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KOKS – tradicionāls materiāls ar mainīgu,
bet nezūdošu izmantošanas aktualitāti
Panākt koksnes prognozējamu kalpošanas laiku gan ēkās,
gan āra vidē ir viens no Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta
izveidotāja prof. Arvīda Kalniņa iedibinātiem tradicionāliem
pētījumu virzieniem 75 gadu garumā. Tas saglabājies dažādās
zinātnes finansēšanas situācijās, un jaunu cilvēku piesaiste ļauj ar
cerībām raudzīties nākotnē. Turklāt temata aktualitāti apliecina
gan koka būvniecības tendences pasaulē, gan sabiedrības interese
par koksnes saglabāšanas jautājumiem, gan pietiekami liela
ražotāju ieinteresētība, saka Latvijas Valsts koksnes ķīmijas
institūta vadošais pētnieks, LZA akadēmiķis Dr. chem. Bruno
Andersons sarunā ar Ilonu Gehtmani-Hofmani laikrakstam
“Zinātnes Vēstnesis”.
Minējāt, ka pieprasījums pēc koksnes materiāla celtniecībā
palielinās. Kāpēc tas pieaug?
Pirmkārt, tas ir koka dabiskais estētiskums. Turklāt arī
būvniecībā izmantots koks ir dzīvs, tas elpo. Ne velti saka, ka
guļbaļķu ēkās ir patīkami dzīvot, tāpēc ka ir divvirzienu mitruma kustība un iekštelpas klimata stabilizēšanās. Koka sienas
mitrumu uzsūc un, ieslēdzoties apkurei, to atkal atdod. Latvijā
koka ēkas ir viegli veidot no pusfabrikāta konstrukcijām vai
blokiem. Pāris dienu laikā no šādiem blokiem, kuru sienās ir jau

25. oktobrī LZA īsteno locekli Kasparu Tāru!
2. novembrī LZA ārzemju locekli Norbertu Angermani!
3. novembrī LZA goda doktoru Leo Dribinu!
20. novembrī LZA korespondētājlocekli Feliksu Sadirbajevu!
Ad multos annos!
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Valsts emeritētā
zinātnieka statuss
piešķirts 32 zinātniekiem

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai tika
izvirzīti 69 kandidāti, no tiem 29 tika izvirzīti 2021. gadā, bet
40 – iepriekšējos uzsaukumos. Pieejamie līdzekļi deva iespēju
2021. gadā piešķirt Valsts emeritētā zinātnieka statusu
32 pretendentiem.
Turpinājums – 5. lpp.
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gan siltumizolācija, gan logi, gan atveres durvīm, saliek ēku kā
no lego klucīšiem. Turklāt šie bloki var būt jau ar gala apdari
atšķirībā no dzelzsbetona blokiem vai paneļiem, kas pēc tam
jāapstrādā. Protams, arī koksnes ekoloģiskums, jo īpaši, ņemot
vērā Eiropas aktuālās tendences.
Turpinājums – 2. lpp.
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Latvijas valstiskuma starptautiskā dimensija. 100 gadu
kopš atzīšanas de iure un uzņemšanas Tautu Savienībā

9. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un
sociālo zinātņu nodaļa (LZA HSZN) sadarbībā ar Turaidas
muzejrezervātu (TM) turpināja diskusiju ciklu par latviešu
nācijai un Latvijas valstij būtiskiem vēstures jautājumiem.
Diskusija norisinājās tā dēvētajā “zaļajā režīmā” –
muzejrezervāta sagādātajā apsildāmajā teltī ar ierobežotu
apmeklētāju skaitu klātienē. Diskusijas ieraksts pieejams gan
TM, gan LZA tīmekļvietnē.

Sveicam jubilārus!

Šo diskusiju mērķis ir veicināt domu apmaiņu speciālistu
starpā, stiprināt institucionālo sadarbību un sasniegt iespējami
plašu klausītāju auditoriju, dodot iespēju klausītājiem arī
iesaistīties sarunā. LZA HSZN ir izveidojusies cieša sadarbība
ar Turaidas muzejrezervātu, kura direktore Anna Jurkāne ir
LZA goda locekle. Šoreiz izvēlētā diskusijas tēma bija “Latvijas
valstiskuma starptautiskā dimensija. 100 gadu kopš atzīšanas de
iure un uzņemšanas Tautu Savienībā”. Šīs idejas ierosinātājs bija
Turpinājums – 7. lpp.
TM galvenais speciālists Edgars Ceske.

IZNĀKUŠI VAIRĀKI LZA žurnāla “Proceedings of the
Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada numuri

Iepriekšējo mēnešu laikā ir izdoti vairāki žurnāla
“Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B”
2021. gada numuri. Žurnāls iznāk angļu valodā un tiek referēts
“Scopus” un vairāk nekā 40 citās datu bāzēs (pilnu sarakstu sk.
https://sciendo.com/journal/PROLAS).
Žurnāla 2. numurs turpina rakstu sēriju ar Rīgas Stradiņa
universitātes zinātnieku pētījumu rezultātiem Tajā iekļauti 11
oriģinālraksti, kuros atspoguļoti dažādu slimību klīniskā gaita,
to patoģenēzes mehānismi un ārstēšanas paņēmienu efektivitāte (informāciju par žurnāla 1. numuru sk. laikraksta
“Zinātnes Vēstnesis” 2021. gada 29. marta izdevumā).

Latvijas Zinātņu akadēmija
izsludina 2021. gada nozīmīgāko
zinātnes sasniegumu konkursu
Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta 2021. gada
12. oktobra lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss
“Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2021. gadā”.
Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un
zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie
zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu
fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.
Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi sasniegumi@lza.lv
no 2021. gada 18. oktobra līdz 3. decembra plkst. 15.00. Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz šā gada 17. decembrim,
savukārt līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprinās gada
nozīmīgāko zinātnes sasniegumu desmitniekā iekļuvušos
pieteikumus. Pieteikums konkursam ietver publicējamo daļu,
kurā norādīts darba nosaukums, institūts un sasnieguma
raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā valodā,
nepārsniedzot 800 rakstzīmju. Nepublicējamā pieteikumu daļa
var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par
darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā,
patentos, monogrāfijās un citur.
Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās
zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir
tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu
sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs no
tiem novērtēti vienādi, kā arī piešķirt LZA prezidenta Atzinības
rakstus.
Latvijas Zinātņu akadēmija

Valodas jautājumi
arī raidieraksta formātā

Raidieraksts “Pieturzīmes” ir pirmais valodas raidieraksts
Latvijā.
Tā autore tiekas ne tikai ar valodniekiem un literatūrTurpinājums – 5. lpp.
zinātniekiem, bet arī literātiem, žurnālistiem, skolotājiem,
sociālo tīklu satura veidotājiem, tulkotājiem, mūziķiem, ārzemLZA FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻAS AKTUALITĀTES niekiem, kuri runā latviski, un citu profesiju un amatu pārstāvDivās LZA Senāta oktobra sēdēs ziņojumus sniedza un
nozarē kā lietišķās datorzinātnes, kas viņa aktīvās darbības 40 jiem, kas ikdienā izmanto valodu un interesējas par to.
labvēlīgus komentārus saņēma Fizikas un tehnisko zinātņu
Turpinājums – 4. lpp.
gados ir attīstījusies vismaz trīs tehnoloģiju paaudzēs (lieldatori,
nodaļas (FTZN) īsteno locekļu kandidāti: Guntis Bārzdiņš un
personālie datori, mobilā un mākoņskaitļošana). G. Bārzdiņš
Andris Šutka (12. oktobrī), kā arī Vjačeslavs Kaščejevs un
ir veicis pētījumus no datortīkliem līdz valodu tehnoloģijām un
Felikss Sadirbajevs (19. oktobrī).
mākslīgajam intelektam. Visos šajos virzienos viņš ir sevi
FTZN 6. oktobra sēde bija veltīta matemātikai un
pierādījis kā vienu no Latvijas datorzinātnes vadošajiem
informātikai. Vispirms uzstājās īsteno locekļu kandidāti
pētniekiem un datorzinātnes pamatlicējiem Latvijā. 20. gadsimG. Bārzdiņš un F. Sadirbajevs. LZA korespondētājloceklis
ta 90. gados viņš izveidoja Latvijas akadēmisko datortīklu
Dr. sc. comp. G. Bārzdiņš referātā “No datoru tīkliem līdz
(LatNet).
Turpinājums – 4. lpp.
neironu tīkliem” aprakstīja savu darbu tik strauji mainīgā

27. oktobrī notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas ārkārtas pilnsapulce

Noslēgusies LZA īsteno locekļu
kandidātu zinātnisko ziņojumu
noklausīšanās LZA Senātā

Trešdien, 27. oktobrī, plkst. 14.00 notiks LZA ārkārtas pilnsapulce, kurā apvienoti šā gada aprīlī atceltās LZA pavasara
pilnsapulces un 2021. gada novembrī gaidāmās LZA rudens pilnsapulces darba kārtības jautājumi.
19. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta
Pilnsapulce, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un papildu epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas valstī
sēdē noslēdzās LZA īsteno locekļu zinātnisko ziņojumu
noteikti sākot ar 21. oktobri, notiks attālināti tiešsaistes platformā Zoom.
Aktuālā informācija par pieslēgšanos pilnsapulcei tiks publicēta LZA tīmekļvietnē un sociālo tīklu profilos, kā arī to var iegūt, noklausīšanās. Jauno īsteno locekļu vēlēšanas notiks LZA
rudens pilnsapulces laikā 2021. gada 25. novembrī.
zvanot uz tālruņiem 67225361 un 26424244. Pilnsapulces darba kārtība atrodama LZA tīmekļvietnē www.lza.lv.
Laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” aicina iepazīties ar
kandidātu biogrāfijām laikraksta 6. lapaspusē.
Latvijas Zinātņu akadēmija
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KOKS – tradicionāls materiāls ar mainīgu,
bet nezūdošu izmantošanas aktualitāti
Turpinājums no 1. lpp.

Kokmateriāli vienmēr ir bijuši konkurētspējīgi būvmateriālu
tirgū?
Jā, diezgan populāri. Savulaik bija dzelzsbetona, tad alumīnija un stikla konstrukciju laiks, un to vairāk ietekmēja lobiji, nevis šo
materiālu īpašības. Protams, citu materiālu ražotāji uzsver koksnes
sliktās īpašības, piemēram, mitruma uzsūcamību, degamību, bet
jebkurš materiāls ir pareizi jālieto. Arī koks, pareizi lietots, stāv
simts gadus un ilgāk, un to redzam vēsturiskajās ēkās. Problēmas
nav kokā, bet arhitekta dizainā, ja nav ņemtas vērā koksnes īpašības
un nav izmantoti pareizie konstrukciju risinājumi.
Jūsu īstenotais projekts bija vērsts uz koksnes trūkumu novēršanu. Manuprāt, koksnei ir daudz mazāk trūkumu nekā modernajiem materiāliem.
Uzskatu, ka lielākā kļūda ir uzsvērt kādu vienu materiāla
īpašību – tās ir jāvērtē kompleksi. Viena no šādām kompleksām
pieejām “zaļās pieejas” un vēl jo vairāk “Eiropas zaļā kursa” ietekmē
ir materiāla dzīves cikla inventarizācija un produkta dzīves cikla
analīze. Ar šīm metodēm tiek kompleksi izvērtēta materiāla
ietekme uz vidi no koka augšanas līdz nokalpojušas koksnes
utilizācijai. Salīdzinot ar citiem materiāliem, koksnes
neapšaubāmās priekšrocības atjaunojamā resursa īpašības, turklāt
nebojātu koksni no nojaucamiem celtniecības objektiem var
atkārtoti izmantot citiem produktiem, nesadedzinot un neizdalot
vidē CO2, kas ir svarīgi no CO2 emisiju samazināšanas viedokļa. Jo
ilgāk koku lietojam un jo masīvākas ir konstrukcijas (galdi, sienas,
ēka konstrukcijas), jo ilgāk (gadu simtiem) koksnē tiek saistīts
CO2. Koksnei ir divi būtiski trūkumi: tā ir degošs materiāls un ir
pakļauta abiotisku un biotisku vides faktoru iedarbībai. Jebkuru no
tiem var būtiski samazināt vai ierobežot ar piemērotiem līdzekļiem
un konstruktīviem risinājumiem.

ugunsgrēka laikā un nav bijis iespējams koksni ātri izžāvēt.
Pārplūstoša muca pie ūdens notekas, neliela pārkare, kas rada
pastāvīgu mitrumu no nokrišņiem, nepietiekama ventilācija zem
grīdas – tie ir daži piemēri, kas rada trupes draudus koka mājai. Ar
šīm trupes sēnēm nevar sadzīvot, tās ir jāatpazīst, jāapkaro, radot
tām nelabvēlīgus apstākļus. Pieredze rāda, ka ar vēdināmām
pagrīdēm un lielām pārkarēm, kā arī regulāri apsekojot un
novēršot bojājumus, ēkas stāvēs simts gadus bez problēmām, ko
lieliski redzam Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vecajā ēkās.
Joprojām neesot skaidrs, kā šie sēņu enzīmi iekļūst cauri šūnas
sieniņai.
Neskaidru jautājumu par koksnes biodegradācijas mehānismiem ir vēl daudz, un šīs ļoti interesantās tēmas izpētei nepieciešama visplašākā biologu (jo īpaši mikologu, mikrobiologu un
molekulārās bioloģijas speciālistu), ķīmiķu un fiziķu sadarbība.
Koksnes šūnu sieniņu degradē trupes sēnes enzīmi, ko izdala hifas,
kuru izmērs ir lielāki par koksnes šūnas sieniņas poru izmēru, tādēļ
nebija skaidrs, kā hifas tajās iekļūst. Pašlaik uzskata, ka brūnās
trupes sēnes hifas izstrādā mazmolekulārus savienojumus, kas
lokāli noārda šūnas sieniņu un ļauj hifai iespiesties tajā, tomēr šo
mazmolekulāro savienojumu izpēte laboratorijā, modelējot
koksnes noārdīšanos, pagaidām nav devusi pārliecinošus rezultātus. Mūsu laboratorijas kolēģis, izmantojot olbaltumvielu biofizikas
pieejas, izvirzīja hipotēzi, ka hifu gali, līdzīgi lietussargam sakļaujas, iekļūst šūnā un atveras, bet tas pagaidām nav pierādīts. Pasaulē
vēl joprojām pēta gļotu slāņa, uz kura notiek hifas augšana, nozīmi.

