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Dagnija Loča: Tehnoloģija un materiālzinātne
 spēj radīt ideālus biomateriālus

Uzmanības centrā bija abas pēdējā laika lielās globālās krīzes – 
Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītās – 
un to iespējamie pārvarēšanas mehānismi. Neklātienes uzrunā 
premjerministrs Krišjānis Kariņš aicināja krīzēs meklēt un izman-
tot iespējas valsts ekonomikas un drošības stiprināšanai, liekot 
prātus kopā zinātniekiem, uzņēmējiem un politiķiem – kā šajā 
forumā.

Izceļams, ka līdz ar darbu foruma sekcijā I “Cilvēks, daba, 
uzņēmējdarbība: projekta “Interframe-LV” kontekstā” LZA 
ģenerālsekretāres Baibas Rivžas vadībā noslēdzās viņas vadītais 
LZA projekts “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to 
risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”) valsts 
pētījumu programmā “Latvijas mantojums un nākotnes izaicināju-
mi valsts ilgtspējai”. Notika arī projektā “Interframe-LV” 
sagatavotās monogrā�jas latviešu un angļu valodā “Latvijas spēks 
ilgi pastāvēt” / “�e strength of Latvia for the long-term develop-
ment” atvēršana (galvenā redaktore Baiba Rivža, atbildīgā 
redaktore Ausma Mukāne, mākslinieks un maketētājs Jānis 
Rožukalns). Gan projektā, gan monogrā�jā ir daudzi zinātniskajos 
pētījumos rasti un izvirzīti risinājumi, secinājumi un ieteikumi 
mūsdienu izaicinājumu un krīžu pārvarēšanai.

Turpinājums – 4.lpp.

“Ja saliekam kopā tehnoloģiju, kas palīdz izstrādāt 
materiālus, un materiālzinātni, kas spēj saprast, kādam šim 
materiālam jābūt un kādas ir tā īpašības, varam iegūt ideālu 
biomateriālu. Tieši tāpēc mums Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstī-
bas centrā plecu pie pleca strādā materiālzinātnieki, ķīmiķi, 
ķīmijas tehnologi un nu jau arī biologi, kas pēta materiālu 
mijiedarbību ar šūnām. Tikai visām šīm apakšnozarēm darbo-
joties sinerģijā, varam radīt kaut ko unikālu, kas vēl pasaulē nav 
radīts. Visam jābūt starpdisciplināram ar multidisciplināru 
pieeju.” - laikrakstam "Zinātnes Vēstnesis" saka LZA akadēmiķe 
RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstī-
bas centra vadītāja Dagnija Loča.

Vai varētu teikt, ka jūs nākat no zinātnieku ģimenes? Kā 
izvēlējāties zinātni par savu karjeras ceļu?

Jā, tā varētu teikt. Mans tēvs Aivars Žūriņš arī ir 
zinātnieks. Viņa zinātniskā darbība ir saistīta ar koksnes ķīmiju. 
Pirmās iestrādnes darbam laboratorijā un to, kas tur īsti notiek, 
guvu tieši Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, kad mācījos 
bakalaura studijās. Arī savu bakalaura darbu “Biomasas piro- 
līzes šķidrie produkti” saistīju ar šo jomu. Vēlāk pievērsos citām 

Iznāk trešā LZA gadagrāmata 
angļu valodā jaunā formātā par 
Latvijas zinātnes sasniegumiem 

Trešo reizi, izdevniecības “Zinātne” apgādā iespiests, jaunā 
formātā un krāsainā salikumā iznāk Latvijas Zinātņu akadēmijas 
starptautiskajiem partneriem, citu valstu zinātņu akadēmijām, 
Latvijas vēstniecībām ārzemēs un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras pārstāvniecībām ārvalstīs paredzētais izdevums 
“Yearbook 2022”. Tā sagatavošana un iespiešana līdz šim īstenota 
galvenokārt par sponsoru ziedotajiem līdzekļiem, kā arī ar LZA 
�nanšu instrumentu atbalstu.

Izsakām pateicību gadagrāmatas veidošanas komandai: LZA 
Starptautiskās daļas vadītājai Ilzei Trapencierei un Kristapam 
Brokam, tulkotājam Bruno Deksnim un redaktorei Antrai 
Legzdiņai, māksliniecei Intai Sarkanei un izdevniecības “Zinātne” 
vadītājai Ingrīdai Segliņai. Ar viņu palīdzību gadagrāmatas apjoms 
sasniedzis 160 lappušu, kurās atskatāmies 2021. gada Latvijas 
zinātnes sasniegumos. Krājuma zinātnisko un populārzinātnisko 
rakstu veidošanā piedalījās 61 autors, to starpā LZA starptautiskie 
sadarbības partneri, visi trīs Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju 
prezidenti, uzņēmēji un Latvijas zinātnieki no akadēmiskās saimes.

Tas, ka Latvijas zinātnieki solidarizējas ar ukraiņu brīvības un 
neatkarības aizstāvjiem, kļūst redzams ikvienam, jo vāka dizainā 
izmantotas Ukrainas valsts karoga krāsas un mākslinieces Karine 
Paronjanc gleznas “Volstrītas vērsis” reprodukcija. Eksplozīva 
enerģija un asi lauztu līniju un krāsu laukumu ģeometrija simbolis-
ki iezīmē cīņas lauku, kurā brutāls spēks, vara, ietekme un resursi 
kļūst par globālu kon�iktu katalizatoriem. Tieši tāpēc, ka ar 
mākslas un alegorijas līdzekļiem ir iespējams pasacīt lielas 
�lozo�skas patiesības, šīs jaunās gleznotājas darbiem gadagrāmatā 
ierādīta īpaša vieta. Turklāt viņa lieliski spēj mākslinieciskās 
kompozīcijās iekļaut mūsdienu zinātnes problemātiku, tehnoloģiju 
un mākslīgā intelekta neierobežotās attīstības brīdinājumus un 
salīdzināt tos ar cilvēka radošuma un atbildības robežsituācijām.

Zinātnes sadaļās dominē raksti par fundamentālo un lietišķo 
zinātņu sasniegumiem, īpaši jau tiem, kuri ar LZA atzinības 
rakstiem tika godināti 2021. gada sākumā. Taču tie izstrādāti vēl 
dažus gadus iepriekš valsts pētījumu programmu vai Eiropas 
Savienības izcīnītā un piešķirtā �nansējuma apguves periodā, kad 
zinātniskie institūti tos iesniedza LZA nodaļām izvērtēšanai 2020. 
gada nogalē. Pēc gadagrāmatas sastādītāju domām par īpaši 
vērtīgiem un starptautiskajai auditorijai pievilcīgiem būtu 
uzskatāmi tie raksti, kuri atspoguļo Latvijas zinātnieku patentēto 
un komercializēto lietišķo pētījumu produktu, kā arī Latvijas 
energopatstāvības sasniegšanai nepieciešamo projektu aprakstus. 
Krīžu laika nepārtrauktība pagaidām ir jauna parādība, kurai ir 
visdziļākās negatīvās sekas Latvijas ekonomikā, izglītībā, kultūrā 
un sabiedrībā. Tāpēc zinātnes loma krīzes menedžmenta jautāju-
mu risināšanā kļūs aizvien aktuālāka un arī turpmāk tai nāksies 
veltīt pastiprinātu uzmanību.

