pastu: oskars.purmalis@lu.lv.

***
Š. g. 26. augustā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes “RTU 
P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā ARMANDS 
GRĀVELSIŅŠ aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Coupling of power 
and heating sector – opportunity for heating sector development” (latv. 
val. – “Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja 
siltumapgādes attīstībai”) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai vides 
inženierijas un enerģētikas nozarē vides inženierzinātnes apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte), Dr.sc.ing. Anna Volkova (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, 
Igaunija), Dr. Stelios Rozakis (Krētas Tehniskā universitāte, Grieķija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē  http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
Š. g. 27. augustā plkst. 10:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
zinātnes nozares promocijas padomes P-08 atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes 
12, 201. auditorijā ARNIS ANCĀNS aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Autotransporta bezvadu sakaru tīklu veiktspējas pētīšana un tās 
paaugstināšana” “ zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. 
habil.sc.ing. Manfrēds Šneps-Šneppe (Ventspils Augstskola), Dr.habil.
sc.comp. Juris Borzovs (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (P. 
Valdena ielā 5), Valsts Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3), kā arī 
elektroniski RTU mājaslapā www.rtu.lv (Doktorantiem > Promocija > 
Promocijas darbi). 

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

***
Š. g. 27. augustā plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) promocijas padomes “Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas” atklātā 
sēdē pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 
22, LIENE OZOLA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas izstrāde” zinātniskā 
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Dalija Segliņa (APP zinātniskais institūts 
“Dārzkopības institūts”), Dr.sc.ing. Ilze Beitāne (Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte), Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs (APP zinātniskais institūts 
“Dārzkopības institūts”).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā 
Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē http://llufb.llu.lv.

***
Š. g. 30. augustā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU) Promocijas 

padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. 
auditorijā ALEKSANDRS VOROBJOVS aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās” zinātniskā 
doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Linda Daniela (Latvijas Universitāte); Dr.paed. 
Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.psych. Lūcija 
Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas 
Universitātes bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā un LU mājaslapā. 

***
Š. g. 30. augustā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes “RTU 
P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. telpā ĒDĪTE BISENIECE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Sustainable Preservation of Historic 
Buildings” (latv. val. – “Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība”) zinātniskā 
doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai vides inženierijas un enerģētikas nozarē 
vides inženierzinātnes apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.ing. Aigars Laizāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.ing. 
Uli Jacob (Štutgartes Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē  http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

Š. g. 2. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes 

“RTU P–22” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6b, 204. telpā VIKTORS 
IVANOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Analīze par sliežu 
slīpēšanas ietekmi uz to stāvokli” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Guntis Strautmanis (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. habil.sc.ing. Marijonas Bogdevičius (Viļņas Ģedimina 
Tehniskā universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing. Laurencas Raslavičius (Kauņas 
Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē  http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***
Š. g. 2. septembrī plkst. 15:00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības 

un sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti Zoom 
tiešsaistes platformā AIJA BUKOVA-ŽIDEĻŪNA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumi un 
ar tiem saistītie faktori” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.med. Inese Gobiņa (Rīgas Stradiņa universitāte), 
Dr.psych. Ivars Austers (Latvijas Universitāte), Dr.med. Birute 
Struckinskiene (Klaipēdas universitāte, Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā 
kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***
Š. g. 3. septembrī plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes 
“RTU P-12” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B , 106. auditorijā RENĀRS 
MILLERS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Simulāciju modelis 
dzesēšanas paneļiem ar iebūvētu latento siltumenerģijas akumulācijas 
sistēmu” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis Zemītis (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.ing. Sandra  Gusta (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.
ing. Martin Thalfeldt, (Tallinas Tehnoloģiskā Universitāte, Igaunija). 

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī Microsoft Teams tiešsaistes 
platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz š. g. 1. 
septembrim, rakstot uz e-pastu: anatolijs.borodinecs@rtu.v un lana.
migla@rtu.lv.

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

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

***
Š. g. 3. septembrī plkst. 15:00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Me-

dicīnas un veselības zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, 
Zoom tiešsaistes platformā, SABĪNE NORVAIŠA (LAUZE) aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē 
Latvijā (1939–1960)” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.pharm. Elita Poplavska (Rīgas Stradiņa universitāte), 
Dr.habil. Anita Magovska (Poznaņas Medicīnas zinātņu universitāte, 
Polija), Dr.hist. Mary Schaeffer Conroy, (Kolorādo universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumiem var iepazīties RSU bib-
liotēkā un RSU mājaslapā. 