Koka, jo īpaši veco koka māju, īpašniekus ļoti biedē iespējamā
vai esošā trupes sēņu klātbūtne.
Trupes sēnes ir dabas neatņemama daļa, tās regulē dabas
procesus, noārdot kritušo koku koksni, un tieši tādēļ neesam
ieauguši mežos. Pēc iedarbības mehānisma trupes sēnes iedala trīs
galvenās grupās: brūnās, baltās un mīkstās trupes sēnes. Katra
grupa atšķiras ar enzimātiskajām sistēmām un optimālajiem
attīstības nosacījumiem. Ēkās visbiežāk sastopamas brūnās trupes
sēnes, kas dod priekšroku skujkoku koksnei un pirmām kārtām
noārda polisaharīdus – hemicelulozes un celulozi. Koksne kļūst
trausla, veidojot rombveida plaisas un vēlāk pārvēršoties par
brūniem putekļiem. Baltās trupes sēnes ir raksturīgas meža kriteņu
noārdītājas un biežāk izvēlas lapu koku koksni. Tās degradē
lignīnu, tādēļ raksturīga degradācijas aina ir garas, baltas celulozes
šķiedras. Mīkstās trupes sēnes degradē koksni augsta mitruma
apstākļos, piemēram, ūdenī vai purvā, kurā tām dažkārt pievienojas arī baktērijas, kuru koksni degradējošās īpašības atklātas tikai
20. gadsimta 90. gados. Sēņu valsts vēl joprojām ir noslēpumu
pilna, un tikai izpratne par degradācijas procesiem ļaus nozīmīgi
pagarināt kalpošanas laiku sēņu attīstības augsta riska apstākļos
(piemēram, saskarē ar augsni vai ūdeni). Koka ēku īpašniekiem ir
jāzina, ka trupes sēņu attīstība notiek tikai noteiktā mitrumā un
noteiktā temperatūrā. Ja to zinām un ja protam novērst ilgstošu
koksnes samitrināšanos, sēnes neattīstās. Parasti ar trupes sēņu
problēmu saskaramies, ja ir caurs jumts, uz neizolētām caurulēm
veidojas kondensāts vai no bojātām ierīcēm ūdens nepārtraukti pil
uz koka. Lielas problēmas rodas, ja māja salieta ar ūdeni

Lai atbrīvotos no nevajadzīgā vai vecā, to bieži vien sadedzina
(vai izmanto kā kurināmo). Kas notiek, ja sadedzina termomodificētu koksni, un kas – ja impregnētu?
Ja dedzināsiet termiski modificēto, paliks ogles. No impregnētā – pelnu čupiņā koncentrēsies attiecīgās ķīmiskās vielas, kas tur
bijušas. Tā kā termiski modificēta koksne nesatur papildu ķīmiskus
savienojumus, pēc tās sadedzināšanas nedegošās vielas saturošie
pelni neatšķirsies no neapstrādātas koksnes pelniem. Sadedzinot
impregnētu koksni, pelnos būs koncentrēti negaistošie elementi vai
savienojumi, kas tiek ievadīti impregnēšanas procesā. Mūsdienās
visplašāk izmanto vara savienojumus un organiskos biocīdus
saturošus koksnes aizsardzības līdzekļus, tādēļ pelnos būs varš, bet
organiskie biocīdi būs sadalījušies par nekaitīgiem savienojumiem.
Normatīvie akti ierobežo vara saturu koksnē, tādēļ, atkarībā no
ievadītā preparāta daudzuma un vara satura tajā impregnētu
koksni var klasificēt kā bīstamos atkritumos, kas sadedzināmi tikai
īpašās kurtuvēs. Pētījumā ar kombinēto apstrādi sasniedzām
koksnes aizsardzību ar zemākiem ievadāmiem preparāta
daudzumiem, kas ļauj vērtēt, ka nokalpojusi impregnēta koksne
neatbildīs bīstama atkrituma klasifikācijai, šādi nenoslogojot
speciālās kurtuves. Agrāk lietoja neorganiskos savienojumus, kas
termiski nesadalās (hromu, varu, arsēnu) vai degot piesārņo gaisu
(hloru, nereti arsēnu). Hroma un arsēna savienojumi nav atļauti
koksnes impregnēšanai jau vairāk nekā 20 gadu. Pēdējā laikā ir
atļauts tikai varš, kas degot neizdalās gaisā, un tiek diskutēts par
daļēji gaistošo bora savienojumu izmantošanu, kuri ir efektīgi ne
tikai pret sēnēm, bet arī pret koksngraužiem un termītiem.
Kāpēc nolēmāt patentēt sava pētījuma rezultātus?
Šobrīd tam pievērš arvien vairāk uzmanības, jo bieži izskan
pārmetumi, ka zinātnieki neievieš savas idejas ražošanā, ka
nenotiek komercializācija. Ja vēlies pretendēt uz reālu ieguvumu, ir
jāaizstāv savas tiesības, jo pretējā gadījumā zinātnieki publicē
pētījuma ideju un rezultātus, bet kāds cits to izmanto bez viņu
ziņas. Arī projektu pieteikumos patents jau ir prasība, jo tas motivē,
nodrošina oriģinālu rezultātu. Nereti pētnieka pamatprodukts ir
publikācija, un viņš pat nedomā par to, ka tas ir intelektuālais
īpašums un ka zinātniskais institūts var no tā pelnīt. Redzu, ka
jaunākie kolēģi tam pievērš ļoti lielu uzmanību, varbūt pat reizēm
lielāku tieši finansiālajai, nevis zinātniskajai pusei.

Ko skatījāt katrā izpētes procesa līmenī – makro, mikro un
submikroskopiskajā?
Makrolīmenī pētām masīvkoksnes vai koksnes kompozītmateriālu (saplākšņa) īpašības un paņēmienus vai līdzekļus to
uzlabošanai. Piemēram, koksnes ilgtspēju var uzlabot ar termisko
apstrādi salīdzinoši zemā temperatūrā; koksnes virsmu pret
degradāciju vides faktoru ietekmē var pasargāt ar piemērotiem
pārklājumiem. Mikrolīmenī pētām, ka šūnu līmenī tiek mainīta
koksnes anatomiskā struktūra, piemēram, līmes, pārklājumi vai
aizsardzības līdzekļi iesūcas un izplatās šūnās, lai varētu uzlabot
dažādus apstrādes procesus. Lai izprastu koksnes degradācijas un
aizsardzības procesu, mēs ar instrumentālām pētniecības metodēm
analizējam koksnes galveno komponentu – hemiceluložu, celulozes, lignīna un to funkcionālo grupu izmaiņas. Mijiedarbības
mehānismu izpratne ļauj mērķtiecīgi pilnveidot koksnes ilgizturības uzlabošanas metodes un līdzekļu.
Jūs pieminējāt lignīnu.
Hemicelulozes jeb cukuri, celuloze un lignīns ir trīs
savstarpēji saistīti koksnes pamatpolimēri. Lignīns ir ļoti
nepieciešams, jo šis amorfais savienojums veido šķērssaišu struktūru un satur kopā hemicelulozes un celulozi. Šo komponentu
kompozīcija savukārt veido šūnas, kuru unikālā konstrukcija gan
nodrošina koka dzīvotspēju, gan mehāniskās īpašības (stiprību un
elastību). Ja aplūkojam koksnes ķīmisko, termisko vai bioloģisko
noārdīšanos, tad paaugstinātas temperatūras, ķīmisko savienojumu vai enzīmu iedarbības rezultātā vispirms noārdās hemicelulozes, vājinot šūnu struktūru un padarot pieejamu tālākai degradējošo
aģentu pieejamībai. Koksnes ķīmiskajā pārstrādē – papīra
rūpniecībā – lignīns ir blakusprodukts, jo papīra iegūšanai izmanto
tikai vienu no šiem trim komponentiem – celulozi. Savukārt
procesā mainītais lignīns ir atlikumprodukts, kuru pašlaik
galvenokārt sadedzina un ko šobrīd plaši pēta turpmākai izmantošana visā pasaulē galvenokārt sintētisko ķīmisko savienojumu
aizstāšanai.

šo secību, izvairāmies no finansiāli un laika ietilpīga žāvēšanas
procesa, kas nepieciešams, ja impregnējam sausu modificētu
koksni.

Foto: Privātais arhīvs

Kādas ir termomodifikācijas un ķīmiskās aizsardzības jeb
impregnēšanas procesu priekšrocības un trūkumi?
Abos gadījumos tiek nodrošināti apstākļi, lai sēnes nesāktu
attīstīties. Termomodifikācija uzlabo koksnes kā materiāla īpašības,
apstrādes rezultātā koksne mazāk uzsūc mitrumu, līdz ar to mazāk
uzbriest un rūk, samazinās sēņu attīstībai viegli pieejamo ekstraktvielu un arī hemiceluložu saturs. Savukārt impregnējot koksnē
ievada ķīmiskus savienojumus (biocīdus) saturošus preparātus, kas
pasargā koksni no sēnes attīstības tai labvēlīgos mitruma un
temperatūras apstākļos, bet vienlaikus ir kaitīgi videi. Termomodifikācijas gadījumā nekādu papildu ķīmiskos savienojumu koksnē
neievada, tādēļ šis process ir ekoloģiskāks. Tā trūkums –
nepieciešamie procesa parametri, kuri nodrošina labu aizsardzību
pret trupes sēnēm, samazina koksnes stiprības īpašības, kas var
samazināt koksnes izmantojuma iespējas. Bijām iecierējuši izmantot abus plaši zināmos rūpnieciskos procesus, lai samazinātu
nepieciešamos koksnē ievadāmos biocīdu daudzumus un, izmantojot zemāku modifikācijas temperatūru, līdz noteiktam līmenim
samazinātu stiprības zudumus. Rezultātā, termiski modificējot,
ietaupām enerģiju un vienlaicīgi ar mazāku biocīdu daudzumu
radām mazāku kaitējumu videi. Koksnes aizsardzības tendences
lielā mērā nosaka arī patērētāju vēlmju izmaiņas. Ja agrāk gribējām,
lai dārza mēbeles kalpo gadiem ilgi, tad tagad prasības ir
mainījušās, un jau pēc trīs vai pieciem gadiem vēlamies kaut ko
jaunu konstrukcijas vai krāsas ziņā. Tādēļ nav nepieciešams šādiem
produktiem nodrošināt ilgstošu kalpošanas laiku. Pieaug arī
ekoloģiskās prasības, lai mēbelēs būtu mazāk toksisko vielu, bet
saglabājot augstu kvalitāti. Līdz ar to ražotājs ir nepārtrauktā
attīstībā, sekojot mainīgajām pieprasījuma tendencēm.
Runājot par abu metožu secību. Termomodificētā impregnēšana vai otrādi – impregnēšana un tad termomodificēšana?
Rūpīgi izpētot paraugus, ko ieguvām ar abām metožu
secībām, un salīdzinot rezultātus, konstatējām, ka labākus rezultātus iegūst, koksni vispirms impregnējot un pēc tam termiski
modificējot. Abos gadījumos iegūtu produktu dzīves cikla analīzes
rezultāti parādīja, ka arī no vides viedokļa vislielākais potenciāls ir
kombinēti impregnētai un modificētai koksnei, turklāt priedei šie
dati ir labāki nekā bērzam. Nav mazsvarīgi arī tas, ka, izmantojot