Lepojamies ar LZA radīto gadagrāmatu angļu valodā kā 
populārzinātnisku un informatīvu līdzekli gan starptautiskās 
akadēmiskās sabiedrības informēšanai par Latvijas zinātnes 
sasniegumiem un pētījumu diapazonu, gan arī partneru piesaistei 
kopīgu globālu tēmu risināšanai. 
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LZA akadēmiķi Georgu Andrejevu pieminot
(30.10.1932.–16.07.2022.) 

Latvijas Zinātņu akadēmijas jubilejas gadā laikrakstā 
“Zinātnes Vēstnesis” rubrikā  “LZA jubilejas sarunas” uz sarunu 
bija aicināts LZA īstenais loceklis, habilitētais medicīnas doktors, 
politiķis, ārsts, profesors un akadēmiķis Georgs Andrejevs, kura 
mediķa biogrā�ju dzīve ir bagātinājusi arī ar Latvijas Republikas 
ārlietu ministra un diplomāta pieredzi. 

Uzrunājot LZA īsteno locekli Georgu Andrejevu Latvijas 
Zinātņu akadēmijas 75. gadskārtā un motivējot mūsu sarunas 
nepieciešamību ar viņa kā izcila mediķa, anesteziologa un 
politiķa pieredzes stāstu laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”, 
veidojās jauns un draudzīgs dialogs mūsu jau kopš deviņdesmito 
gadu vidus aizsāktajiem un toreiz nenozīmīgajiem kontaktiem. 
Nenoliedzami, mana atrašanās LZA vadošajā amatā biežāk ļāva 
mums turpināt sarunas personiskāk un dziļāk. Man bija svarīgi 
izprast viņa – nopelniem bagāta mediķa – ceļu uz starptautisku 
atpazīstamību, atzinību, inovatīvu metožu ieviešanu Latvijas 
anestēzijas praksē un medicīnas pedagoģijā, kā arī ceļu uz 
diplomātijas virsotnēm. Mūsdienu politiķiem un starptautisko 
tiesību pētniekiem būtu jāzina un jārespektē tāda mūsu ārlietu 
ministra kā Georga Andrejeva pilsoniskā stāja, viņa principial-
itāte Latvijas starptautiskās atzīšanas jautājumos un tālredzība 
Latvijai nozīmīgu starptautiskās sadarbības pamatu izveidē. Tieši 
uz 90. gadu starptautiskās skatuves norisinājās Latvijai un Baltijai 
nozīmīgas, bet smagas sarunas, kurās tieši Georga Andrejeva 
politiskā dialoga meistarībai bija izšķiroša nozīme Latvijas 

No kreisās: LZA EI direktore Ņina Linde, ekonomikas ministre Ilze Pētersone, EP deputāte 
Inese Vaidere, LMT prezidents Juris Binde. Foto: J. Brencis

Par virsrakstā minēto tēmu 2022. gada 30. jūnijā notika 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta (LZA EI) 
sadarbībā ar tā uzticamajiem atbalstītājiem – SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons”, LZA vadītais projekts “Interframe-LV” u. c. – 
organizētais jau V Starptautiskais Ekonomikas forums. 

Turpinājums – 2.lpp.

neatkarības atzīšanā. Georga Andrejeva personiskais ieguldī-
jums atjaunotās Latvijas, tās starptautisko tiesību, vienlīdzības 
un partnerības izcīņā, mērojoties spēkiem ar politiskajiem 
smagsvariem, ir salīdzināms ar Latvijas pirmā ārlietu ministra 
Zigfrīda Annas Meierovica nopelniem. Tieši par to laikraksts 
“Zinātnes Vēstnesis” godina LZA akadēmiķa Georga                
Andrejeva piemiņu, atkārtoti publicējot saīsinātu šī izcilā ārsta, 
zinātnieka, pedagoga un politiķa pēdējo interviju. 

Turpinājums – 3.lpp.

G. Andrejevs vada iknedēļas ministru vietnieku sēdes Eiropas padomē Latvijas prezidentūras 
laikā (09.11.2000.-11.05.2001.). Foto: privātais arhīvs

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
LZA viceprezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis
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Tāpat arī mana vīra, akadēmiķa Jāņa Loča ģimenē tālu no 
�zikas vai ķīmijas nekur neaizejam – viņa mamma bija �zikas 
skolotāja. Varbūt tāpēc Jāni ļoti ieinteresēja �zika, tāpēc arī 
izvēlējās materiālzinātni kā savu nākotnes specializāciju. 
Atšķirībā no Jāņa, kuram bija pilnīgi skaidrs, ka viņš būs 
materiālzinātnieks, mani līdz materiālzinātnei aizveda nejaušī-
ba. Es gribēju kļūt par žurnālisti. Biju apmeklējusi visus 
sagatavošanās kursus pirms iestājeksāmeniem, taču sagadīšanās 
pēc iestājeksāmenu laikā draudzene mani uzaicināja 
paciemoties uz Vāciju. Loģiski, ka 18 gadu vecumā aizbraukt uz 
Vāciju ir daudz svarīgāk, nekā likt iestājeksāmenus. Tāpēc 
vajadzēja domāt ko citu. Mana mamma ir mediķis, bet tētis – 
ķīmiķis. Meklēju kaut ko pa vidu, lai nav pārāk sarežģīti un lai 
būtu tuvāk tām profesijām, ko esmu redzējusi, ejot līdzi 
vecākiem uz darbu. 

Lai gan vienmēr esmu mācījusies labi un visu ātri uztvēru-
si, bakalaura studiju mācību viela nešķita interesanta. Bakalaura 
studiju laikā paguvu aizbraukt uz Vāciju un vienu semestri 
pamācījos tur. Tā bija brīnišķīga pieredze! Varbūt tieši tas deva 
stimulu attīstīt karjeru zinātnē, jo tur, Vācijā, redzēju tādu 
infrastruktūru, kāda 2003. gadā Latvijā nebija. Tur bija visādas 
brīnumainas iekārtas, tur varēja veikt daudz un dažādus    
eksperimentus, dažnedažādas analīzes, tur bija pieejama izcila 
zinātniskā literatūra. Tas likās – wow, amazing!

Pēc bakalaura darba aizstāvēšanas, likās loģiski turpināt 
mācīties maģistrantūrā. Jānis bija mans kursa biedrs. Es Jānim 
saku: “Klausies, baigi interesanti tas, ko mēs te mācāmies! Tik 
labi temati un tāda dažādība – no visa pa druskai!” 

Cik tuvas nozares ir ķīmijas tehnoloģija un materiālzinātne? 
Ķīmijas tehnoloģija ir vairāk par procesiem – tie ir proce-

si, aparāti, tehnoloģija, reaktori. Savukārt, materiālzinātne ir 
vairāk par materiāliem – materiālu izpēte, izveide, struktūra. Ja 
saliekam kopā tehnoloģiju, kas palīdz izstrādāt materiālus, un 
materiālzinātni, kas spēj saprast, kādam šim materiālam jābūt 
un kādas ir tā īpašības, varam iegūt ideālu biomateriālu. Tieši 
tāpēc mums Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rūdolfa 
Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā plecu 
pie pleca strādā materiālzinātnieki, ķīmiķi, ķīmijas tehnologi 
un nu jau arī biologi, kas pēta materiālu mijiedarbību ar šūnām. 
Tikai visām šīm apakšnozarēm darbojoties sinerģijā, varam 
radīt kaut ko unikālu, kas vēl pasaulē nav radīts. Visam jābūt 
starpdisciplināram ar multidisciplināru pieeju.