***
Š. g. 8. septembrī plkst. 15:00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 

Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē attālināti Zoom 
tiešsaistes platformā JANA JANOVSKA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Ādas novecošanās pazīmju novērtējums pacientiem ar metabolisko 
sindromu pēc substitūcijas ar selēnu”.

Recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs (Rīgas Stradiņa universitāte), 
Dr.med. Rūta Gancevičiene (Viļņas Universitāte, Lietuva), Dr.med. 
Arunas Savickas (Kauņas Universitāte, Lietuva). 

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumiem var iepazīties RSU 
bibliotēkā un RSU mājaslapā.

***
Š. g. 10. septembrī plkst.10:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares promocijas padomes 
(RTU P-09) atklātā sēdē Microsoft Teams tiešsaistes platformā MIHAILS 
URBANS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ekonomisko un 
vides zaudējumu novērtēšanas metodoloģija paaugstinātas bīstamības 
objektos” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.oec. Maija Šenfelde (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska (Biznesa augstskola Turība), Dr.sc.ing. Piia 
Tint, (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocijas > Promocijas darbi) divas nedēļas 
pirms aizstāvēšanas. Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 2021. gada 
3. septembrim, rakstot uz e-pastu: ievf@rtu.lv. 

***
Š. g. 10. septembrī plkst. 12:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares promocijas padomes 
(RTU P-09) atklātā sēdē Microsoft Teams tiešsaistes platformā JĀNIS 
VIESTURS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Valsts atvērtības 
starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana” zinātniskā 
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.oec. Alberts Auziņš (Agroresursu un ekonomikas institūts), Dr. Asta 
Savaneviciene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr. Werner de 
Saeger (PXL Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte, Beļģija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocijas > Promocijas darbi) divas nedēļas 
pirms aizstāvēšanas. Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz š. g. 3. 
septembrim, rakstot uz e-pastu: ievf@rtu.lv. 

***
Š. g. 17. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) promocijas padomes „Lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju „Lauksaimniecība” atklātā sēdē 
Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā, SOLVITA ZEIPIŅA aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti 
audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai. Recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane (Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte), Dr.agr. Arta Kronberga (APP „Agroresursu un ekonomikas 
institūts”), Dr.agr. Gunita Bimšteine (Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā 
Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē http://llufb.llu.lv.

***
Š. g. 17. septembrī plkst. 14:30 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes P-04 atklātajā 
sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 521. auditorijā SHRAVAN KOUNDINYA 
VUTUKURU aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Vienkāršas formas 
objektu mijiedarbības ar šķidrumu analīze un vadības optimizācija” 
(angļu Valodā – “Interaction analysis of simple form objects with fluid and 
control optimization”) zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Alģimantas Bubulis (Kauņas 
Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs (Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Marina Čerpinska (Rīgas 
Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā 
(Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā RTU mājaslapas http://www.
rtu.lv/ sadaļā “Zinātne” (Doktorantiem > Promocija > Promocijas darbi). 
Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz š. g. 14. septembrim, rakstot uz 
e-pastu: aleksandrs.janusevskis@rtu.lv.

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

***
Š. g. 21. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU) Psiholo-

ģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē, Zoom tiešsaistes 
platformā, INESE ELSIŅA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Sociāli 
emocionālā kompetence, sociālais atbalsts un attiecības ar vecākiem, sko-
lotājiem un vienaudžiem: pusaudžu pašuztvertie integratīvie depresijas 
riska un aizsargājošie faktori” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai 
psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.psych. Ieva Bite (Latvijas Universitāte), Dr.psych. Anita 
Pipere (Daugavpils Universitāte), Ph.D. Carmel Cefai (Maltas Universi-
tāte).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 20. sep-
tembrim, rakstot uz e-pastu: solvita.umbrasko@lu.lv. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.
***

Š. g. 21. septembrī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas 
un veselības zinātņu nozares promocijas padomes attālinātā sēdē 
KRISTOFS FOLKMANIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Eksosomālo proteīnu CD9, CD63 un DNS neatbilstību reparācijas 
proteīnu klīniski-patoloģiskais izvērtējums pacientiem ar labdabīgu pros-
tatas hiperplāziju un adenokarcinomu” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai klīniskās medicīnas nozarē.