Pētījumā noskaidrojāt, ka termomodificētai koksnei kaitē saules
starojums.
Fotodegradācija ir interesanta ar koksnes novecošanos
saistīta parādība. Piemēram, Latvijā ražotāji brauc pa reģioniem un
pērk vecus šķūņus nojaukšanai. Izrādās, ka Austrijā, Norvēģijā,
Francijā, Alpos par lielu naudu pērk vecas no dabīgi novecojuša
koka būvētas atpūtas mājiņas. Kāpēc? Izrādās, ka dabīgi novecojies
koks ir populārs, pieprasīs un labi apmaksāts apdares materiāls. Tā
ir arī cilvēku attieksme pret estētiku, pret koku, tās krāsas paleti.
Viens teic, ka pelēks koks – fui, cik slikti izskatās! Otrs apstrādā ar
ķīmiju, lai mākslīgi novecinātu un iegūtu dabīgi novecojuša
izskatu. Termomodifikācija, protams, nav ideāla metode, un tai, kā
jau jebkurai metodei, ir savi ierobežojumi. Gan termiski modificēta, gan kā nemodificēta koksne ir pakļauta saules starojuma
iedarbībai, jo īpaši tā UV daļai, un tā rezultātā mainās koksnes
sākotnējā krāsa. Atmosfēras ietekmē tā kļūst pelēka. Citiem patīk,
citiem, nē. Tādēļ arī strādājam ar pārklājumiem, kas paplašina
koksnes produktu piedāvājumu. Lai saglabātu termokoksnes
dekoratīvās īpašības āra apstākļos, ņemot vērā tās virsmas sastāva
un īpašību izmaiņas, kolēģa promocijas darba rezultātā tika
izstrādāts īpašs, nanoizmēra dzelzs oksīdus saturošs ūdens bāzes
pārklājuma sastāvs. Tas saglabās koksnes brūno krāsu, protams, ne
mūžīgi, bet katrā ziņā par 5–6 gadiem pagarinās šā materiāla
estētiku. Šis sastāvs aizsargāts ar Latvijas patentu. Nesen saņēmām
ziņu, ka starptautisks projekts, kurā piedalāmies arī mēs, saņēma
finansējumu koka izmantošanai pašvaldības un valsts ēkās, jo īpaši
skolās un slimnīcās. Zināms, ka bērni labāk jūtas koka, nevis
betona vidē, to var attiecināt arī uz slimnīcām un pansionātiem.
Šajā projektā kopā ar vācu, somu, zviedru un norvēģu kolēģiem
meklēsim risinājumus, pārklājumus, iesaistīsim arī krāsu ražotājus,
lai atrastu (vēlams) caurspīdīgos koksnes pārklājumus ar antibakteriālām īpašībām. Protams, estētika ir svarīga, bet ne mazāk
nozīmīgas ir koksnes produktu antibakteriālās un citas īpašības.
Koksnes polimēra materiāli – kokrūpniecības atkritums jeb
blakusprodukts?
Kokapstrādes procesos vienmēr rodas atlikumi, taču katrā
ziņā arī tas ir materiāls. Agrāk tos dēvēja par kokrūpniecības
atkritumiem, tagad sakām – kokrūpniecības blakusprodukts, kas
paver ražošanas blakusplūsmas iespējas. Dēļu nomaļu apzāģēšanas
gadījumā tās var būt izejviela šķeldai, granulām, vai uz to pamata
var veidot jaunus produktus, piemēram, koksnes polimēra
kompozītus. Parasti polimēra kompozītā ievada neapstrādātu
koksni, tādēļ materiālam saglabājas mitruma uzsūkšanas īpašības.
Mūsu pētījumi parādīja: ja ievadām termiski modificētu koksni,
samazinās šā kompozīta ūdens uzsūkšanas īpašības, un attiecīgi tas
ir drošāks attiecībā pret iespējamiem bioloģiskajiem riskiem.
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Lapu koku koksne vienmēr ir bijusi dārgāka gan kā būvmateriāls, gan kā kurināmais.
Koksnes cenu nosaka koku pieejamību, īpašības, izmantojuma nišas un pat modes tendences. Latvijas vērtīgākie lapu
koki – bērzs, osis un ozols – ir blīvāki un attiecīgi ar augstākām
stiprības īpašībām. Lielāka blīvuma dēļ sausi lapkoki, salīdzinot
ar skujkokiem, ir labāks kurināmais ar augstāku siltumspēju.
Oši un ozoli ir cēlkoki, un to interesantās struktūras un
tekstūras dēļ tie ir pieprasīti mēbelēm un interjera apdarei.
Augsta cena ir arī ietonētiem un izturētiem ozolkoka un oša
parketa dēlīšiem, kas turklāt ir mehāniski daudz izturīgāki par
skujkoku izstrādājumiem. Bērzu visplašāk izmanto saplākšņa
ražošanai, tas izceļas ar gaišo koksnes krāsu un arī stiprību.
Tradicionālie celtniecības materiāli ir plaši pieejamā egles un
priedes koksne, kas ir arī mīkstāka un mehāniski ievainojamāka. No otras puses, skujkoku sveķu terpentīna smarža ir ļoti
veselīga.
Jūsu mērķis bija un joprojām ir paplašināt Latvijas
būvniecībā mazāk izmantojamu koku, proti, alkšņu, apšu un
bērzu iespējas. Kāpēc tos izmanto mazāk?
Šo koku sugu koksne, izņemot bērzu, ir ar mazāku
blīvumu, mazāk izturīga un arī mīkstāka. Arī dabā tā ātrāk
noārdās un ir vairāk pakļauta vides ietekmei. Lai gan alkšņi ātri
aug, tie nav bijuši vērtīgo koku kategorijā, un tos neizmanto
celtniecībā tieši mehānisko īpašību dēļ. AS “Latvijas Finieris”
neizmanto bērzu kā masīvkoku, bet kompozītmateriāla, proti,
saplākšņa ražošanai. Gan impregnēta, gan termiski modificēta
koksne ir nišas produkti, tie nav izmantojami masveidā, bet
noteiktos apstākļos. Ja uzlabosim baltalkšņa, melnalkšņa vai
apses īpašības, paplašināsies to izmantošanas potenciāls,
piemēram, interjerā. Apsi, tostarp arī termiski modificētu, plaši
izmanto pirtīs, kur vajadzīgi lapu koki. Igaunijā pat ir uzceltas
vairākas rūpnīcas, kur termiski modificē apsi, ko vēlāk izmanto
pirtīs. Skujkoku izmantošanu pirtīs ierobežo sveķu izdalīšanās
paaugstinātas temperatūras ietekmē.
Vai varat komentēt šo vairākos veidos iegūto modificēto
saplākšņu lietošanas īpašību analīzi, ko veicāt?
AS “Latvijas Finieris” ir unikāls Latvijā (vismaz kokrūpniecības nozarē). Pirmkārt, tas ir pietiekami liels uzņēmums,
var atļauties piedalīties pētījumos un meklēt ražoto produktu
īpašību uzlabošanas vai paplašināšanas iespējas. Otrkārt, tas
pievērš lielu uzmanību jaunu produktu attīstībai. Šī sadarbība
notika jau pirms kāda laika. Kad termomodifikācija tikai sāka
attīstīties, “Latvijas Finiera” vadība nolēma paplašināt produktu
klāstu ar termiski modificētu saplāksni, lai varētu to izmantot
interjerā vai citās vietās ar augstu gaisa mitrumu. Termiskajā
modifikācijā vienmēr palielinās enerģētiskais patēriņš. Lai to
samazinātu, bet vienlaikus uzlabotu saplākšņa īpašības,
pētījām, vai pietiek tikai ar ārējās finiera kārtas apstrādi, vai
labāk veidot saplāksni, salīmējot pamīšus modificētas un
nemodificētas finiera kārtas, vai arī modificēt jau gatavu
salīmētu saplāksni. Problēmas radās ar līmējuma izturību,
turklāt produkts kļuva trauslāks. Meklējām problēmas risinājumus un ietvērām rezultātus Latvijas patentā. Tomēr “Latvija
Finieris” vairs nesaskatīja izdevīgumu no izmaksu viedokļa un
sadarbību pārtrauca. Darbs gan netika zemē nomests,
uzņēmums atgriežas pie šīs tehnoloģijas un atkal meklē jaunas
saplākšņa īpašības, ko cer sasniegt ar termisko modifikāciju. Tā
ir cieša sadarbība, un ceru, ka agrāk vai vēlāk “Latvijas Finieris”
atzīs, ka ir vērts ieguldīt šajā procesā. Tas neapšaubāmi būs
dārgāk, bet tagad jau viss kļūst dārgāks. Ražotāji vienmēr
priecājas par to, ko pētām, bet visu nosaka cena – vai tas, ko
piedāvājam, kompensēs izdevumu pieaugumu. Šo pieeju
zinātniekiem bieži vien ir grūti pieņemt – redz, mēs izgudrojām
kaut ko labu, bet to neievieš.
Vai šī nav atbilde uz pārmetumiem par to, ka zinātne neievieš
savus rezultātus ražošanā?
Ražot jau var tikai to, ko pērk, turklāt jāgūst peļņa.
Zinātnieks aktīvi strādā, pārvarot lielu konkurenci, iegūst
projekta naudu idejai, trīs gadus strādā pie tēmas, publicē
rakstus, uzkrāj zināšanas, kas neapšaubāmi ir pienesums. Viņa
pamatuzdevums ir šo zināšanu radīšana, uzkrāšana, izplatīšana
un komunicēšana. Būtu lieliski, ja šis veikums raisītu ražotāja
interesi, taču zinātniekam ir jāsaprot, ka viņa idejai ir jābūt
unikālai vai arī finansiāli izdevīgai, jo visu diktē tirgus. Savulaik
ciešā sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādājām valsts
pētījumu programmu (VPP), lai izmantotu tolaik mazāk
populāru lapkoku sugu (alkšņu, apšu) potenciālu un
paplašinātu to izmantojumu. Iesaistījās gan Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, gan Latvijas Lauksaimniecības universitāte, gan Latvijas Universitāte, un šīs VPP
rezultāti ir apkopoti rakstukrājumā, lai ikviens interesents
varētu smelties konkrētos zinātniskos rezultātos un pamatojumos balstītas idejas. Daudz no tā, ko zinātnieki atklāj, sākumā
šķiet kaut kas nereāls, taču ar laiku to uztver kā skaidras,
elementāri izmantojamas zināšanas.
Kāpēc bija nepieciešama priedes un bērza koksnes dzīves
cikla inventarizācija?
Bērza un priedes kā koksnes produkta izejmateriāla dzīves
cikla inventarizācijas dati ir nepieciešami, jo tie veido gatavā

produkta ietekmes uz vidi novērtējuma daļu. Mums bija pieejamas standarta tabulas, taču nezinājām, kā šie sākotnējie dati
bija radušies, piemēram, enerģētiskais ieguldījums meža
nociršanā utt. Tagad cērtam astoņdesmitgadīgus kokus, tādēļ
radās inovatīva doma, ka to ietekmes uz vidi novērtēšanā
svarīgi iekļaut tos faktorus, kas vēsturiski saistīti ar šo koku
audzēšanu. Izpētot pieejamās ziņas par mežkopību pirms
80–100 gadiem, apaļkoku ražošanas procesā netika iekļauti tādi
modernajā meža apsaimniekošanas praksē izmantotie procesi
kā sēklu ražošana, stādu ražošana un mežkopība,. Pašlaik ir
pilnīgi citi enerģijas, degvielas un cilvēkresursu ieguldījumi.
Mūsu pieeja apaļkoksnes inventarizācijai veido pareizu
priekšstatu par attiecīgā (gala) produkta (piemēram, dēļu)
dzīves ciklu, ļauj to salīdzināt ar jebkuru citu izstrādājumu.
Latvijā kaut kas tāds notika pirmo reizi. Paldies LVMI “Silavas”
kolēģiem un AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem par
dalīšanos ar informāciju. Savukārt mūsu jaunais doktorants
apguva programmatūru, visu lieliski īstenoja un publicēja
zinātniskos žurnālos.
Vai tiesa, ka koka vecumu var uzzināt, saskaitos gredzenus tā
diametrā?
Jā. Turklāt gaišie un tumšie gredzeni jāskaita atsevišķi, jo
koks augot gada laikā izveido divus gredzenus – vienu gaišo
(agrīno) un vienu tumšo (vēlīno) koksni. Agrīno koksni mēdz
dēvēt par pavasara, jo tā veidojas pavasarī vai vasaras sākumā,
vēlīno – par rudens koksni, jo tā veidojas pārējā gada veģetācijas
periodā. Agrīnā koksne nav tik blīva, šūnu sieniņas ir plānākas.
Viena kalendārā gada griezumā šie abi loki kopā ir koka viens
gada mūžs. Dendrohronoloģija ir atsevišķa zinātne, un koka
vecuma noteikšanai nepieciešamas ne tikai prasmes un
pieredze, bet arī attiecīga izmēra paraugs.
Jūsu institūts sadarbojas ciešā sazobē ar ražotājiem. Kā
ieinteresējāt ražotājus sadarbībā?
Kad 20. gadsimta 90. gados beidzās finansējums zinātnei,
atradām savu nišu. Sapratām, ka varam būt starpnieks starp
tirgus prasībām un ražotāju, un izveidojām šo laboratoriju, ko
vēlāk akreditējām Vācijā. Līdz ar to ražotājiem vairs nebija
jābrauc uz Vāciju vai citur un jāmaksā barga nauda, lai testētu
savus produktus un pārbaudītu apstrādes kvalitāti. Palīdzējām
ražotājiem izprast, kas notiek impregnēšanas procesā, kādu
koksni var impregnēt un kādu nevar, lasījām lekcijas darbiniekiem par darba un vides drošības noteikumiem. Vēlāk
parādījās jauni virzieni un partneri, piemēram, AS “Latvijas
Finieris”, SIA “EKJU” ar dārza mēbelēm un citi. Mainījās atļauto
koksnes aizsardzības līdzekļu klāsts, un, tirgojot koksnes
produktus Eiropā, vajadzēja veikt pārbaudes atbilstoši ES
standartiem, aizstājot bijušās Padomju Savienības GOSTus.
Uzzinot, ka ir šāda laboratorija, preparātu ražotāju pārstāvji
nāca pie mums. Papildus viņi uzticēja mums to impregnētāju
uzraudzību, kas strādāja ar viņu savienojumiem, jo nebija
ieinteresēti saņemt sūdzības par galaproduktu kvalitāti. Ar
dažiem no viņiem vēl joprojām sadarbojamies. Nopietnākā
sadarbība ar ražotājiem notiek, risinot tiem aktuālas problēmas
par produktu īpašību vai apstrādes procesu uzlabošanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un Meža nozares kompetences
centra sadarbības projektu ietvaros.
Runājot par alternatīvajiem jeb augu valsts izcelsmes
biocīdiem. Ja pareizi saprotu, arī lineļļa ir alternatīvais
biocīds?
Jā, bet ne biocīds klasiskajā izpratnē. Tā aizsargā koku no
samitrināšanās, taču nenogalina sēņu sporu un nekavē to
augšanu. Jā, tā varētu pasargāt koksni no apaugšanas ar
pelējumiem, taču tad no tās ar speciālām metodēm ir jāaizvāc
visi sēņu augšanu veicinošie savienojumi, tostarp olbaltumvielas. Lineļļa arī jāprot pareizi lietot, to nedrīkst klāt uz slapjas
koksnes. Regulāri pētīta dažādu augu ekstraktu biocīdām
īpašības, tomēr līdz šim nav atrasta to pietiekama efektivitāte, jo
īpaši koksnes aizsardzībai āra apstākļos.
Kā vienu no koksnes trūkumiem min zemo ugunsdrošību.
Vai laboratorijā pievēršaties arī jautājumam par ugunsizturīgiem koksnes virsmas pārklājumiem?
Tā ir koksnes īpašība, koksne tās ķīmiskā sastāva un
struktūras dēļ ir degošs materiāls. Visi zina, ka koks deg. Bet
mums Brīvdabas muzejā ir simtgadīgas koka ēkas. Ņemot vērā
koka izmantojuma popularitāti, parādās jaunas pieejas,
pirmkārt, būvniecības tehnoloģijās un ēku dizainā. Jāuzsver, ka
koksnes ugunsaizsardzības mērķis ir nodrošināt laiku drošai
cilvēku evakuācijai un ugunsdzēsēju darbībai. Sasniegt, lai koks
vispār nedegtu, ir sarežģīts, gandrīz neiespējams uzdevums, jo
īpaši koksnei āra apstākļos (piemēram, fasādēm). To var panākt
ar dziļo apstrādi impregnējot vai ar atbilstošiem virsmas pārklājumiem. Bet katrā ziņā koksnes ugunsdrošībai svarīgākie ir
konstruktīvie un tehniskie risinājumu, piemēram, uguns
izplatību norobežojošas sienas, ugunsgrēka apziņošanas ierīces,
sprinkleri. Līdz pat 18 stāvu koka debesskrāpji pašlaik šo tēmu
ir vēl vairāk aktualizējuši, tomēr pagaidām līdzekļi koksnes
ugunsizturības uzlabošanai nav mūsu pētījumu virziens.