Kā nonācāt RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centrā? Vai Biomateriālu centru 
varētu saukt par Latvijas veiksmes stāstu?

Tas pilnīgi noteikti ir veiksmes stāsts. Sabrūkot Padomju 
Savienībai un Latvijai atgūstot neatkarību 1991. gadā, daudzas 
ražošanas nozares tika aizvērtas. Profesors Rūdolfs Cimdiņš 
strādāja ar keramiskajiem materiāliem kosmosa tehnoloģijām, 
bet tajos juku laikos bija skaidrs, ka Latvijā to tālāk neviens 
neattīstīs un nevienam tas šeit nav vajadzīgs. Viņš saprata, ka 
kosmosa tehnoloģijas un keramiskie materiāli ir ļoti viedi un 
inteliģenti materiāli un tos varētu izmantot arī cilvēka orga- 
nismā kā biomateriālus. Strādājot kopā ar tā brīža RTU rektoru 
Ivaru Knētu un Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas 
institūta mediķi un profesoru Andreju Skaģeru, viņi uzsāka 
biomateriālu izstrādi un pētīšanu Latvijā. 1996. gadā viņiem jau 
bija pirmais starptautiskais raksts par to, kā Latvijā veidotos 
biomateriālus var izmantot cilvēka organismā. 

Pēc tam 2002.–2003. gads bija laiks, kad varēja pieteikt 
PHARE projektus infrastruktūras attīstībai un jaunu virzienu 
veidošanai. Šo projektu profesors Rūdolfs Cimdiņš uzsāka kopā 
ar sievu, arī zinātnieci un profesori, Līgu Bērziņu-Cimdiņu. Arī 
viņiem bija tāds ģimenisks ievirziens zinātnē un biomateriālos. 
Viņi piesaistīja arī Jāni kā jauno censoni un maģistrantu šī 
projekta rakstīšanā. Projektu akceptēja, un, pateicoties tam, tika 
renovēta vecā ēka Pulka ielā, Rīgā un iegādātas biomateriālu 
pētīšanas iekārtas, kas toreiz 2006. gadā bija ļoti jaunas un 
modernas, un dažas no tām pat bija vienīgās Latvijā. Tajā gadā  
durvis vēra jaunais Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības 
centrs, taču tā dibinātājs Rūdolfs Cimdiņš centra atvēršanu 
nepieredzēja, jo pāris nedēļas pirms tam viņš diemžēl devās 
mūžībā. Visu rūpalu pārņēma profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa, 
kas centru vadīja līdz 2013. gadam.

Mans ceļš līdz biomateriāliem bija citādāks nekā Jānim. 
Paralēli studijām strādāju Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūtā, bet ar visu to man palika mazliet garlaicīgi, tāpēc sāku 
strādāt kā brīvprātīgā arī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. 
Jau maģistrantūras studiju laikā man ļoti iepatikās darbs labora-
torijā, līdz ar to Koksnes ķīmijas institūtu pametu un vairāk 
laika un uzmanības veltīju darbam Latvijas Organiskās sintēzes 
institūtā, kur Ivara Kalviņa un Osvalda Pugoviča vadībā 
izstrādāju savu maģistra darbu un pēc tam arī promocijas 
darbu. 2010. gadā Līga ar Jāni bija uzrakstījuši jaunu projektu 
cilvēkresursu piesaistei zinātnē. Viņi teica: “Klau, Dagnija, 
varbūt gribi nākt strādāt uz universitāti kā pasniedzēja un 
attīstīt karjeru biomateriālu jomā? Varam piedāvāt augstāku 
atalgojumu un stabilu darbu trīs gadu garumā!” Es padomāju – 

kāpēc ne? Iešu un darīšu! Tā nonācu RTU un sāku darboties 
biomateriālu jomā. Izmantojot Organiskās sintēzes institūtā 
iegūtās zināšanas jaunu zāļu piegādes sistēmu izstrādē, šo 
virzienu ieviesu arī RTU. Pagāja minētie trīs gadi, un Līga teica: 
“Klausies, es vadu institūtu, bet varbūt tu gribi vadīt centru? 
Tagad kvali�kācija tev ir pietiekama, esi uzaudzējusi muskuļus 
un saproti visu iekšējo struktūru.” 2013. gadā kandidēju uz 
centra vadītājas amatu, veiksmīgi izturēju konkursu un kopš tā 
laika vadu Rūdolfa Cimdiņa vārdā nosaukto Rīgas biomateriālu 
centru.

Pastāstiet par jūsu jauno projektu, kurā esat ķērušies pie olu 
čaumalu izpētes, ko varētu izmantot cilvēka kaulu    
atjaunošanai.

“Atkritumi – resursiem stratēģijas piemērošana olu čaum-
alu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu 
reģenerācijai (EGGSHELL)” (Nr. EEA-RESEARCH-85) ir viens 
no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko �nansiāli 
atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti no Islandes, 
Lihtenšteinas un Norvēģijas (No. EEZ/BPP/VIAA/2021/1) un 
kuru koordinē  Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU). 

Olu ražošanas nozarē liela daļa olu tiek patērētas šķidro olu 
produktu ieguvei. Šīs pārstrādes blakusprodukti ir olu čaumalas 
un to membrānas, kuru nogādāšana atkritumu izgāztuvēs 
uzņēmumiem izmaksā ļoti dārgi, tādēļ uzņēmēji ir ieinteresēti 
tos pārstrādāt komercializējamos produktos ar augstu pievieno-
to vērtību. RTU zinātniekiem olu čaumalas pētniecības 
vajadzībām nodrošina Ziemeļeiropā lielākais olu un olu 
produktu ražotājs «Balticovo», kas īsteno atbildīgu vides 
politiku. Projekta ietvaros vistu olu čaumalas izmantojam kā 
izejvielu jaunu, porainu, dabīgajiem kaulaudiem līdzīgu 
keramikas pamatņu iegūšanai. Perspektīvā izstrādātos 
materiālus varētu izmantot implantu izgatavošanā kaulaudu 
atjaunošanas jomā. Lai olu čaumalas tiktu izmantotas pilnībā, 
ekstrahēsim arī to membrānas, iegūstot olbaltumvielas ar 
augstu bioaktīvo vielu saturu un antibakteriālām īpašībām. Šī 
mērķa īstenošanai apvienojušies zinātnieki no Rīgas tehniskās 
universitātes (RTU), Oslo Universitātes (OiU), Reikjavīkas 
Universitātes (RU) un Tallinas Tehnoloģiju universitātes 
(TalTech).  

2020. gadā jūs abi ar vīru Jāni Loču izveidojāt Baltijas 
Biomateriālu ekselences centru piesaistot grandiozu �nansē-
jumu – 30 miljonus!