Recenzenti: Dr.med. Mārcis Leja (Latvijas Universitāte), Dr.med., 
Regīna Kleina (Rīgas Stradiņa Universitāte), PhD Sven Laabs (Hambur-
gas-Eppendorfas universitāte, Vācija).

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

Š. g. 23. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes 
“RTU P-01” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā 
ZANE GRIGALE-SOROČINA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“UV aktivētas uretānakrilātu kopolimerizācijas pārklājumi izmantošanai 
kosmētikas nozarē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ķīmijas 
inženierzinātnes nozarē polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģijas 
apakšnozarē.  

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr.chem. Bruno Andersons (Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts), 
Dr. Egle Fataraite-Urboniene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Kaunas 
University of Technology), Lietuva).

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

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, 
Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē  http://www.rtu.lv (Zinātne > 
Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

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

***
Š. g. 27. septembrī plkst. 16:00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) So-

cioloģijas un sociālā darba promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, 
tiešsaistes platformā Zoom, LĪGA VINOGRADOVA aizstāvēs promoci-
jas darbu par tēmu “Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas sa-
glabāšanā un pārmantošanā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels (Latvijas Universitāte), Dr.sc.
soc. Tālis Tisenkopfs (Latvijas Universitāte), Ph.D. Guntis Šmidchens 
(Vašingtona universitāte Sietlā, ASV).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumiem var iepazīties RSU bib-
liotēkā un RSU mājaslapā. 

***
Š. g. 28. septembrī plkst. 11:00 Daugavpils Universitātes (DU) 

Bioloģijas zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē, Zoom tiešsaistē 
platformā, EVITA GRĀVELE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ho-
motermo (Soricidae, Cricetidae, Muridae) un poikilotermo dzīvnieku 
(Bufonidae, Ranidae) helmintofaunas īpašības Latvijā” zinātniskā dok-
tora grāda (Ph.D.) iegūšanai bioloģijā.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Ewa Dorota Dzika (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Polija), Dr.habil.med. Ludmila Vīksna (Rīgas 
Stradiņa universitāte), Dr.biol., Arvīds Barševskis (Daugavpils 
Universitāte).

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 24. sep-
tembrim, rakstot uz e-pastu: jana.paidere@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU bibliotēkā, 
Parādes ielā 1, Daugavpilī un DU mājas lapā.

***
Š. g. 29. septembrī plkst. 14:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) promocijas padomes “Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas” atklātā 
sēdē Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, 
LĪVA AUMEISTERE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Mātes piena 
sastāva izpēte” zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna (APP Zinātniskais institūts 
“Agroresursu un ekonomikas institūts”), Dr.med. Laila Meija (Rīgas 
Stradiņa universitāte), Habil.Dr. Vitautas Usonis (Viļņas Universitāte, 
Lietuva). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā 
Jelgavā, Lielā ielā 2 un tīmekļa vietnē http://llufb.llu.lv.

***
Š. g. 6. oktobrī plkst. 12:00 Biznesa augstskolas Turība Promocijas 

padomes atklātā sēdē,  C204. telpā, NERINGA ŠILINSKE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Privātuma aizsardzība nacionālajos tiesību 
aktos saistībā ar video ieraksta ierīču lietošanu” (Privacy protection in na-
tional legislation related to the use of visual information recording devices) 
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Grasis (Banku augstskola), Dr.iur. Alvydas 
Šakočius (Ģenerāļa Jonas Žemaitis Militārā akadēmija, Lietuva), Dr. Vio-
leta Vasiliauskienė (ykolas Romeris universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augst-
skolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas 
mājaslapā. 

***
Š. g. 6. oktobrī plkst. 14:00 Biznesa augstskolas Turība Promocijas 

padomes atklātā sēdē, C204. telpā, IVETA GOLTA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Karavīra disciplīnatbildība” zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte), Dr.iur. 
Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola Turība), Dr.iur. Raimundas Kalesny-
kas (Kazimieras Simonavičius universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augst-
skolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas 
mājaslapā.
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