Meža nozare ir bijusi svarīgs Latvijas ekonomikas balsts. Vai
tā joprojām tāda ir?
Jā, ir, bet šobrīd jomu dažādība ir daudz lielāka, un
paplašinās arī citas nozares (IT tehnoloģijas, pārtikas ražošana),
taču kokrūpniecības apjoms nesamazinās, un eksports pieaug.
Meža nozare joprojām ievērojami balsta Latvijas ekonomiku, jo
īpaši Covid-19 apstākļos, kad atšķirībā no citām nozarēm, ir
pieaudzis pieprasījums un līdz ar eksports gan kokmateriāliem,
gan ēku moduļiem un dārza mēbelēm. Uzskatu, ka nozares
nozīmīgums nekad nezudīs, jo tā ietver ne tikai pieprasītu
koksnes produktu ražošanu, bet ar nozīmīgāku tās sadaļu –
meža audzēšanu ar visiem globālajiem un lokālajiem ieguvumiem. Savukārt kokrūpniecība attīstās augstākas pievienotās
vērtības produktu ražošanas virzienā, un arī mēs tajā saskatām
izaicinājumus un iespējas savās pētniecības jomās.
Jūs bijāt viens no bioekonomikas ieviešanas iniciatoriem, un
šobrīd tā ir viena no tautsaimniecības prioritātēm.
Tolaik biju institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
un biju saskāries ar šo jautājumu Eiropas institūcijās, kur
darbojos padomdevēju padomē. Latvijā sākotnēji politiķu
līmenī vēroju pingpongu starp Ekonomikas un Zemkopības
ministriju jautājumā, kura tad par šo jomu atbildēs. Vēlāk to
uzticēja Zemkopības ministrijai, kur bija dzirdīgas ausis un kur
uzklausīja manu viedokli par to, ka šī ir ekonomiski izdevīga
joma. Pašlaik Latvijā jau ir izveidota asociācija un biedrība, un
viss notiek. Šobrīd vairs aktīvi neiesaistos, bet lepojos, ka
savulaik iesaistījos.

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē, 2019. gada
21. novembrī, LZA Lielo medaļu saņēma LVKĶI vadošais pētnieks, LZA
akadēmiķis Dr. Bruno Andersons. LZA Lielā medaļa piešķirta par
būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts koksnes
ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā.
Foto J. Brencis

Jūs aktīvi iesaistāties kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā.
Jā, un ļoti lepojos ar to. Baznīcas ar mūsu ieteikumiem un
palīdzību ir piesaistījušas līdzekļus un saglabājušas kultūras
mantojuma vērtības. Mūsu joma ir bioloģisko bojājumu
izvērtēšana un apkarošanas ieteikumi, arī tās ir lietišķās
zināšanas. Nesen apsekojām Rīgas Svētā Jēkaba katedrāli, jo
baznīcas vadība iecerējusi nākamgad iesniegt finansējuma
pieprasījumu koksngraužu apkarošanai. Pirms mēneša bijām
Rundāles pilī apsekot jumta konstrukciju. Esam bijuši jau
vairākas reizes uzraudzīt, vai kukaiņu darbība ir aktīva un kas
būtu darāms reizē ar jumta seguma nomaiņu. Pēdējais projekts
bija kukaiņu apkarošana Rīgas Doma tornī. Covid-19 ierobežojumu dēļ uz laiku apstājusies izpēte Aizputes Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Latvijā nopērkamā kokmateriāla kvalitāti bieži kritizē.
Daudzos gadījumos tas ir tāpēc, ka Latvijas tirgū nonāk
daļējs brāķis vai tas, ko nepaņem eksportēšanai, ko atzīst par
neatbilstošu galaprodukcijas saņēmēji. Tirgus to nesakārto, jo
cilvēkiem ne vienmēr ir pietiekami zināšanu, turklāt nozīme ir
arī cenai. Tas attiecas arī uz koksnes apdares produktu izvēli un
izmantojumu, kur nākas paļauties pārdevēju ieteikumam.
Vislabāk, protams, ir pirkt kokmateriālus tieši no ražotāja, no
kura var prasīt kvalitāti un garantijas. Ar problēmām saskaramies arī attiecībā uz impregnētiem kokmateriāliem, kad
pārbaudām kvalitāti, jo īpaši valsts vai pašvaldību pasūtījumiem. Klients domā, ka nopērk ar spiedienu impregnētu materiālu, bet tas labākajā gadījumā ir uz īsu laiku iemērkts vannā.
Mūsu uzdevums ir vairāk skaidrot un dot padomus, ko arī
cenšamies darīt.
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane
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LZA FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻAS AKTUALITĀTES

Savukārt G. Bārzdiņa pētījumi ir guvuši starptautisku atzinību
valodu tehnoloģiju konkursos SemEval, kur viņa izstrādātās
metodes atzītas par precīzāko veidu angļu valodas teksta
semantikas apgūšanai. Par šo sasniegumu pētnieks 2017. gadā
saņēma Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares prestižāko
apbalvojumu – LZA Eižena Āriņa balvu.
Tehnoloģija ir pielāgota arī latviešu valodai un ieviesta
SIA “LETA” mediju monitoringā, turklāt to izmanto arī Eiropas
vadošajās ziņu aģentūrās “BBC” un “Deutsche Welle”. Jau
vairākus gadus G. Bārzdiņš vada Latvijas daļu divos lielos
Horizon 2020 projektos: “SUMMA” (EK finansējums Latvijai
1,16 miljoni EUR) un “SELMA” (EK finansējums 576 tūkstoši
EUR), pētot mākslīga intelekta izmantojumu masu mediju
jomā, apstrādājot un kategorizējot daudzveidīgu informāciju.
Viņa pētījumus finansiāli atbalsta arī plaši pazīstamais
tehnoloģiju uzņēmums “Google”.
LZA korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) vadošais
pētnieks, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes profesors Dr. habil. math. F. Sadirbajevs savā
referātā “Piezīmes par matemātisko modelēšanu” apskatīja
matemātiskās modelēšanas lietošanas jautājumus dabas
zinātnēs, kā piemēru, izskatot gēnu tīklu matemātisko
modelēšanu. F. Sadirbajevs ir aktīvs augstas klases zinātnieks ar

LZA FTZN attālinātā sēde š. g. 20. oktobrī.

plašu starptautisku atpazīstamību diferenciālvienādojumu
teorijā. Par visnopietnāko viņa nopelnu var uzskatīt
diferenciālvienādojumu teorijas zinātniskās skolas izveidi
Daugavpils Universitātē. Viņa vadībā ir izstrādāti un aizstāvēti
septiņi promocijas darbi.
Uz vienu LZA korespondētājlocekļa vietu matemātikā/informātikā FTZN ir divi Pretendenti: LU Datorikas fakultātes
Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras asociētais
profesors Dr. sc. comp. Aleksandrs Belovs, kurš uzstājās ar
referātu “Kvantu algoritmu sarežģītība: augšējie un apakšējie

novērtējumi”, un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesore
Dr. sc. ing. Mārīte Kirikova, kura uzstājās ar referātu “Pastāvīga
prasību inženierija”.
A. Belovs ir viens no spilgtākajiem un izcilākajiem savas
paaudzes kvantu algoritmu pētniekiem. Viņš ir sekmīgi risinājis
kvantu skaitļošanas teorijā nozīmīgas zinātniskas problēmas un
ieguvis oriģinālus rezultātus matemātiskajā datorzinātnē (jo
īpaši kvantu skaitļošanā). Īpaši jānorāda vairākas publikācijas
divās pasaules svarīgākajās matemātiskās datorzinātnes konferencēs: STOC un FOCS, ko plaši citē citi zinātnieki. A. BelovaHirša indekss ir 14, un viņa pētījumi ir iekļauti LZA 2015. gada
nozīmīgāko zinātnes rezultātu sarakstā.
M. Kirikova vada vairāk nekā 20 studiju priekšmetus gan
bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju līmenī. Vadījusi
84 maģistra darbus un 12 promocijas darbus, no kuriem trīs ir
sekmīgi aizstāvēti. M. Kirikovas zinātniskās intereses
galvenokārt ir saistītas ar prasību inženieriju, kuras mērķis ir
identificēt projektējamās sistēmas īpašības vai noteikt
nepieciešamās izmaiņas jau eksistējošās sistēmās. Viņas pētījumi ir vērsti uz modeļiem informācijas sistēmu konteksta
atspoguļošanai un pastāvīgas prasību inženierijas ietvara
izstrādi, lai nodrošinātu tās procesa elastību. M. Kirikovas
zinātnisko pētījumu rezultāti ir atspoguļoti vairāk nekā 240
publikācijas. Hirša indekss – 8.

darbaspējas. A. Blumberga noteikti pieder pie modernā docētāju tipa un spēj aizraut studentus gan ar studiju kursiem, gan ar
pētniecību. A. Blumbergai ir vairāk nekā 100 zinātnisko
publikāciju augsti citējamos žurnālos, kas indeksēti “Scopus” un
“Web of Science” datubāzēs, vairāk nekā 60 rakstu konferenču
tēžu krājumos, viņa ir piedalījusies vairāk nekā 20 monogrāfiju
un grāmatu tapšanā. A. Blumbergai ir pieci patenti.
Otrais ar referātu “Neklasificēto un mobilo ēku
energoefektivitāte un drošie energoapgādes risinājumi” uzstājās
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģiju institūta Siltuma inženierijas un tehnoloģijas
katedras vadītājs profesors Dr. sc. ing. Anatolijs Borodiņecs.
Viņa zinātnisko pētījumu virzieni ir būvniecības siltumfizika un
ēku un to inženiersistēmu energoefektivitāte. Pētījumi ir veltīti
neklasificēto un ātri saliekamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī gaisa kvalitātes un termiskā komforta
uzlabošanai. Papildus tam tiek veikti pētījumi par mobilo
energoapgādes risinājumu izstrādi. A. Borodiņeca Hirša
indekss ir 10, un viņam ir 78 publikācijas SCI žurnālos,
1 grāmata, vairākas nodaļas divās grāmatās un trīs Latvijas patenti.
Trešais ar referātu “Nākamās paaudzes tehnoloģijas
ātrdarbīgām šķiedru optiskajām sakaru sistēmām” uzstājās
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centra
vadītājs, vadošais pētnieks profesors Dr. sc. ing. Sandis Spolītis.
Viņa izveidotais RTU “ComTech” centrs, kas ir aprīkots ar
modernu telekomunikāciju šķiedru optikas aprīkojumumu
šobrīd ir vadošais šķiedru optisko sakaru sistēmu un saistīto
tehnoloģiju pētniecības centrs Baltijā. Rezultātā ir publicēti
vairāk nekā 78 zinātniskie raksti (indeksēti “Scopus”), divas
monogrāfijas. S. Spolīša Hirša indekss – 10. S. Spolītis ir piecu
Latvijas patentu līdzautors.
Noslēgumā uzstājās RTU Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, projekta vadītājs
Ph. D. Viesturs Veckalns ar referātu “Virsotnes kvarku pāra
sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TEV
CERN LHP KMS eksperimentā”. Viņš ir Latvijas puses
galvenais partneris sadarbībā ar Eiropas kodolpētījumu
organizāciju (CERN), un viņa zinātniskā darba rezultāti tiek
atspoguļoti atbilstoši šīs iestādes metodikai (sagatavotas ap 570
publikācijām žurnālos, kas indeksēti “Scopus”).
FTZN 20. oktobra sēde bija veltītā inženierzinātnei, un Hirša indekss – 54.
tajā notika četru kandidātu uz vienu korespondētājlocekļa vietu
uzstāšanās. Interesanti, ka visi četri ir no Rīgas Tehniskās
FTZN lepojas ar kandidātiem un no sirds
universitātes (RTU).
novēl viņiem veiksmi!
Pirmā ar referātu “Ilgtspējīga enerģētika” uzstājās RTU
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes profesore
LZA FTZN priekšsēdētājs, akadēmiķis Andrejs Siliņš
Dr. sc. ing. Andra Blumberga. Profesores zinātniskie sasniegumi
un zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva
ir plānveida darbības rezultāts, un tās galvenie priekšnoteikumi
ir viņas vadītās zinātniskās grupas intelektuālais potenciāls un

Valodas jautājumi arī raidieraksta formātā

LZA korespondētājloceklis Ph. D. Valts Ernštreits raidierakstā “Pieturzīmes”

LZA ārzemju locekle Ph. D. Lalita Muižniece raidierakstā “Pieturzīmes”

LZA goda doktors Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs raidierākstā “Pieturzīmes”

par savu grāmatu “Pēdas. Melita Rīgā”. 58. sērijā notika saruna
ar LZA goda doktoru Dr. sc. comp. Andreju Vasiļjevu, un tajā
var uzzināt par lokalizācija tehnoloģiju lokalizācijas un
izstrādes uzņēmuma “Tildes” pirmsākumiem un jaunākajiem
panākumiem mašīntulkošanas jomā.
15. oktobrī jeb Valsts valodas dienā Rīgas pilī notika
konference “Valoda – tas ir darbības vārds”, kurā Valsts
prezidents Egils Levits dalījās pārdomās par sešiem valsts
valodas attīstības jautājumiem, uzsverot, ka bieži vērojama
nelabvēlīga angļu valodas ietekme uz latviešu valodas struktūru. Prezidents aicināja domāt par valodas attīstību, lai tā spētu
precīzi aprakstīt īstenību, reālijas, kas ir aktuālas jauniešiem, lai
valoda “sekotu” jauniešiem tur, kur viņi ir, tostarp virtuālajā

telpā. Ar lepnumu var teikt, ka arī raidieraksts “Pieturzīmes”
pilda šo funkciju, jo tā mērķis ir parādīt latviešu valodas bagātību un krāšņumu, tās lietojumu un valodas lietotājus dažādās
jomās, uzsvērt, ka valodu var pilnveidot aizraujošā veidā un
ikvienā nozarē. Arī lielākā daļas raidieraksta klausītāju ir gados
jauni: visvairāk (65%) to klausās cilvēki no 18 līdz 34 gadu
vecumam.
Raidierakstu var noklausīties “Spotify”, “Delfos”, “Apple
Podcasts”, “YouTube” un citās lietotnēs, savukārt jaunumus var
uzzināt “Facebook” vai “Instagram” profilā, kur ir iespēja arī
komentēt, paust ieteikumus un piedalīties aptaujās.

Turpinājums no 1. lpp.

Raidieraksta viesi bieži runā par literāro, tehnisko, kā arī
mutvārdu tulkošanu, valodniecību, zinātniskajiem pētījumiem,
iekļaujošo valodu, pareizrakstību, labskanīgu valodu,
rakstniecību, valodas tehnoloģijām, dažādām valodām un
citiem jautājumiem. Tēmu un viesu izvēli nosaka autores intereses, dažādi aktuāli pasākumi un norises, kā arī klausītāju un
viesu ieteikumi.
Raidierakstā ir viesojušies arī LZA akadēmiķi: 39. sērijā
notika saruna ar valodnieku un dzejnieku, LZA korespondētājlocekli Ph. D. Valtu Ernštreitu, lai aprunātos par lībiešu
valodas nozīmi Latvijā un latviešu valodā, savukārt 42. sērijā
LZA ārzemju locekle valodniece un rakstniece Ph. D. Lalita
Muižniece dalijās atmiņās par latviešu valodas mācīšanu
Ziemeļamerikā un stāsta

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja raidieraksta “Pieturzīmes” autore Aiga Veckalne
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IZNĀKUŠI VAIRĀKI
LZA žurnāla
“Proceedings of the
Latvian Academy of
Sciences. Section B”
2021. gada numuri
Turpinājums no 1. lpp.