Jā, tas ir vēl viens veiksmes stāsts. Taču ne tikai mēs divi to 
izdarījām – tas bija visas mūsu komandas nopelns, ciešā 
sadarbībā ar ilggadējiem Latvijas un ārvalstu partneriem. 
Nekur tālu no Organiskās sintēzes institūta tā arī netiku, jo 
viena pati institūcija nevar izveidot ekselences centru. Bija 
jāsavāc izcilas grupas, ilglaicīgi un stabili partneri, ar kuriem 
gribētu un varētu abpusēji sadarboties. Mums tas ir izdevies. 
Viena grupa ir no Latvijas Organiskās sintēzes institūta Maijas 
Dambrovas vadībā. Vēl viena grupa – no Rīgas Stradiņa univer-
sitātes, pašlaik tiek celta jauna ēka – Gatavo zāļu formu labora-
torija. Ir arī Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas 
institūts, kur galvenā partnere ir Ilze Šalma. Starp citu, viņa ir 
Andreja Skaģera meita, ar kuru Rūdolfs Cimdiņš aizsāka 
biomateriālu pētījumus Latvijā.

Pateicoties šai sadarbībai, uzrakstījām projektu un 
varējām izveidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru, lai 
Latvijā attīstītu biomateriālu zinātni. Tas ir terminēts projekts ar 
vienotu mērķi biomateriālu izstrādei no laboratorijas līdz 
klīnikai. Jebkura projekta mērķis ir izpildīt aprakstītos darbus 
ne tikai projekta īstenošanas periodā. Tam jābūt kā ilgstošam 
biznesa plānam – kas notiks projektam beidzoties? Mēs 
piesaistām �nansējumu un strādājam tā, lai pēc šiem septiņiem 
projekta īstenošanas gadiem mums būtu pamats, uz kura 
darboties arī tālāk un stiprināt savu reputāciju un atpazīstamību 
visā pasaulē, lai veidotu kontaktus, pieteiktu jaunus projektus, 
radītu jaunus konsorcijus, veidotu jaunus materiālus un, 
iespējams, tos redzēt veikalu plauktos.

30 miljonus vienkārši tāpat nevienam nedod – tika 

aprēķināts, ka Baltijas Biomateriālu ekselences centra izveides 
pienesums Latvijas tautsaimniecībai nākamo 20 gadu laikā 
varētu būt 75 miljoni. Tas bija pamatīgs darbs kopā ar ekono-
mistiem, materiālzinātniekiem, ķīmiķiem vesela gada garumā, 
kura ietvaros tika izstrādāts šis biznesa plāns. Aprēķinājām 
visus zaudējumus, ieguvumus, pienesumu, riskus un visus citus 
faktorus, kas ietekmētu dažādus attīstības scenārijus. Šo darbu 
varētu saukt par zinātnes menedžmentu, jo, visu vadot un 
organizējot, arvien vairāk attālinies no darba laboratorijā. Līdz 
ar to jābūt ne tikai zinātniekam, bet arī juristam, grāmatvedim, 
ekonomistam, jāpārzina personāla vadība, projektu vadība. 
Vārdu sakot, jābūt tādam kā superkareivim jeb multifunk-
cionālam cilvēkam!

Esat teikusi, ka Latvija ir unikāla, ka mums ir strauji augoša 
zinātne, ka mūsu zinātnes vidi var raksturot kā elastīgu un 
atvērtu. Šādu Latvijas zinātnes raksturojumu dzirdēt 
nenākas bieži. 

Vienmēr ir kaut kas slikti, bet jāskatās uz to, kas ir labi un 
ko paši varam darīt lietas labā, lai veidotu sev apkārt tādu vidi, 
kurā gribam atrasties. Rūdolfam Cimdiņam bija viedi vārdi: 
“Nevienu neinteresē tas, ko tu nevari, bet gan tas, ko tu vari!”

Zinātnē �nansējums pārsvarā ir bāzēts uz vietējiem un 
starptautiskiem zinātniskajiem projektiem. Arī mūsu Bioma-
teriālu centrā, kur nu jau esam 50 zinātnieki, esam piesaistījuši 
ļoti lielu zinātnieku skaitu no teju desmit pasaules valstīm. Mēs 
Latvijā importējam zināšanas. Gan savus studentus, gan 
zinātniekus laižam mācīties arī uz ārzemēm, lai viņi veido 
karjeras un saprot, ko viņi var tur iegūt. Reizēm mums prasa – 
vai nav bail laist savus zinātniekus uz pusgadu vai gadu stažēties 
Vācijā vai Šveicē, vai nav bail, ka viņi aizies prom? No tā nav 
jābaidās, tas tikai dod papildu iespējas. Ir forši, ja cilvēks 
aizbraucot ir ieraudzījis sevi citā lauciņā, citā infrastruktūrā, 
citā valstī. Tā mēs tikai un vienīgi paplašinām savu sadarbības 
tīklu. To tīklu, kas pēc tam potenciāli ar mums veidos jaunus 
projektus un piedalīsies jaunas zinātnes izveidē. Sadarbībai 
jābūt ne tikai iekšējai, bet arī ārējai. Tā kā projekti ar ārzemju 
partneriem mums ir kopš 2010. gada, jau 12 gadus dzīvojam 
šajā starptautiskajā tīklā un mācāmies no tā. 

Latvijas zinātne sāka augt un attīstīties pēc neatkarības 
atgūšanas. Ja man jautā: “Kur mēs Latvijā esam – turpat vai 
atpaliekam?”, tad man jāsaka, ka ir nozares, kurās pārspējam 
visas pasaules un Eiropas ekspektācijas. Vienīgais, kas mazliet 
pietrūkst, ir mūsu vārds pasaulē, jo reti kurš zina, kur tāda 
Latvija atrodas. Taču mēs ejam, darām, veidojam starptautiskos 
tīklus, braucam uz konferencēm, piedalāmies semināros, 
apmeklējam dažādas zinātniskās institūcijas un ekselences 
centrus, sadarbojamies, veicam līgumpētījumus. Tas vairo 
reputāciju. 

Svarīga zinātnieka ikdienas sastāvdaļa ir dalība starptau-
tiskās zinātniskajās konferencēs, kurās tiek gūts ieskats par 
pētījumiem, ko veic citas pasaulē vadošās zinātnieku grupas. 
Nupat tieši atgriezos no konferences Toronto, Kanādā            
“2022 TERMIS-AM Annual Conference and Exhibition”, 

kurā prezentēju FLPP projekta lzp-2019/1-0005 “Injicējami 
paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai 
(iBone)” rezultātus. Šī projekta mērķis ir attīstīt jaunus 
nanoizmēra kalcija de�cīta hidroksiapatītu (nHAp), ɛ-poli 
(L-lizīnu) un hialuronskābi saturošus, injicējamus un in situ 
paššķērssaistošus hidrogēlus. Šādi materiāli spētu vienlaicīgi 
nodrošināt antibakteriālu efektu un veicināt kaulaudu 
atjaunošanu.

Latvijā ir zinātne, un Latvija ir valsts, ar kuru grib 
sadarboties pasaules zinātnieki!

Intervijas turpinājumu ar Dagniju Loču lasiet laikraksta 
“Zinātnes Vēstnesis” oktobra izdevumā.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

Turpinājums no 1. lpp.

Dagnija Loča: Tehnoloģija un materiālzinātne
 spēj radīt ideālus biomateriālus

c

“Ekspedīcijā pēc čaumalām”: no kreisās – LZA akadēmiķe Dagnija Loča, “Balticovo” 
komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps, LZA akadēmiķis Jānis Ločs. 2021. gada 
maijs. Foto: privātais arhīvs

TERMIS AM konferencē: no kreisās – akadēmiķe  Dagnija Loča, AO Research Institute Davos 
(Šveice) prof. Mauro Alini, LZA korespondētājlocekle  Kristīne Šalma-Ancāne. 2022. gada 
jūlijs, Kanāda, Toronto. Foto: privātais arhīvs



LZA akadēmiķi Georgu Andrejevu pieminot
(30.10.1932.–16.07.2022.)

Analizējot manas profesionālās karjeras pirmās desmit-
gades, konstatēju, kāda izcila loma piemita kontaktiem un 
neskaitāmu vadošo anesteziologu un reanimatologu 
personīgai iepazīšanai, sākotnēji Padomju Savienībā un, 
nedaudz vēlāk, plašajā pasaulē. Būtībā šo ceļu pavēra Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas veiksmīgā sadar-
bība ar profesora Jevgēņija Mešalkina vadīto Sirds ķirurģijas 
centru Maskavā. Pēc kopīgi veiktā darba profesora Ēvalda 
Ezerieša klīnikā, Jevgēņijs Mešalkins nodrošināja manu 
iekļaušanu 1960. gada kvali�kācijas kursos Maskavā.

 

Kursi ilga 6 mēnešus, kas ir pietiekami ilgs laiks, lai iepazītu 
Maskavas kolēģu eliti, un tiktu pieņemts viņu lokā. Šim 
faktam bija nozīme, veidojot valsts anesteziologu delegāciju 
ārzemju kongresiem un konferencēm. Vairākus gadus biju 
vienīgais Baltijas valstu pārstāvis šādos pasākumos. Citējot 
akadēmiķa Paula Stradiņa grāmatas nosaukumu – “Tāds 
bija mūsu laiks” – atļaušos to papildināt ar frāzi – tāda bija 
mūsu sabiedrības interese kaut uz mirkli ielūkoties “pasaulē 
aiz dzelzs aizkara”.

Jūsu 2018. gadā izdotā grāmata “Man dāvātais laiks” 
daudziem jūsu aroda brāļiem un māsām, politikas un 
diplomātijas veidotājiem, kā arī atjaunotās neatkarīgās 
Latvijas pirmo soļu vērtētājiem ir interesanta lasāmviela. 
Cik nozīmīga vieta jūsu bagātajā medicīnas zinātnieka, 
anesteziologa, Tautas frontes aktīva atbalstītāja, politiķa 
un diplomāta dzīvē ir rakstīšanai un rakstniecībai?

Nav vienkārši atbildēt uz jautājumu par rakstīšanas un 
rakstniecības nozīmi manā dzīvē. Nekad neesmu sevi 
uzskatījis par rakstnieku šī vārda tiešajā nozīmē, tomēr 
vēlme rakstiski, fotografējot vai �lmējot pie�ksēt manas 
dzīves nozīmīgākos notikumus pavadījusi visu manu 
apzināto dzīvi, sākot ar skolas gadiem. 

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

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

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

Minētajā laika periodā grūtākā risināmā starptautiskā 
problēma bija bezierunu atbrīvošanās no Latviju joprojām 
okupējušo bijušās Padomju, vēlākajos gados – Krievijas 
Federācijas – armiju kontingentiem.

Manos pienākumos ietilpa cīņa ar Krievijas Federāci-
jas nepārtraukto sūdzību izskatīšanu starptautiskajās 
organizācijas par tā saukto krievu cilvēktiesību pārkāpumi-
em Latvijā. Bija grūti izprast, kādēļ arī Rietumeiropas un 
ASV valdošajās aprindās bija iestājusies amnēzija par pašu 
pieņemtajām rezolūcijām un konvencijām t.sk. Ženēvas 
konvencijā pausto aizliegumu ievest un izmitināt okupētās 
valsts teritorijā okupētājvalsts civiliedzīvotājus. Tas pats 
attiecās uz ANO tā saukto Sirakuzu konvenciju par  
nacionālo drošību.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja 
  LZA viceprezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis

Pilnu interviju lasiet laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" 
(Nr. 7 (612), 2021. gada 26. jūlijs.).
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“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 25. jūlijs

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

G. Andrejevs Eiroparlamenta deputātu un darbinieku vidū Latvijas prezidentūras noslēgumā 
(11.05.2001.). Foto: privātais arhīvs

“Latvijas suverenitāti apdraudošie pamatfaktori.” G. Andrejevs, 1996

“Latvijas suverenitāti apdraudošie pakārtotie un/vai blakus faktori.” G. Andrejevs, 1996

G. Andrejeva tikšanās ar pāvestu Jāni Pāvilu II 1993. gada 23 maijā, gatavojot viņa vizīti Latvijā.
Foto: privātais arhīvs

Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Georgs Andrejevs preses konferencē Eiropas 
Padomē (Latvijas prezidentūras laikā). Foto: privātais arhīvs

Georga Andrejeva 1996. gadā 
uzskaitītie Latvijas drošības 
riski kā arguments dalības 

nepieciešamībai NATO.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju, 
izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

Darba samaksa, sākot no 630 EUR mēnesī (bruto).

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI 
mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā “Dokumenti”. Pretenden-
tiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvali�kāciju 
apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju 
saraksts (2016–2022) un perspektīvais pētnieciskā darba 
redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti 
iesniedzami līdz š. g. 22. augustam LU LFMI sekretariātā, 
Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski 
(janis.oga@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 29174515.

Izsludināts konkurss uz
 akadēmisko amatu vietām

vadošā pētnieka amata vieta literatūrzinātnes    
nozarē ar specializāciju vēsturisko kultūras procesu 
un latviešu un cittautu kultūru mijiedarbes izpētē;
vadošā pētnieka amata vieta literatūrzinātnes 
nozarē ar specializāciju dzimtes un kvīru studijās;
vadošā pētnieka amata vieta folkloristikas nozarē ar 
specializāciju kultūrprakšu pētniecībā un digitālajās 
humanitārajās zinātnēs;
vadošā pētnieka amata vieta folkloristikas nozarē ar 
specializāciju kultūrprakšu pētniecībā un vides 
cilvēkzinātnēs.



Redzamākais Covid-19 krīzes radītais stimuls ir digitalizāci-
jas procesu paātrināšanās, zinātniekiem dodot ieteikumus, kā 
neapstāties un to attīstīt tālāk produktivitātē, ērtā un saprotamā 
sabiedrības un valsts pārvaldes komunikācijā, papīra aprites sama- 
zināšanā, drošībā. Savukārt karš ir piespiedis ātrāk risināt 
enerģētiskās neatkarības jautājumus. Energokrīzes pārvarēšanai un 
energoneatkarībai bija veltīta foruma sekcija II “Enerģētika & zaļā 
ekonomika”, tās moderators Pasaules Enerģijas padomes Latvijas 
Nacionālās komitejas prezidents Namejs Zeltiņš.