Žurnāla 3. numurā ir iekļauti divi apskata raksti par
atsevišķu smagu slimību ārstēšanas iespējām, trešais apskata
raksts, kura autori ir Krievijas kolēģi, veltīts augstāko augu
ģeneratīvās sfēras anatomiskām īpatnībām. Numurā iekļauti arī
deviņi dažādi oriģinālraksti, no kuriem pieci ir veltīti medicīnas
tēmām, divi oriģinālie raksti veltīti Latvijas faunas dažādo
aspektu pētījumiem, viens raksts – mežsaimniecībā svarīgās
mikroskopiskās sēnes izpētes rezultātiem, kurus ieguva kopā ar
Baltkrievijas kolēģiem. Interesantu teorētisko rakstu ir iesūtījuši
arī kolēģi no Azerbaidžānas.
4. numurā iekļauti astoņi raksti, kas veltīti Latvijas
galveno meža koku sugu daudzveidīgajiem pētījumiem, ko
veikuši institūta Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”
zinātnieki. Latvijas un Baltkrievijas zinātnieku raksts, kas veltīts
salīdzinošajam Latvijas un Baltkrievijas ozolu populācijas
ģenētiskajam pētījumam.
Visi LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of
Sciences. Section B” numuros iekļautie raksti atrodami un
lejupielādējami Open Access režīmā izdevniecības “Sciendo”
vietnē https://sciendo.com/issue/PROLAS/75/4, savukārt 2.–4.
numurā publicētie raksti tiek referēti arī “Scopus” datubāzē.

Valsts emeritētā zinātnieka statuss
piešķirts 32 zinātniekiem
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts emeritētā zinātnieka statusu piešķir izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc likumā noteiktā pensijas vecuma
sasniegšanas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu. Lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu pieņem LZA,
noskaidrojot Valsts emeritēto zinātnieku padomes (VEZP) viedokli. Padomes sastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs uz četriem
gadiem. Valsts emeritētajam zinātniekam piešķir mūža grantu – pabalstu, ko maksā papildus vecuma pensijai. To izmaksā Latvijas
Zinātņu akadēmija no Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā zinātniskajai darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Ministru
kabinets nosaka valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu izvirzīšanas kārtību, atlases kritērijus un kārtību, kādā piešķir valsts
emeritētā zinātnieka statusu un mūža grantu, piešķiramā mūža granta apmēru, kā arī Valsts emeritēto zinātnieku padomes izveidošanas
kārtību un darbības pamatnoteikumus.
Pamatojoties uz ekspertu vērtējumiem septiņās zinātņu nozarēs, LZA VEZP 2021. gada 1. oktobra sēdē piešķīra Valsts emeritētā
zinātnieka statusu šiem kandidātiem:

Valsts emeritētais zinātnieks

Konkurss uz akadēmisko
amatu vietām

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju
(2015–2021), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu
vietām:
- pētnieka vieta mākslas zinātnes nozarē, teātra zinātnes
apakšnozarē ar specializāciju teātra vēsturē un teorijā;
- zinātniskā asistenta vieta literatūrzinātnes nozarē ar
specializāciju latviešu literatūras un grāmatniecības vēsturē un
digitālajās humanitārajās zinātnēs;
- zinātniskā asistenta vieta folkloristikas nozarē ar
specializāciju latviešu tautasdziesmu izpētē;
- zinātniskā asistenta vieta folkloristikas nozarē ar
specializāciju Latviešu folkloras krātuves arhīva izpētē, digitālajās humanitārajās zinātnēs un etnohoreoloģijā.
Zinātniskā asistenta darba samaksa, sākot no 430 EUR mēnesī
(bruto).
Pētnieka darba samaksa, sākot no 525 EUR mēnesī (bruto).
LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus skatīt LU LFMI
tīmekļvietnes (www.lulfmi.lv) sadaļā “Dokumenti”. Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju
apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts
(2015–2021) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums
ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz
2021. gada 15. novembrim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas
ielā 3, 511. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv).
Tālrunis uzziņām 67229017.

Izvirzītājinstitūcija

ķīmija

Koksnes ķīmijas institūts

Jānis Visvaldis Bārdziņš

fizika

Latvijas Universitāte

Lilija Borovko

lauksaimniecība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kārlis Briņkis

inženierzinātne

Rīgas Tehniskā universitāte

Jurijs Dehtjars

fizika

Andris Dišlers

bioloģija

Agris Gailītis

fizika

Jānis Gardovskis

medicīna

Inta Gemste

lauksaimniecība

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Jānis Grundspeņķis

fizika

Rīgas Tehniskā universitāte

Solveiga Grīnberga

ķīmija

Organiskās sintēzes institūts

Inta Jansone
Gunta Jakobsone

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
žurnāla “Proceedings of the
Latvian Academy of Sciences. Section B”
galvenais redaktors, akadēmiķis Īzaks Rašals
un atbildīgā redaktore Antra Legzdiņa

Nozare

Bruno Andersons

bioloģija

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

bioloģija

Nacionālais botāniskais dārzs

Tālavs Jundzis

tiesību zinātne

Latvijas Zinātnes akadēmija

Igors Kabaškins

inženierzinātne

Transporta un sakaru institūts

Zenta Kalme

ķīmija

Organiskās sintēzes institūts

Valdis Kokars

ķīmija

Rīgas Tehniskā universitāte

Tatjana Koķe

pedagoģija

Rīgas Stradiņa universitāte

Andrejs Kolišķins

matemātika

Rīgas Tehniskā universitāte

Imants Liepa

bioloģija

Einārs Loža

ķīmija

Galina Merkurjeva

inženierzinātne

Vilnis Nollendorfs

bioloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Organiskās sintēzes institūts
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte

Andris Ozols

ķīmija

Rīgas Tehniskā universitāte

Ernests Platacis

fizika

Latvijas Universitāte

Baiba Rivža

ekonomika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Silvija Ruisa

lauksaimniecība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Andrejs Siliņš

fizika

Juris Priekulis

inženierzinātne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Manfreds L. Šneps-Šneppe

inženierzinātne

Ventspils Augstskola

Māris Vēveris

medicīna

Guna Zeltiņa

māksla

Latvijas Zinātņu akadēmija

Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Universitāte

Sagatavoja:
Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs, LZA īstenais loceklis Dr. habil. biol. Īzaks Rašals un
zinātniskā sekretāre Ligita Āzena
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Noslēgusies LZA īsteno locekļu kandidātu zinātnisko ziņojumu noklausīšanās LZA Senātā
Turpinājums no 1. lpp.

LZA īsteno locekļu kandidāti
Guntis BĀRZDIŅŠ – Dr. sc. comp. (1990), Latvijas Zinātņu
akadēmijas korespondētājloceklis (2010), Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) vadošais
pētnieks (1994), LETA inovāciju laboratorijas vadītājs (2016),
Latvijas Universitātes (LU) profesors (2005). Zinātnisko pētījumu virzieni: datorlingvistika, datortīkli, dziļā mašīnmācīšanās.
Pētījumi ir vērsti uz dziļo neironu tīklu un mākslīgā intelekta
izmantojumu gan latviešu valodas datorlingvistikā, gan valodas
nozīmes un zināšanu attēlošanas teorijā, kur starptautiskajos
SemEval Abstract Meaning Representation (AMR) novērtējumos
divreiz (2016. un 2017. gadā) iegūti pasaulē labākie rezultāti.
Vizuālo un valodas jēdzienu izcelsme, to lietojumi robotikā un
informācijas sistēmās. Publicētie darbi: Hirša indekss – 9
(Google Scholar Hirša indekss – 15), 55 publikācijas SCI
žurnālos, 2 nodaļas grāmatās, 2 Latvijas, 1 Norvēģijas,
1 starptautiskais patents un >50 konferenču tēzes.
Pedagoģiskais darbs: vadīti 7 bakalaura darbi, 28 maģistra darbi
un 4 promocijas darbi; 5 lekciju kursi. Pašreiz vada 3 maģistra
un 2 promocijas darbus. Organizatoriskais darbs: dibinājis LU
MII Tīkla risinājumu laboratoriju, kas izveidoja pirmo interneta pieslēgumu Latvijā (1992), LU Datorzinātnes un informātikas promocijas padomes priekšsēdētājs, LU Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas profesoru padomes loceklis, Baltic
Journal of Moder Computing un Applied Computer Systems
žurnālu redkolēģiju loceklis, Augstākā līmeņa domēnu reģistra
(IANA) augstākā līmeņa domēna .lv administrators Latvijā.
Latvijas pārstāvis EK Future Internet Forum. Stažēšanās ārzemēs
– Amerikas Savienotajās Valstīs, Norvēģijā. Vadītie zinātniskie
projekti: kopā 34, tostarp 9 starptautiski. Atzinības: Latvijas
Zinātņu akadēmijas apbalvojums par Latvijas zinātnes
nozīmīgāko sasniegumu praktiskos pētījumos (2009. un 2016.
gadā), LZA Eižena Āriņa balva datorzinatnēs (2017),
AS “Grindeks” fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam”
sadarbībā ar LZA apbalvojums “Zelta Pūce” par datorzinātnes
izmantošanu medicīnas praksē (2012).
Inga CIPROVIČA – Dr. sc. ing. (1998), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
profesore, vadošā pētniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle (2011), Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle (2002). Zinātnisko
pētījumu virzieni: piena sastāvs un uzturvērtība, pārstrādes
risinājumi, blakusproduktu izmantošana. Projektu vadītājas un
izpildītājas pieredze nacionālos un starptautiskos projektos
(VPP, LZP, ERAF, ESF, FP6, ELFLA, Norvēģu finanšu instrumenti u. C.). Publicētie darbi: Hirša indekss – 7, 90 zinātniskās
publikācijas (tostarp 50 – SCOPUS un Web of Science datubāzē),
6 monogrāfiju līdzautore. Pedagoģiskais darbs: doktora studiju
programmas “Pārtikas zinātne” direktore, kopīgās akadēmiskās
maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” direktore, vadīti
11 promocijas darbi (6 aizstāvēti, 5 – izstrādes procesā), promocijas darbu recenzente. Piena pārstrādes studiju kursa docētāja.
Organizatoriskais darbs: Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
promocijas padomes un profesoru padomes priekšsēdētāja,
LLU Padomnieku konventa un Senāta locekle. Ekspertīze:
Latvijas Zinātnes padomes eksperte inženierzinātņu un
tehnoloģiju nozares pārtikas un dzērienu tehnoloģijās un
dzīvnieku un piena lopkopības zinātnē. Žurnāla Rural Sustainable Research redaktore, starptautiskās zinātniskās konferences
Research for Rural Development zinātniskās komitejas locekle,
žurnāla Journal of Education, Technologies, and Health
redkolēģijas locekle, Latvijas Pārtikas kompetences centra
locekle. Atzinības: konkursa “Sējējs” laureāte (2007), profesora
Jāņa Āboliņa balvas pārtikas zinātnes nozarē laureāte (2021).
Vjačeslavs KAŠČEJEVS – Ph. D. mezoskopiskajā fizikā Telavivas Universitātē (2006); pēcdoktorantūras pētnieks Benguriona
Universitātē Bērševā, Izraēlā (2006–2007); Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU
FMOF) asociētais profesors (2013–2019). Pašreiz LU FMOF
profesors (2019) un vadošais pētnieks (2013), nanoelektronikas
teorijas grupas vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis (2013). Zinātnisko pētījumu virzieni:
nanoelektronikas kvantu tehnoloģiju teorētiskie pamati,
elektronu kvantu optika un metroloģiskie strāvas etaloni,
kvantiskuma priekšrocības teorētiskie aspekti izmantojumam
mērīšanas un skaitļošanas ierīcēs. Publicētie darbi: Hirša
indekss – 17; vairāk nekā 45 publikācijas Web of Science
datubāzē, citētas >1204 reižu. Darbi vadošajos fizikas un
nanotehnoloģiju žurnālos pēdējo 6 gadu laikā: 1 – Nature
Nanotechnology, 2 – Nature Communications, 1 – New Journal
of Physics, 1 – Nano Letters, 1 – Reports on Progress in Physics.
Zinātniskie projekti: projekta Physical aspects of quantum
advantage for information and measurement technologies, LZP
FLPP (09/2019–08/2022), zinātniskais vadītājs; SEQUOIA:
Single-Electron Quantum Optics for Interferometers and Applications, EURAMET (05/2018–04/2021), teorijas sadaļas zinātniskais vadītājs; projekta Non-equilibrium charge dynamics in
tunable-barrier single-electron current sources for metrological
applications, EURAMET (11/2013–10/2014), zinātniskais