Sakārtots cilvēks var sakārtot pasauli

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Ukrainas vēstnieks Latvijā 
Oleksandrs Miščenko: “Mūsu mērķis ir pilnīga valsts deokupācija, 
ieskaitot Krimu, Krievijas militārais zaudējums, tās teroristiskās un 
totalitārās politiskās sistēmas sabrukums, starptautiskais kara 
tribunāls pret rašismu”. Šī gada forumā līdzās izteiktajai solida- 
ritātei ar Ukrainu tika izcelta cilvēka jeb, zinātniskā valodā, 
cilvēkkapitāla izšķirīgā loma pārvērtību procesos.

Inovācijām, digitalizācijai, robotizācijai, nepārtrauktai 
izglītības iegūšanai, pārkvali�kācijai un citām 4. industriālās 
revolūcijas iezīmēm un nepieciešamībām progresa jēgu un virzienu 
var piešķirt ar antropoloģiski noteikto brīvo gribu un izvēli (ne tikai 
instinktiem) apveltītais cilvēks – personība (ir dota iespēja kļūt par 
personību, bet tas nav garantēts). Attīstības virzītājs ir cilvēks ar 
Dieva tēla līdzības, nevis neprātīgu krīžu un risku provocētāja, 
identitāti. Sakārtots cilvēks var sakārtot pasauli, valsti, uzņēmumu, 
māju, apkārtējo vidi, bet jāsāk ar sevi. Kristietība ir izglītošanās, 
rakstura attīstīšana, t. sk. brīvības saglabāšana un neieslīgšana 
digitalizācijas atkarībā, bet tās tikai kā rīka izmantošana savās 
darbībās. Diskusijā šo aspektu analizēja Latvijas Kristīgās     
akadēmijas (LKrA) rektore Skaidrīte Gūtmane. Viņa arī minēja, ka 
augstskolas veiktajos starptautiskajos pētījumos diemžēl uzrādī-
jusies tendence – tikai neliels procents jauniešu vēlas kļūt par 
zinātniekiem.

Saistībā ar jauno zinātnieku atbalstītāja, viena no lielākā 
nodokļu maksātāja un darba devēja Latvijā AS “Grindeks”                  
75 gadiem šī farmācijas uzņēmuma padomes priekšsēdētājam 
Kirovam Lipmanam Valsts prezidenta Egila Levita padomniece 
zinātnes un izglītības politikas jautājumos Ieva Siliņa pasniedza 
Valsts prezidenta kancelejas vadītāja Andra Teikmaņa parakstītu 
Atzinības rakstu, cita starpā arī par cilvēciskuma un vienkāršības kā 
vērtību nostiprināšanu darba vietā, papīra aprites mazināšanu.

Foruma atklāšanā LZA EI direktore Ņina Linde kontekstā ar 
galveno tēmu atsaucās uz Raiņa slavenajiem vārdiem “Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies”. Īpaša izturība un gudrība patlaban nepieciešama 
notikumu neprognozējamības dēļ. Kā uzrunā uzsvēra LZA 
prezidents Ivars Kalviņš, “nav zināms, vai Covid-19 pandēmija 
rudenī mums uzbruks ar jaunu spēku, vai SARS-CoV-2 vietā 
dominēs kāds cits vīruss. Pastāv bažas, ka jaunās omikrona mutāci-
jas ir padarījušas šo vīrusu vēl bīstamāku. Nedrīkstam arī novērtēt 
par zemu pērtiķu baku spēju strauji izplatīties un in�cēt arvien 
jaunas sabiedrības grupas”. Tomēr ar savu nostāju prognozējamāku 
varam padarīt kara situāciju: “Mūsu pienākums ir skaidri paust 
valstu valdībām, ka vienīgais veids, kā ātrāk un ar Ukrainas uzvaru 
izbeigt šo karu un panākt suverenitātes atjaunošanu visā tās 
teritorijā, ir nevilcināties un sniegt Ukrainai militāro un �nansiālo
atbalstu tādā apjomā, kāds ir vajadzīgs. To darīt uzreiz! Tikai tā 
iespējams apturēt Krievijas agresiju un piespiest to ievērot citu 
nāciju un valstu tiesības, neļaut tai turpināt uzbrukumus saviem 
kaimiņiem.” 

 

4

Vislētākā ir nepatērētā enerģija

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere, visu piecu 
LZA EI rīkoto Ekonomikas forumu dalībniece, izteica vēlmi runāt 
“skaistākajā valodā pasaulē – man tā ir latviešu valoda”, lai arī 
foruma darba valoda bija angļu valoda, un, pateicoties izcili 
profesionālajai tulcei Annai Hrapanai-Gromnickai, tas bija 
iespējams. Valsts valoda jāsaglabā un jāizkopj arī zinātnes jomā, par 
lieku neuzskatot zinātnisko monogrā�ju izdošanu latviešu valodā.

Krievijas netaisnīgais un brutālais karš Ukrainā ir mainījis ne 
tikai Eiropas drošību, bet arī ekonomiku. Pārejai uz atjaunīgo 
enerģiju Eiropas Savienībā (ES) plānoti resursi līdz pat 300 miljar-
diem eiro. Perspektīvi ir saules paneļi, Latvijā – koksnes izmantoša-
na, bet svarīgi ir samazināt enerģijas patēriņu – jāpārskata paradu-
mi, jāveic mājokļu siltināšana u. c. Vislētākā ir tā enerģija, kas 
netiek patērēta! Karš nav atcēlis zaļo pārkārtošanos, tikai tā ir jāveic 
pārdomāti, ar lielāku elastību vides prasībās.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) atgādināja, ka 
ekonomikā krīze var izpausties no lejupslīdes līdz pārkaršanai, ar 
kritieniem un izrāvieniem (pat Covid-19 pandēmijas laikā ir 
piesaistīti 5,5 miljardi eiro investīciju), un šī mainīgā vide prasa 
elastību. Izšķirīgā nozīme – digitalizācijai: “Lai arī Latvijas teritorija 
ir maza, inovācijās neesam tik mazi, mūsu inovācijas lieto pasaulē, 
piemēram, Luvras muzejā Parīzē.” Latvija ir atzīta kā draudzīga vide 
jaunuzņēmumiem, bet ļoti nepieciešama ir iedzīvotāju digitālās 
kompetences uzlabošana. Cilvēkkapitāls daudz lielākā mērā ir 
pilnveidojams mūžizglītības veidā. Jāattīsta STEM joma (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics / zinātne, tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, matemātika) un STREAM pieeja (STEM pievien-
ojot izpēti un radošumu – Research, Art), lai jaunieši izvēlas būt 
zinātnieki, kā arī attīsta uzņēmējdarbības prasmes tieši digitālajā 
inovācijā. Valsts izaugsmes pamatā ir zinātnes un ekonomikas 
sasniegumi.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (“Konser-
vatīvie”) video uzrunā akcentēja nākamajos gados risināmos 
izaicinājumus, lai Latvijas pētniecības un attīstības (P & A) sistēma 
atbilstu Eiropas standartiem un nodrošinātu ilgtermiņa attīstību, 
augstas pievienotās vērtības produktus. “Ceļa karte” tam ir 
pieņemtās Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamat-
nostādnes 2021.–2027. gadam. Latvijas P & A budžeta �nansējums 
joprojām ir mazs, bet 2022. gadā ir lielākais tā pieaugums.         
Paaugstinās zinātņu nozaru neatkarīgais novērtējums un starptau-
tiskie reitingi.