vadītājs; Silicon at the Atomic and Molecular scale, FET Proactive, Eiropas Komisija (10/2013–09/2016), teorijas sadaļas
zinātniskais vadītājs. Organizatoriskais darbs: Eiropas fizikas
olimpiādes (EuPhO) Akadēmiskās komitejas loceklis
(2017–2019); Eiropas Fizikas olimpiādes rīkošana Latvijā
(EuPhO’2019); Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu
ekspertu komisijas loceklis (2018–); LU Starpnozaru izglītības
inovāciju centra padomes priekšsēdētājs (2016), Eiropas
Komisijas FET Flagships Board of Funders Latvijas pārstāvis
(2016–); Izglītības un zinātnes ministra ārštata padomnieks
augstākās izglītības un zinātnes jautājumos (2015–2016);
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (2013–); LU
FMOF doktorantūras skolas padomes priekšsēdētājs (2011–);
LZP eksperts cietvielu un teorētiskajā fizikā (2009–); LU Fizikas
studiju programmu padomes loceklis (2008–). Zinātnes
popularizēšanas darbs: regulāri piedalās populārzinātniskajos
raidījumos Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, lasa publiskās
lekcijas un sniedz izglītojošas intervijas laikrakstiem un ziņu
portāliem. Viens no LU FMOF Jauno fiziķu skolas (JFS)
dibinātājiem. Regulāri piedalās kā lektors JFS un Fizikas
nodaļas skolotāju semināros. 2017. gadā vadījis 8 populārzinātniskus raidījumus sākumskolas vecuma bērniem Latvijas
Televīzijā. Dokumentālās filmas “Kvanta kods” (2016) galvenais
varonis. 2008. gadā ierosinājis un vada fizikas olimpiāžu
uzdevumu sagatavošanu LU, šādi veicinot zinātniski aktuālu
tematiku skolā. Latvijas Fizikas valsts olimpiādes žūrijas
komisijas vadītājs kopš 2008. gada. Atzinības: LZA Artūra
Balklava vārdbalva par zinātnes popularizēšanu (2020); viens
no pieciem nozīmīgākajiem teorētiskās zinātnes sasniegumiem
Latvijā (2008, 2011, 2012, 2014, 2020 LZA); 8 Ministru kabineta
apbalvojumi par darbu ar talantīgajiem skolēniem (2010–2017);
Pasaules Ekonomikas foruma balva Young Scientist 2013 par
kvantu punktu teoriju jauna strāvas etalona radīšanai un
tehnoloģiju attīstībai; fonda “Viegli” apbalvojums “Laiks
Ziedonim” zinātnes nominācijā (2013); LU Studentu padomes
balva “Gada eksakto zinātņu pasniedzējs” (2011).
Dagnija LOČA – Dr. sc. ing. (2009), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā
pētniece (2010) un profesore (2020), Rūdolfa Cimdiņa Rīgas
Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore (2013).
Zinātnisko pētījumu virzieni: zāļu piegādes sistēmas, biomateriāli, keramikas materiāli, polimēri un kompozītmateriāli.
Pašreiz izstrādā jaunus biomateriālus osteoporozes un
peridontīta profilaksei un ārstēšanai, kā arī jaunus materiālus
kaulaudu un skrimšļu aizvietošanai. Publicētie darbi: Hirša
indekss – 11, 55 zinātniskie raksti, no kuriem 47 – publikācijas
SCI žurnālos; 7 – citos recenzētos izdevumos, 1 nodaļa grāmatā,
2 patenti un vairāk nekā 60 konferenču tēzes. Zinātniskie
projekti: projektu vadītājas un galvenās izpildītājas pieredze 29
projektos: valsts pētījumu programmas (IMIS2) apakšprojektā
Nr.
4,
ESF,
ERAF,
EuroNanoMed,
M-era.NET,
MATERA-ERA-NET, H2020, COST, FLPP un citos projektos.
Pedagoģiskais darbs: vadīti 14 bakalaura darbi, 11 maģistra
darbi, 6 promocijas darbi, 5 pēcdoktorantūras projekti;
atbildīgā docētāja 6 lekciju kursiem. Organizatoriskais darbs:
LZA korespondētājlocekle; starptautiskās konferences
“Baltmattrib 2013”, “Baltmattrib 2016”, Scandinavian Society for
Biomaterials Conference (ScSB) 2021 rīkošana; zinātnes
popularizēšanas plašām sabiedrības grupām; žurnāla Engineering Materials & Tribology XXII un XXV galvenā redaktore;
žurnāla Materials speciālizdevuma Regenerative Medicine and
Drug Delivery viesredaktore. RTU Zinātnes padomes locekle,
Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības prezidente, Latvijas
Jauno zinātnieku apvienības biedre. Ekspertīze: Latvijas
Zinātnes padomes “Materiālzinātņu” un “Ķīmijas inženierzinātņu” nozares eksperte; RTU promocijas padomes eksperte;
LZP ekspertu komisijas “Inženierzinātnes un tehnoloģijas –
materiālzinātne” un “Dabaszinātnes – ķīmija” locekle.
Atzinības: L’ORÉAL Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” ar
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un LZA atbalstu
(2012), goda tituls “RTU Gada jaunā zinātniece” (2015) un
fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” nominante
zinātnes kategorijā “Taureņu uzbrukums” (2016).
Andris ŠUTKA – Dr. sc. ing. (2012, RTU), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Funkcionālo
materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas dibinātājs un
vadītājs (2017–2021). Zinātnisko pētījumu virzieni: neorganisko
nanomateriālu ķīmiskā sintēze; cietvielu defektu ķīmija;
pusvadītāju fotokatalizatori; elektrokatalizatori, pusvadītāju
ķīmiskie gāzes sensori; elektrooptiski aktīvi nanodaļiņu koloīdi;
triboelektriskie nanoģeneratori; mīkstie pjezoelektriķi;
funkcionāli materiāli. Publicētie darbi: Hirša indekss – 20;
170 publicētie darbi, no tiem 94 zinātniskās publikācijas
žurnālos, kas indeksēti Scopus vai Web of Science datubāzē,
5 patenti (1 – ārzemju un 4 – Latvijas), 67 starptautisku
konferenču tēzes. 1450 citācijas zinātniskās publikācijās.
Pedagoģiskais darbs: studiju kursa “Materiālzinības” (bakalaura
studiju programma (SP)), “Materiālu struktūra un īpašības”
(bakalaura SP), “Nanostrukturētās elektrokeramikas fizikālā
ķīmija” (maģistra SP), “Nanoporainie materiāli” (maģistra SP),

“Neorganiskie nanomateriāli” (doktora SP) izveide un lasīšana.
Vadīti 7 bakalaura darbi, 3 maģistra darbi, 2 promocijas darbi.
Zinātniskie projekti: ERAF projekta “Hibrīdās enerģijas
sistēmas”, LIAA projekta “Farmācijas notekūdeņu attīrīšana”,
lzp-2018/1-0187 projekta “Plazmonisku oksīdu kvantu punkti
enerģiju taupošiem gudrajiem logiem”, RTU Izcilības granta
“Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai”,
ERA.Net RUS Plus projekta “Jauni ar heteroatomiem leģēti
nanooglekļa katalizatori degvielas šūnām un metāla-gaisa
baterijām”, M-ERA.NET “Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām”, ERA.Net
RUS Plus, “Biorezorbējošas implantējamas triboelektrisko
nanoģeneratoru ierīces” vadītājs. Kopējais projektos
piesaistītais finansējuma apjoms pēdējos 5 gados – 2,24 miljoni
eiro. Organizatoriskais darbs: funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas dibinātājs un vadītājs, RTU
pētniecības platformas “Materiāli, procesi un tehnoloģijas”
koordinators. Starptautiskā darbība: pēcdoktorantūra Tartu
universitātes Fizikas institūtā (TUFI) (2014–2016); viespētnieks
TUFI (2016–). Sadarbība ar zinātniekiem Vācijā, Šveicē,
Somijā, Spānijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Zviedrijā,
Igaunijā, Austrālijā, Korejā. Atzinības: Travel Award, ISS8,
Tsukuba, Japāna, 2017; LZA Ludviga un Māra Jansonu balva
(2014); RTU Gada jaunais zinātnieks (2014); Latvijas Zinātnes
padomes eksperts apakšnozarē “Inteliģentie materiāli un
struktūras, keramikas materiāli” (2013); LZA sasniegums
lietišķajā zinātnē Latvijā (2018); “Latvenergo Gada balva” par
nozīmīgu devumu enerģētikā (2018); “TOYP Latvia” balvas
laureāts (2018); LZA korespondētājloceklis (2019); LZA Atzinības raksts (2020).
Aleksandrs RAPOPORTS – Dr. habil. biol. (1988), LZA
korespondētājloceklis (1993), LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta Šūnu bioloģijas laboratorijas vadītājs.
Zinātnisko pētījumu virzieni: mikroorganismu citoloģija,
fizioloģija, bioķīmija un biotehnoloģija; raugu anhidrobiozes
mehānismi, tās netradicionālais izmantojums biotehnoloģijā;
bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu
ieguvei; baktēriju-producentu fizioloģiskās aktivācijas
paņēmienu izstrāde; mikrobioloģisko biopesticīdu izstrāde.
Publicētie darbi: Hirša indekss – 18 (Google Scholar Hirša
indekss – 24); kopā 259 publikācijas, tostarp 5 monogrāfijas,
93 raksti starptautiski citējamos izdevumos (Scopus – 76),
6 patenti, 155 konferenču tēzes. Pedagoģiskais darbs: vadīti
6 promocijas darbi, 5 studiju kursi LU un RTU. Zinātniskie
projekti: 25 pētījumu projekti, tostarp 13 starptautiski. Organizatoriskais darbs: 6 starptautisku žurnālu redkolēģiju loceklis,
LZP eksperts, 5 ārzemju ekspertu komisiju loceklis, vairāku
Latvijas un 6 starptautisku zinātnisko un akadēmisko komisiju
loceklis, Latvijas pārstāvis Eiropas Mikrobioloģijas biedrību
federācijā un Starptautiskajā Raugu komisijā, ASV Mikrobioloģijas biedrības vēstnieks Latvijā. Starptautiskā darbība:
aktīva sadarbība ar Somijas, Čehijas, Slovākijas, Itālijas, Polijas,
Zviedrijas, Francijas, Horvātijas, Lielbritānijas, Amerikas
Savienoto Valstu, Portugāles, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas, Taivānas zinātniskajiem institūtiem un
universitātēm. Kopš 1991. gada – 48 uzaicinājumi uzstāties ar
referātiem un lekcijām. Atzinības: III šķiras Atzinības krusts,
Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības raksts, LZA
Heinricha Skujas balva, LPSR Komjaunatnes prēmija, 2 LZA
prēmijas, Vissavienības biedrības “Znaņije” diploms par monogrāfiju, 2 LU Rektora atzinības raksti.
Felikss SADIRBAJEVS – Dr. habil. math. (1995), LZA
korespondētājloceklis (2008), Daugavpils Universitātes (DU)
profesors, Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks, Latvijas
Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas loceklis.
Zinātnisko pētījumu virzieni: parasto diferenciālvienādojumu
robežproblēmas, matemātiskā fizika, optimizācijas problēmas,
biomatemātika. Publicētie darbi: Hirša indekss – 6 (Google
Scholar Hirša indekss – 10), vairāk nekā 244 publikāciju, tostarp
1 grāmata un 5 brošūras, 62 publikācijas Scopus datubāzē,
vairāk nekā 72 konferenču tēzes. Pedagoģiskais darbs: vadīti
7 aizstāvēti darbi (DU), 1 grāda pretendenta priekšaizstāvēts
promocijas darbs (DU). Izstrādāti 11 studiju kursi bakalaura,
maģistra un doktoranta līmeņa studiju programmās. Pašlaik
vada 4 grāda pretendentu promocijas darbus (DU). Zinātniskie
projekti: 4 LZP projektu vadība, ESF līdzfinansētā projekta
grupu vadība, pašlaik dalība LZP projektā. Organizatoriskais
darbs: Latvijas Matemātikas biedrības valdes loceklis, Amerikas
Matemātikas biedrības biedrs, Mathematical Reviews žurnāla
referents, LU Matemātikas profesoru padomes, DU Promocijas
padomes un RTU Profesoru padomes loceklis. Redkolēģijas
loceklis žurnālā Mathematical Modelling and Analysis (Scopus,
Web of Science, Q1), The Journal of Nonlinear Sciences and
Applications, MDPI Mathematics (reviewer board, Scopus, WoS,
Q1), Advanced Mathematical Models & Applications (Scopus),
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics (Mathematical
Biology (Scopus, Web of Science) redaktors), ka arī periodiskā
rakstu krājuma “LU MII Zinātniskie raksti. Matemātika.
Diferenciālvienādojumi” sekretārs.

Turpinājums – 7. lpp.
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Turpinājums no 6. lpp.

Recenzents vairākos zinātniskos žurnālos, piemēram,
ANZIAM, Nonlinearity (IOP Science), Boundary Value Problems
(Springer), Abstract and Applied Analysis (Hindawi), Computers
and Mathematics with Applications (Elsevier), EJQTDE, Applied
Mathematics and Mechanics (English Edition) (Springer),
JMAA(Elsevier), Numerical Functional Analysis and Optimization (Taylor & Francis), Applied Mathematics Letters (Elsevier),
European Journal of Physics (IOP science), Monatshefte für
Mathematik un citos. Vairāku starptautisku konferenču
rīcībkomiteju un programmu komiteju loceklis un sekciju
vadītājs. Atzinības: DU Gada balva (2014), DU Rektora atzinības raksti, Certificate of Appreciation (IBIMA series conferences,
2019), Certificate of Excellence in Reviewing (Asian Journal
Probability & Statistics, 2021).
Andrejs VASKS – Dr. habil. hist. (1995), Latvijas Universitātes
(LU) Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks (1993), LU
profesors (1997–2016), LU Vēstures un filozofijas fakultātes
Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedras vadītājs
(1999–2015). Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas aizvēsture,
Latvijas arheoloģija, bronzas un dzelzs laikmets Austrumbaltijā,
Latvijas arheoloģijas vēsture. Publicētie darbi: kopā 286
publikācijas, tostarp 5 monogrāfijas, 3 zinātniski rediģētas
monogrāfijas, 234 zinātniskie raksti, 44 citas ar aizvēsturi un
arheoloģiju saistītas publikācijas. Pedagoģiskais darbs: profesors
LU Vēstures un filozofijas fakultātē, lekcijas un semināri
Latvijas aizvēsturē un arheoloģijā bakalaura un maģistra studiju
programmu studentiem, docēti kursi Latvijas arheoloģijā:
bakalauriem – 5 kursi, maģistriem – 3. Vadīta studentu
arheoloģisko lauka darbu prakse 7 arheoloģiskajos pieminekļos
(1997–2016). 14 šo prakšu dalībnieki šobrīd veic patstāvīgus
lauka pētījumus (izrakumus). Vadīti 19 bakalaura, 18 maģistra
darbi, 7 promocijas darbi (1997–2021). Zinātniskie projekti:
vadīts projekts “Sabiedrības un materiālās kultūras mijiedarbība akmens un metālu laikmetā Latvijas teritorijā”, LZP grants
(2010–2012). Vadīts projekts “Virzoties uz jaunu Latvijas
aizvēsturi: ilgtermiņa pārmaiņu izsekošana pēc dzīvesvietu un
apbedījumu datiem”, LZP grants (2013–2016), un projekts
“Sociālās transformācijas bronzas laikmetā Daugavas lejtecē”,
LZP grants (2018–2020). Kopš 2021. gada izpildītājs projektā
Subsistence Strategies and the First Demographic Transition at
the Lake Lubāns Wetland: Abora Late Neolithic Settlement Case
Study, LZP grants. Organizatoriskais darbs: LU Vēstures
zinātņu promocijas padomes priekšsēdētājs (2006–2020), LZP
vēstures nozares eksperts (2002–), žurnāla Eesti Arheoloogia
Ajakiri – Journal of Estonian Archaeology redkolēģijas loceklis
(1997–), Klaipēdas universitātes Baltijas jūras reģiona
arheoloģijas un vēstures institūta periodiskā izdevuma Archaeologia Baltica redkolēģijas loceklis (2006–2020), periodiskā

izdevuma “Arheoloģija un Etnogrāfija” (2003) redkolēģijas
loceklis, Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma
komisijas eksperts (2001./2002. g. un 2014./2015. g.). Atzinības:
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (2000),
Ministru kabineta balva (2014) par darbu izdevuma “Latvieši
un Latvija” redkolēģijā, Atzinības krusta virsnieks (2014), LU
Rektora atzinības raksts par zinātniskās skolas izveidi (2018) un
LU balva zinātnē (2018).
Ludmila VĪKSNA – Dr. habil. med. (1992), Rīgas Stradiņa
universitātes (RSU) profesore, Infektoloģijas katedras vadītāja,
Padomnieku konventa priekšsēdētāja un Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas Infektoloģijas galvenā
speciāliste. Zinātnisko pētījumu virzieni: infektoloģija,
hepatoloģija, epidemioloģija. Publicētie darbi: Hirša indekss
(Scopus) – 17. Kopējais publikāciju skaits – 576, tostarp
175 raksti, kopējais citējumu skaits – 2339. 6 medicīnas grāmatu
autore un līdzautore. Patenti – 19, no tiem Latvijā – 18.
Pedagoģiskais darbs: Infektoloģijas katedras vadītāja un
profesore kopš 1992. gada. Regulāri vada lekciju kursus, bet
īpašās situācijās, piemēram, Covid-19 laikā, arī nodarbības
studentiem un rezidentiem. Promocijas darbus aizstāvējuši
12 doktoranti, 2 šobrīd studē doktorantūrā. Organizatoriskais
darbs: Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas ilggadēja
prezidente un locekle (1992), Sertifikācijas komisijas locekle.
RSU Senāta un Satversmes sapulces locekle, RSU Profesoru
padomes un Zinātniskās padomes locekle, Medicīnas fakultātes
domes locekle. Latvijas Republikas Veselības ministrijas darba
grupu un Vakcinācijas pret Covid-19 projekta Koordinācijas
padomes locekle. Zinātniskie un tehnoloģiju pārneses projekti:
atkārtoti LZP grantu vadītāja. 7. ietvara projekta vadītāja
Latvijā, divu 7. ietvara projektu pētniece, valsts pētījumu
programmas projektu apakšprogrammu vadītāja, Horizon 2020
projektu pētniece. Pašlaik piecu pētniecisko projektu
dalībniece. Starptautiskā darbība: Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības (UEMS) Infektoloģijas sekcijas Latvijas pārstāve.
ES Starptautiskās partnerības akadēmijas (IPA) eksperte
Covid-19 jautājumos. Ilggadēja Pasaules Veselības organizācijas
(PVO) B hepatīta vīrusa Eiropas Komisijas un PVO Poliomielīta ierobežošanas komisijas eksperte. Baltijas valstu Vaccination
Day rīcībkomitejas vadītāja vai locekle. Četru ārvalstu
profesionālo žurnālu redakcijas locekle. Vairāku starptautisko
profesionālo asociāciju locekle: Eiropas Aknu pētnieku
asociācija (EASL), Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas un
infekcijas slimību biedrība (ESCMID) u. c. Atzinības: saņemti
17 apbalvojumi un atzinības, tostarp PVO Eiropas reģionālā
biroja Atzinības raksts (2002) par ieguldījumu cīņā pret
poliomielītu Eiropas reģionā; Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece
(2009); Latvijas Ārstu biedrības 1. pakāpes Goda zīme Tempus

Hominis par izciliem sasniegumiem medicīnā (2016); Biedrības
“AGIHAS” balva “Par sociālu un medicīniski nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas mazināšanā Latvijā” (2018); Ministru
kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu zinātniskajā darbā
infektoloģijā un aktuālu sabiedrības veselības problēmu izpētē
(2020); Latvijas Ārstu biedrības profesora Ilmāra Lazovska gada
balva par nozīmīgu ieguldījumu medicīnas attīstībā (2020);
Veselības ministrijas Atzinības raksts “Par neatsveramu ieguldījumu Covid-19 izpētē un pandēmijas seku novēršanā” (2021).
Līga ZVEJNIECE – Dr. med. farmakoloģijā (2007), Latvijas
Organiskās sintēzes institūta (LOSI) vadošā pētniece (2009).
Zinātnisko pētījumu virzieni: tādu jaunsintezētu savienojumu
molekulārās darbības mehānismu un efektivitātes pētījumi, kas
paredzēti lietošanai centrālās un perifērās nervu sistēmas
slimību ārstēšanai. Neirodeģeneratīvu procesu attīstības un
terapijas izpēte. Sigma-1 receptora pētījumi. Publicētie darbi:
Hirša indekss – 15; 40 zinātniskās publikācijas Scopus datubāzē,
vairāk nekā 560 citējumu. Pētījumu rezultāti atspoguļoti vairāk
nekā 100 starptautiskās konferencēs, 7 starptautiskie patenti,
4 populārzinātniskie raksti. Pedagoģiskais darbs: 1 promocijas
darba konsultante, oponente 2 disertācijām, vadīti 5 bakalaura
un maģistra darbi. Lekciju un semināru vadīšana farmakoloģijā
Latvijas Universitātes Medicīnas un farmācijas programmas
studentiem (2003–2007). Zinātniskie projekti: projektu vadītāja
un galvenā izpildītāja LZP FLPP, ERAF, H2020, COST un
ERA-NET NEURON projektos. Organizatoriskais darbs: LZA
korespondētājlocekle (2018), LZP eksperte, LOSI Biomedicīnas
pētījumu ētikas komisijas vadītāja. Zinātniskiem mērķiem
izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas locekle un
Pārtikas un veterinārā dienesta Izmēģinājumu projektu
izvērtēšanas komisijas eksperte. Latvijas Bioķīmijas biedrības
un Farmakologu biedrības biedre. Organizējusi starptautiskas
konferences. Starptautiskā darbība: Latvijas pārstāve 4 COST
pasākumos (TD0901, BM1001, CA18118 un CA20135).
Stažēšanās Tartu Universitātes Farmakoloģijas departamentā,
Kuopio Universitātes Medicīnas fakultātes neiroloģijas katedrā
un Sanktpēterburgas Valdmaņa farmakoloģijas institūtā.
ERA-NET NEURON projektu ietvaros sadarbība ar Francijas,
Zviedrijas, Vācijas, Izraēlas universitātēm. H2020 projektu
ietvaros sadarbība ar Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Apvienotās
Karalistes universitātēm un institūtiem. Atzinības: LZA gada
sasnieguma fundamentālajā zinātnē līdzautore (2017) un
L’ORÉAL Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” ieguvēja
(2009).
Sagatavoja LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Dr. chem. Alma Edžiņa

LZA HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Latvijas valstiskuma starptautiskā dimensija.
100 gadu kopš atzīšanas de iure un uzņemšanas Tautu Savienībā
Turpinājums no 1. lpp.

Sarunās piedalījās Austrumeiropas politikas pētījumu
centra vadošais pētnieks Dr. hist. Ainārs Lerhis, neatkarīgais
pētnieks Dr. hist. Gints Sapals, Latvijas Nacionālā arhīva
vadošais pētnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš un TM galvenais
speciālists Dr. hist. Edgars Ceske. Diskusiju vadīja LZA HSZN
priekšsēdētājs Dr. hist. Guntis Zemītis. Diskusija notika brīvā
formā, dalībniekiem papildinot vienam otru, un katrs
speciālists uzņēmās iniciatīvu plašāk atbildēt uz kādu konkrētu
jautājumu.
Diskusijas laikā tika aplūkoti galvenie Latvijas Republikas
ārpolitiskie aspekti starpkaru periodā – Latvijas pašnoteikšanās

īstenošana (1917–1919) un iespējamās autonomijas vai valstiskuma alternatīvas (G. Apals), kā arī starptautiskā atbalsta
meklēšanas centieni, jo īpaši atzīmējot attiecības ar Lielbritāniju
Neatkarības kara laikā (1918–1920) (J. Šiliņš).
E. Ceske pastāstīja par situāciju pēc Neatkarības kara,
miera līgumiem ar Krieviju un Vāciju, kā arī par to, kā veidojās
attiecības ar kaimiņvalstīm un kā tika noslēgti robežlīgumi.
A. Lerhis detalizētāk aplūkoja jautājumu par Latvijas
starptautisko atzīšanu un uzņemšanu Tautu Savienībā.
Diskusijas dalībnieki pievērsās arī atsevišķiem 20. gadsimta
20.–30. gadu iekšpolitiskajiem jautājumiem, kas izraisīja

starptautisku rezonansi – īpaši jau Latvijas īstenotajai agrārajai
reformai, par ko sīkāk izteicās E. Ceske un G. Apals. Diskusijas
dalībnieki atbildēja uz Vēstures skolotāju biedrības pārstāves
skolotājas Aijas Bitenieces jautājumu par Zigfrīda Annas
Meierovica personību un viņa nozīmi Latvijas ārpolitikas
veidošanā. Lai gan diskusijas dalībnieki norādīja, ka daži
Z. A. Meierovica ārpolitiskie sasniegumi ir tikuši pārspīlēti,
piemēram, no Lielbritānijas ārlietu ministra Artura Balfūra
(Arthur Balfour) panāktā de facto atzīšana, kas attiecās tikai uz
Latviešu pagaidu nacionālo padomi kā neatkarīgu iestādi,
tomēr tika uzsvērts, ka viņš mācījās un auga kā diplomāts un
neapšaubāmi bija ievērojama personība Latvijai tik izšķirošajā
brīdī.
Diskusijas noslēgumā tās dalībnieki meklēja atbildi uz
sāpīgo jautājumu – vai bija iespēja nosargāt Latvijas neatkarību
tajos apstākļos, kādi bija izveidojušies Eiropā 1939.–1940. gadā.
Atzīstot, ka alternatīvu bija maz, speciālisti bija vienprātīgi, ka
veids, kādā neatkarība tika zaudēta, varēja būt labāks, un šo
notikumu skaidrošanā vēsturniekiem vēl ir daudz darba.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs,
akadēmiķis Guntis Zemītis

Diskusija Turaidas muzejrezervātā. No kreisās: Edgars Ceske. Gints Apals,
Ainārs Lerhis, Jānis Šiliņš, Guntis Zemītis
Foto: N. Dainis
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IN MEMORIAM
Gadsimta sieviete Aina Nagobads-Ābola (1920–2021)
Šobrīd izcilo diplomāti un Latvijas patrioti
piemin daudzi – sākot no Valsts prezidenta,
kolēģiem diplomātiskajā dienestā Latvijā, diasporas
latviešiem visā pasaulē un beidzot ar viņas draugiem franču sabiedrībā, Latvijā un visā pasaulē. Un
iemesls nav tikai goda konsules un pirmās vēstnieces amats Francijā pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas, ilggadēja darbība UNESCO organizācijā vēstnieces un padomnieces statusā, Latvijas
Zinātņu akadēmijas un citu institūciju goda locekles
statuss vai augstie Latvijas, Francijas un Portugāles
apbalvojumi. Iemesls ir viņas personības simboliskā
nozīme Latvijas valstij, mūža veltījums savai valstij,
ticība atgūstamai neatkarībai un cīņa par to.
Piemērs trimdas latviešu spēkam un atbalstam
Latvijai. Un pavisam noteikti viņas mūžs ir simbolisks piemineklis sievietes intuīcijai, spēkam,
šarmam un dzīves jēgas apliecinājumam 101 gada
garumā. Arvien un līdz šim rudenim ar piepildītu
optimismu. Varam domāt, ka tas jau bija gēnos
iekodēts no tēva – Latvijas pirmās brīvvalsts

neatkarības cīnītāja, atbrīvotās Ziemeļlatvijas apgabala valdes priekšsēža, vēlākā valsts darbinieka un
Rīgas 2. ģimnāzijas direktora. Varbūt to sekmējusi
A. Nagobads-Ābolas pašas, viņas jaunāko brāļu un
bērnu medicīnas izglītība un veiksmīgās ārstu
karjeras Rietumu pasaulē. Vai jaunības dienu
draudzība ar Latvijas izcilā ārlietu ministra Z. A.
Meirovica ģimeni, kas saglabājās visa mūža garumā.
Rīgas 2. ģimnāzijas pagalmā futbolu kopā spēlēja
mazā Aina, ārlietu ministra dēls Gunārs Meirovics
un viņas vēlākais vīrs Guntars Ābols.
Bet zīmīgs turpmākajām dzīves gaitām,
pieņemu, bija arī franču bērnudārzs Rīgā pagājušā
gadsimta divdesmito gadu sākumā un A. Nagobads
“pirmā mīlestība” tajā pašā bērnudārzā – pazīstamais arhitekts Vaidelotis Apsītis. Bērnudārza draugam Harijam Grīslim bija noteikta nozīme viņas
vīra G. Ābola veiksmīgā biznesa karjerā. 1949. gadā
noslēgtā laulība ar G. Ābolu bija izcils tandēms 67
gadu garumā. Daži gadi Marokā un dzīve Parīzes
priekšpilsētā Levezinē kopš 1954. gada ir veiksmes
stāsts viņiem abiem un arī Latvijas valstij. Savienība
Nagobads-Ābols bija kopā naftas un gāzes nozares
starptaustiskajā korporācijā un 1963. gadā dibinātajā privātajā uzņēmumā.
Vēlāk pensionētais uzņēmējs bija neatsverams
atbalsts sievas 71 gada vecumā uzsāktajai spožajai
diplomātes karjerai. G. Ābols par sievu ar lepnumu
ir teicis – “dzimusi diplomāte”, pavadot viņu vizītēs
pie karaļiem un prezidentiem. Arī viņa 2009. gadā
publicētā grāmata “Laimas lemti likteņi” dod
ieskatu par katra un kopā paveikto.
Šādā pieminēšanas un novērtējuma brīdī ir
svarīgi atcerēties ne tikai lielo panākumu mirkļus un
devumu, bet arī garās dzīves liktenīgas sakritības un
interesantas detaļas. Visi atceramies, ka pirms 30
gadiem tieši A. Nagobads-Ābola vadīja visu
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu Latvijas
pieteikumam dalībai UNESCO un 1991. gada 14.
oktobrī svinīgi ienesa Latvijas karogu tās galvenajā
mītnē Parīzē, lepni novietojot to blakus pārējo
dalībvalstu karogiem. Tieši viņa pavēra ceļu Latvijas
zinātnieku iesaistei UNESCO programmās un
sekmēja LZA un UNESCO sadarbības līguma
noslēgšanu 1997. gadā. Tajā pašā 1997. gadā Rīgas
vēsturiskā centra iekļaušana UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā bija izcils notikums ar tālejošu
un pozitīvu ietekmi uz Rīgas centra pilsēttelpu.