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts izcēla faktu, 
ka 40% no kopējās eksporta vērtības veido produkcija, kas radīta 
Zemkopības ministrijas (ZM) pārraudzības jomās. ZM ir liela 
nacionālās lauksaimniecības un meža zinātnes patērētāja un iespēju 
robežās arī rūpējas par tās �nansiālo nodrošinājumu, attīstību. 
Būtisku ieguldījumu dod Latvijas Lauksaimniecības un meža 
zinātņu akadēmijā (LLMZA) apvienotās zinātniskās institūcijas. 
Nozarei jāsniedz savs devums klimatneitralitātē, ir veikta Latvijas 
situācijas analīze ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
kontekstā, un ir bažas par lauksaimnieku spējām pielāgoties KLP 
jaunajai stratēģijai – tā prasa ievērojami pārveidot saimniekošanu. 
Tas iespējams tikai ar zinātnes palīdzību, ES un valsts atbalstu.

Kopumā nozare ir aktīva tehnoloģiju ieviešanā, izmantojot 
liela apjoma datu pētījumus par ganāmpulkiem, bišu dravām u. c. 
Izcils piemērs zināšanu pārnesei ir AS “Latvijas Finieris” atklātā 
betulīna ražošanas rūpnīca – zināšanas un tehnoloģijas radītas 
Latvijā. Tagad ir īstais brīdis tiem, kas seko tendencēm un vēlas iet 
līdzi laikam. Politiķiem, zinātniekiem, mācībspēkiem, uzņēmējiem 
vienoti jārisina pašreizējo lielo krīžu radītie izaicinājumi. 

Ar atradumiem digitālajos džungļos pret 
ģeopolitiskajiem džungļiem

Pirmajā Starptautiskajā Ekonomikas forumā 2017. gadā SIA 
“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prezidents Juris Binde uzsvēra, 
ka Latvija, tāpat daudzas citas valstis, pārdzīvo tā saukto digitālo 
džungļu fāzi, kad multidisciplinārām komandām tajos jāveido 
takas un ceļi, pa kuriem IKT nozare varētu dot pievienoto vērtību 
citām nozarēm. Šajā forumā Juris Binde akcentēja Latvijas kā valsts 
ar ES un NATO robežu lomu Eiropas kiberdrošībā – tehnoloģiskās 
iespējas nepārtraukti aug un uzlabojas (džungļi tiek aizvien labāk 
apgūti), ko veicina pāreja uz 5G tīklu. Ikdienas svarīgie procesi 
arvien vairāk tiek īstenoti tiešsaistē: attālinātais darbs, datu glabāša-
na mākoņos, nevis �ziskajos serveros, virtuālā nauda u. c. Viedtāl-
ruņi no sakaru ierīcēm ir kļuvuši par daudzfunkcionāliem rīkiem. 
Tiek izstrādāti jauni tīkli: viedās transporta sistēmas, viedās 
pilsētas, dronu sistēmas, lietu internets utt. Vienlaikus ir 
mainījusies izpratne par drošību un aizsardzību, draudi vairs nav 
tikai �ziski, bet arī virtuāli. 

Konkrētajā ģeopolitiskajā situācijā pieaug hibrīdkara izplatī-
ba pāri valstu robežām, un Latvija ir “starp pirmajiem kaujiniekiem 
neredzamās frontes līnijā”, ļoti būtiski tajā iesaistoties LMT ar vienu 
no uzdevumiem – operatīvi identi�cēt un neitralizēt iespējamos 
draudus. Tā ir iesaiste valsts aizsardzības projektos, Eiropas 
kiberdrošības projektos, attīstot progresīvas drošības tehnoloģijas. 
Drošību ievērojami uzlabo kvantu tehnoloģiju izstrāde, ražošana, 
kvantu programmatūras algoritmi, kvantu aparatūra un kvantu 
internets. Līdz ar 2022. gada maijā EP panākto vienošanos par TID 
2 direktīvu (NIS 2) dalībvalstīm tiek paaugstinātas kiberdrošības 
prasības. Kiberdrošībai nepieciešams: vadības atbalsts un 

 

atbalsts un apņemšanās to nodrošināt; speciālistu tehnoloģiskā 
kompetence; resursu un risku vadība; drošs, atjaunots un labi 
uzturēts aprīkojums; regulāras lietotāju apmācības kiberdrošības 
jomā; droša sakaru tīkla izvēle un droša iekštīkla izveide; aizsardzī-
bas līdzekļu izvēle; praktiskās apmācības reaģēšanai uz                         
incidentiem.

Uzņēmējs no Austrijas Džeralds Hopšteters auditorijai 
nodeva Centrālāzijas un Kaukāza institūta priekšsēdētāja Stīvena 
Frederika Stāra, ASV, vēstījumu, kurā tika analizēta kara izraisītās 
krīzes ietekme uz Austrumeiropas valstīm. Pēc pētnieka domām, 
karš Ukrainā ir kulminācija Krievijas mērķim sagrābt varu pār 
bijušajām padomju teritorijām, un tas kļuva pamanāms līdz ar 
uzbrukumu Čečenijai, Gruzijai, Kirgizstānai, Vidusāzijas savienī-
bas izjaukšanu, Krimas sagrābšanu. Taču Putina varai trūkst 
resursu, lai noturētu un attīstītu iekaroto, viņš jau ir zaudējis. 
Kremļa centienu šķelt un iekarot beigas ir tikai laika jautājums. 

Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds 
drošības un nākotnes perspektīvu kontekstā akcentēja, ka ir 
atgriezušies “ģeopolitiskie džungļi”, un tas prasa “demokrātijas 
enerģizēšanu”, militāro un enerģētisko neatkarību, ar kuras 
veidošanu vienlaikus ir jādod pienesums valsts ekonomiskajai 
attīstībai. Tas nozīmē nepieņemt “vakardienas” lēmumus, saprota-
mi komunicēt ne tikai ar starptautisko, bet arī ar vietējo sabiedrību.

Starp LZA EI pētnieka Jāņa Vanaga atziņām prezentācijā par 
tautsaimniecības draudiem un iespējām ir arī tādas, ka visi draudi, 
ar ko saskaras iedzīvotāji, ir valsts draudi; nav radīta sistēma, ka

karš tiek pasludināts ārpus likuma; draudi ir: zems resursu, t. sk. 
darbaspēka, izmantošanas līmenis, plaisa starp zinātni un uzņēmēj-
darbību, augsts alkoholisma līmenis; valsts pārvaldības iezīme ir: 
darīt, kā sanāk, nevis tā, kā vajag; ir būtiski uzlabojama statistisko 
datu vākšanas un pieejamības sistēma; draudus un iespējas mēdz 
sajaukt.