Nebūs pārspīlēti teikt, ka Latvijas Nacionālo
bibliotēku Andris Vilks un Gunārs Birkerts uzcēla
kopā ar A. Nagobads-Ābolu. Viņa iedrošināja
vairākus Latvijas kultūras ministrus, tai skaitā mani,
runāt no UNESCO tribīnes par Nacionālās
bibliotēkas svarīgumu Latvijai un visam jaunatgūtajam Eiropas ziemeļaustrumu reģionam. Un 1999.
gadā UNESCO atbalsts Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projekta attīstībai tika panākts. Tāds ir
tikai mūsu Nacionālajai bibliotēkai un pasaulslavenajai Aleksandrijas bibliotēkai. Sava veida
piemineklis viņas veikumam ir A. Nagobads-Ābolas
101. dzimšanas dienā Nacionālajā bibliotēkā atklātā
izstāde “Gadsimta sieviete” – krustdēla, arī
diplomāta un Valsts prezidenta padomnieka
Rolanda Lappuķes kūrētā izstāde ir stāsts par šīs
sievietes spēku, dzīves peripetijām un panākumiem.
Tieši Latvijas vēstniece Parīzē 20. gadsimta 90.
gadu vidū pārliecināja tā laika Latvijas valdību, ka
daži desmiti tūkstošu latu būs ilgtermiņa ieguldījums, izveidojot Latvijas darbnīcu Starptautiskajā
mākslas centrā Parīzes sirdī. Desmitiem mākslinieku tur pabijuši, strādājuši un baudījuši Parīzes
īpašo mākslas gaisotni.
Bet atgriežamies pie diplomātijas un dzīves
nejaušībām. A. Nagobads-Ābolas vedekla nāk no
slavenās Bodlēru dzimtas. Un ar īpašiem sakariem
Francijas ārlietu dienesta gaiteņos. Tas 1991. gada
decembrī akreditētajai vēstniecei pavēra daudzas
durvis un iespēju franču vājās zināšanas par Latvijas
likteni vērst cieņā pret šo mazo Ziemeļeiropas valsti.
Tālākais jau ir viņas talants un šarms – jau 1992.
gadā Francijas prezidents Fransuā Miterāns
(François Mitterrand) ierodas vizītē Latvijā.
Latvijas diplomātiskais dienests 90. gados bija
nepieredzējis, bet lielas motivācijas vadīts –
A. Nagobads-Ābola mums visiem bija autoritāte un
paraugs. Tāda viņa arī palika pēc savas vēstnieces
kadences beigām Francijā un nerezidējošas
vēstnieces amatiem Spānijā un Portugālē vai spožā
veikuma UNESCO – Latvijas diplomāte un savas
valsts labas gribas un lepnuma vēstniece uz mūžīgiem laikiem.
Sit Tibi Terra levis!
Dr. arch. h. c. Jānis Dripe,
LNB arhitekts, bijušais diplomāts un kultūras ministrs

AIZSTĀVĒŠANA
2021. gada 17. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes
promocijas padomes “P-04” atklātā sēdē ŠRAVANAM
KONDINJAVUTUKURŪ tika piešķirts zinātniskais doktora
grāds (Ph. D.) mašīnbūves un mehānikas nozares mašīnu
dinamikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0,
atturas – 0.
***

2021. gada 29. septembrī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes nozares “Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas”
promocijas padomes atklātā sēdē LĪVAI AUMEISTAREI tika
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) pārtikas un
dzērienu tehnoloģijās. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0,
atturas – 0.
***

2021. gada 23. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes
2021. gada 15. oktobrī Daugavpils Universitātes Bioloģijas
promocijas padomes “P-01” atklātā sēdē ZANEI GRIGALEI- promocijas padomes atklātā sēdē SANITAI KECKO tika
SOROČINAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) bioloģijā.
ķīmijas inženierzinātnes nozarē, polimēru un šķiedrmateriālu Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
tehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0,
atturas – 0.
***
2021. gada 15. oktobrī Daugavpils Universitātes Bioloģijas
promocijas padomes atklātā sēdē ANNAI RUBIKAI tika
2021. gada 28. septembrī Daugavpils Universitātes piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) bioloģijā.
Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē EVITAI Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
GRĀVELEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.)
bioloģijā. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0.

2021. gada 19. oktobrī Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē IEVAI
FĪBIGAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.)
valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, klasiskās filoloģijas
apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0.
***
2021. gada 19. oktobrī Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē DAIGAI
DEKSNEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.)
valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, latviešu sinhroniskās
valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret –
0, atturas – 0.

***
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Turpinājums no 8. lpp.

ĒVALDS URTĀNS
2021. gada 5. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes
Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti,
aizstāvēs promocijas darbu “Funkciju formēšana dziļajā mašīntiešsaistes platformā Zoom,
mācīšanā” (angļu valodā “Function Shaping in Deep Learning”)
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.
INGUS MEIMERS
Recenzenti: Dr. sc. ing. Jānis Grabis (RTU), Dr. ing.
aizstāvēs promocijas darbu “Ekspropriācija un tās noteikšanas Viljams Seiers (William Sayers) (Glosteršīras Universitāte,
problēmas starptautisko ieguldījumu veicināšanas un aizsardzī- Apvienotā Karaliste), Ph. D. habil. Hauksjangs Žangs (Houxbas tiesībās enerģētikas sektorā” zinātniskā doktora grāda iang Zhang) (Norvēģu zinātnes un tehnoloģiju universitāte,
Norvēģija).
(Ph. D.) iegūšanai tiesību zinātnēs.
Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem e-grāmatu
Recenzenti: Dr. iur. Jānis Lazdiņš (Latvijas Universitāte),
Dr. iur. Jānis Grasis (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph. D. Karolis platformā ebooks.rtu.lv var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā, P. Valdena ielā 5, Rīgā, un Valsts Nacionālajā
Guds (Karolis Gudas) (Viļņas Universitāte, Lietuva).
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, kā arī elektroniski RTU
tīmekļvietnē.
2. novembrim, rakstot uz agnese.steinberga@lu.lv.
***
***
2021. gada 1. decembrī plkst. 13.00 Rīgas Stradiņa univer2021. gada 12. novembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē sitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,

EDUARDS BROKĀNS
aizstāvēs promocijas darbu “Par sistēmu klasi, kas rodas
biomatemātikā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai
matemātikā .
Recenzenti: Ph. D. Deniss J. Kuseinovs (Denys Ya.
Khusainov) (Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālā universitāte,
Ukraina), Dr. habil. math. Andrejs Reinfelds (Latvijas Universitāte), Dr. math. Sergejs Smirnovs (Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūts).
Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties
DU tīmekļvietnē. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē
līdz šā gada 9. novembrim, rakstot uz anita.sondore@du.lv.

ĒRIKS ELKSNIS
aizstāvēs promocijas darbu “Acs asaru plēvītes osmolaritāte pēc
kataraktas operācijas” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr. med. Jānis Gardovskis (Rīgas Stradiņa
universitāte), Dr. med. Rimvydas Stanislovas Ašoklis (Viļņas
Universitātes Santaros klīnika, Lietuva), Ph. D. Kuldars
Kaljurands (Tartu Universitāte, Igaunija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un
RSU tīmekļvietnē. Interesenti, kuri vēlas piedalīties promocijas
darba apspriešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs
atrast RSU tīmekļvietnes notikumu kalendārā vai sūtot
pieprasījumu uz promocija@rsu.lv.

***
***
2021. gada 17. novembrī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās
2021. gada 2. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa univeruniversitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes Mūzikas, vizuālās
mākslas un arhitektūras zinātņu nozaru promocijas padomes sitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē
“RTU P-10” atklātajā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,
ALISA KOROĻOVA
aizstāvēs promocijas darbu “Lielmēroga dzīvojamo rajonu
ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā” (angļu
valodā “Open Space Transformations in Large-Scale Housing
Estates of Riga in the Post-Socialist Period”) zinātniskā doktora
grāda (Ph. D.) iegūšanai mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē.
Recenzenti: Dr. arch. Aija Ziemeļniece (Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte),
Dr.
Indrė
Gražulevičiūtė-Vileniškė (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva),
Dr. Gintaras Stauskis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte,
Lietuva).
Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem e-grāmatu
platformā ebooks.rtu.lv var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Rīgā, un Valsts Nacionālajā
bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, kā arī elektroniski RTU
tīmekļvietnē.
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada
15. novembrim, rakstot uz edgars.bondars@rtu.lv.
***

2021. gada 26. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-08”
atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 201. telpā (epidemioloģiskās
situācijas dēļ sēde var notikt attālināti)
LILITA ĢĒĢERE

TATJANA ZAĶE
aizstāvēs promocijas darbu “Vairogdziedzera autoimunitāte: ar
Th17-asociēto citokīnu un patomorfoloģisko mehānismu izpēte
Hašimoto tireoidīta un Greivsa slimības patoģenēzē” zinātniskā
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr. med. Vitolds Mackēvičs (Rīgas
Stradiņa universitāte), Dr. med. Valdis Pīrāgs (Latvijas Universitāte). Dr. med. Andres Arend (Tartu Universitāte, Igaunija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un
RSU m tīmekļvietnē. Interesentiem, kuri vēlas piedalīties
promocijas darba apspriešanā, saiti uz tiešsaistes platformu
Zoom varēs atrast RSU tīmekļvietnes notikumu kalendārā vai
sūtot pieprasījumu uz promocija@rsu.lv.
***
2021. gada 3. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā vai
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,
REIMĀRS FALCS
aizstāvēs promocijas darbu “Makroekonomisko un individuālo
faktoru ietekme uz nekustamā īpašuma aizdevumu saistību
neizpildi risku pārvaldībā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.)
iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
Recenzenti: Dr. sc. admin. Andrejs Cekuls (Latvijas
Universitāte), Dr. oec. Tatjana Vasiļjeva (Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola RISEBA), Dr. oec. Tatjana Tambovceva
(Rīgas Tehniskā universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā
Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas
promocijas padomes sēde var tikt rīkota tikai tiešsaistē. Lūdzam
interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 25. novembrim, rakstot uz kristine.liepina@lu.lv.

aizstāvēs promocijas darbu “Jaunās paaudzes šķiedru optisko
pastiprinātāju izpēte un novērtējums blīvētās sakaru sistēmās”
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr. sc. ing. Ģirts Ivanovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis (Elektronikas un datorzinātņu
institūts), Dr. sc. ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola).
Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem e-grāmatu
***
platformā ebooks.rtu.lv var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā,
2021. gada 3. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes
P. Valdena ielā, Rīgā, un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas
ielā 3, Rīgā, kā arī elektroniski RTU tīmekļvietnē.
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes
***

2021. gada 1. decembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes
“P-07” atklātajā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom
(https://rtucloud1.zoom.us/j/92313515689),
Redaktore Ilona Gehtmane-Hofmane
Literārā redaktore Aiga Veckalne
Laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” iznāk kopš 1989. gada.
Reģistrācijas apliecība Nr. 75.
Izdevējs: Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA),
Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Zinātnieku savienība (LZS).

atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā vai
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,

Redakcijas padome:
LZA akadēmiķi – Ivars Kalviņš, Tatjana Koķe, Baiba Rivža, Ojārs
Spārītis, Andrejs Siliņš, Pēteris Trapencieris, Guntis Zemītis; LZA
sabiedrisko attiecību specialiste Ilze Stengrevica; LZP pārstāvji –
Gundega Balode un Arnis Kokorēvičš; LZS pārstāvis – Uldis Grāvītis;
LJZA pārstāve – Marija Semjonova-Reinholde.

OLIVERS MENKS
aizstāvēs promocijas darbu “Līderības varas ietekme uz
uzticēšanos starp priekšniekiem un padotajiem uz peļņuorientētajās organizācijās vāciski runājošajās valstīs” zinātniskā
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
Recenzenti: Dr. sc. admin. Henrijs Kaļķis (Latvijas Universitāte), Dr. oec. Tatjana Vasiļjeva (Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola RISEBA), Dr. oec. Tatjana Tambovceva
(Rīgas Tehniskā universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā
Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas
valstī promocijas padomes sēde var tikt rīkota tikai tiešsaistē.
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 25.
novembrim, rakstot uz kristine.liepina@lu.lv.
***
2021. gada 6. decembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes
“P-07” atklātajā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom
(https://rtucloud1.zoom.us/j/98284534733),
JANA BIKOVSKA
aizstāvēs promocijas darbu “Scenārijos sakņotas imitējošo spēļu
vadības pieejas izstrāde” (angļu valodā “Development of a
Scenario-Based Approach to Simulation Games Management”)
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas
Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Artis Teilāns (Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija), Ph. D. Gerits K. Jansens (Gerrits K.
Janssens) (Hasseltas Universitāte, Beļģija).
Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem e-grāmatu
platformā ebooks.rtu.lv var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā, P. Valdena ielā 5, Rīgā, un Valsts Nacionālajā
bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, kā arī elektroniski RTU
tīmekļvietnē.
***
2021. gada 10. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes
(LU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes
atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā vai
attālināti, tiešsaistes platformā Zoom,
EDUARDS LIELPĒTERS
aizstāvēs promocijas darbu “Digitālās demokrātijas iespējas un
ierobežojumi Latvijā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
Recenzenti: Dr. oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr. oec. Tatjana Muravska (Rīgas
Stradiņa universitāte), Dr. oec. Ligita Simanskiene (Ligita
Šimanskienė) (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā
Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas
valstī promocijas padomes sēde var tikt rīkota tikai tiešsaistē.
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 25.
novembrim, rakstot uz kristine.liepina@lu.lv.
***
2021. gada 15. decembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes
“P-07” atklātajā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom
(https://rtucloud1.zoom.us/j/94856558679),
DARJA PLINERE
aizstāvēs promocijas darbu “Daudzaģentu sistēmas izstrādāšana piegādes ķēdes vadības efektivitātes paaugstināšanai” (angļu
valodā “Development of a Multi-agent System for Supply Chain
Management Efficiency Improvement”) zinātniskā doktora
grāda (Ph. D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Zigurds Markovičs
(RTU), Dr. sc. ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija), Ph. D. Sergejs Ļistopads (Krievijas Zinātņu
akadēmijas Federālā pētījumu centra “Datorzinātne un vadība”
Kaļiņingradas filiāle, Krievija).
Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem e-grāmatu
platformā ebooks.rtu.lv var iepazīties RTU Zinātniskajā
bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Rīgā, un Valsts Nacionālajā
bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, kā arī elektroniski RTU
tīmekļvietnē.

Redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV–1050
Tālr. Nr.: 67225361.
E–pasta adrese: zinatnes.vestnesis@lza.lv
www.lza.lv