Projekta “Interframe-LV” un enerģētikas sesiju 
galvenie secinājumi

“Interframe-LV” sesijas secinājumi: ilgtspējas attīstības 
stratēģijas un politikas īstenošanai nepieciešama pierādījumos 
balstītu instrumentu un metožu lietošana, regulāra pētījumu un 
datu pārskatīšana un atjaunināšana; jānovērš reģionu ekonomikas 
stagnācija, sociālā, ekonomiskā, politiskā un cilvēkkapitāla 
aizplūšana no pašvaldībām, jāizmanto visi valstī pieejamie 
darbaspēka resursi, tajā skaitā jāveicina cilvēku ar invaliditāti, 
jauniešu nodarbinātība; valsts pārvaldes institūcijām plašāk un 
pilnvērtīgāk jāizmanto digitālie risinājumi un sociālie tīkli sabiedrī-
bas informēšanai un sabiedrības iesaistei; jāiedrošina iedzīvotājus 
(arī vecāka gadagājuma) paplašināt zināšanas dažādās izglītības 
formās, t. sk. mūžizglītībā un profesionālajā izglītībā, iegūt digitālās 
prasmes, lai veicinātu uzņēmējdarbības / sociālās uzņēmējdarbības 
attīstību un lai cilvēki varētu pretendēt uz augstāk apmaksātām 
darbavietām, nodrošināties arī pensijas vecumam; krīzes laikā un 
atveseļošanas posmā uzņēmējdarbības stratēģijas centrā ir jābūt 
inovācijai; nepieciešams apjomīgāk izglītot sabiedrību par ilgtspē-
jas principiem, t. sk. par zaļo kursu, kurā ietilpst arī aprites ekono-
mika (pāreja no modeļa “ņemt, saražot, patērēt, izmest” uz modeli 
“atkārtoti izmantot, sadalīt daļās, pārstrādāt, mazāk patērēt”), u. c.

Sesijas “Enerģētika & zaļā ekonomika” secinājumi: ES 
nepieciešama elektroenerģijas tirgus liberalizācija, elektroenerģijas 
patērētājiem vajadzēs pielāgoties ražotājam (nevis otrādi, kā tas ir 
tagad), paredzamas lielas elektroenerģijas cenu svārstības; 
ražošanas procesos un mājsaimniecībās izmantojamām tehnoloģis-
kajām iekārtām ir jābūt nelielām un energoefektīvām, tāpēc 
nepieciešamas zināšanas un inovatīvie risinājumi, lai pārkārtotu 
dažādu iekārtu, mašīnu ražošanu, tas pats attiecas uz būvēm; ar 
aprites ekonomiku jāsamazina atkritumu daudzums; siltumapgādē 
nepieciešama diversi�kācija no gāzes izmantošanas uz citiem 
energoresursiem gan mājsaimniecībās, gan pašvaldībās; jāsamazina 
energoresursu importa atkarība; AS “Latvenergo” jādarbojas pēc 
tirgus principiem; lai arī Latvijā atjaunīgās enerģijas īpatsvars 
kopējā patēriņā ir tuvu 50%, ir jāattīsta saules un vēja enerģijas 
ieguve; Latvija varēs paļauties arī uz Skandināvijā iegūto vēja 
enerģiju; vēja enerģija varētu stabilizēt energoresursu cenas; Latvijā 
nodrošinājuma garants varētu būt Paldisku sašķidrinātās gāzes 
termināļa izbūve un Inčukalna gāzes krātuves gudra izmantošana; 
Latvijai svarīgi kļūt no energoresursu importētājas par to 
eksportētāju, tas samazinātu energoresursu cenas, u. c.

 

Turpinājums no 1. lpp.

Krīze kā stimuls izmaiņām: cilvēks, daba, uzņēmējdarbība

“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 25. jūlijs

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ausma Mukāne

Projekta “Interframe-LV” monogrā�jas latviešu un angļu valodā “Latvijas spēks ilgi pastāvēt” / 
“�e strength of Latvia for the long-term development” atvēršanā (no kreisās): LZA EI 
direktore Ņina Linde; projekta vadītāja un monogrā�jas galvenā redaktore Baiba Rivža; LZA 
sadarbības partnera projektā LLU rektore, foruma sesijas “Enerģētika & zaļā ekonomika” 
dalībniece Irina Pilvere; monogrā�jas atbildīgā redaktore Ausma Mukāne; foruma diskusijas 
dalībniece LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane. Foto: J. Brencis.

Diskusiju vadīja uzņēmējs no Austrijas Džeralds Hopšteters, dalībnieki – LKrA rektore 
Skaidrīte Gūtmane, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas prezidents, 
foruma sesijas “Enerģētika & zaļā ekonomika” moderators Namejs Zeltiņš; zinātnieks, 
uzņēmējs, starptautiskās tirdzniecības speciālists farmācijā no Indijas Kanans Višvanats.       
Foto: J. Brencis

No kreisās: LU Cietvielu �zikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā, foruma sesijas 
“Enerģētika & zaļā ekonomika” dalībnieks Andris Šternbergs; LZA ģenerāldirektore, projekta 
“Interframe-LV” vadītāja un foruma sesijas par “Interframe-LV” moderatore Baiba Rivža; LZA 
prezidents Ivars Kalviņš. Foto: J. Brencis.
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AIZSTĀVĒŠANA
“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 25. jūlijs

2022. gada 7. jūnijā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas “RISEBA” Ekonomikas un uzņēmējdarbības 
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē ANŽELIKAI 
SMAGINAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā (uzņēmējdarbības vadības 
apakšnozarē). Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0.

***
2022. gada 29. jūnijā Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas Veselības un Sporta zinātnes nozares promocijas 
padomes atklātā sēdē VALTERAM ĀBOLIŅAM tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) veselības un sporta zinātnē 
sporta teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: 
par – 10, pret – 0, atturas –0.  

***
2022. gada 30. jūnijā Liepājas Universitātes Izglītības 

zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē ANDRIM 
KRIEĶIM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
izglītības zinātnēs. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0,             
atturas – 0.

***
2022. gada 5. jūlijā Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu 

nozares promocijas padomes atklātā sēdē KASPARAM      
LEDUSKRASTAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds         
(Ph. D.) ķīmijā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0,                    
atturas – 0.

***
2022. gada 18. augustā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) Vides inženierijas un enerģētikas nozares 
promocijas padomes “P-19” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 
12/1, 115. auditorijā ILZE SILIŅA aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Energopārvaldības sistēma klimatneitrālā central-
izētajā siltumapgādē” (Energy management system in 
climate-neutral district heating) zinātniskā doktora grāda        
(Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. sc. ing. Anna Volkova (Tallinas Tehnoloģiju 
universitāte, Igaunija), Dr. Raimondas Grubliauskas (Viļņas 
Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

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

***
2022. gada 24. augustā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes 

(DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistes 
platformā Zoom ILZE RUBENIŅA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Benzantrona luminofori Trematoda un Nematoda parazītu 
efektīvai un ātrai izpētei” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūša-
nai bioloģijā. 

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

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada       
22. augustam, rakstot uz: jana.paidere@du.lv.

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

***
2022. gada 24. augustā plkst. 14.00 Biznesa augstskolas Turība 

promocijas padomes atklātā sēdē KRISTĪNE NEIMANE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Tiesības uz taisnīgu tiesu civilprocesā” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. iur. Jānis Grasis (Rīgas Stradiņa universitāte), 
Jeļena Alfejeva (zvērināta advokāte), Dr. Violeta Vasiliauskienė 
(Mykolas Romeris universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 
Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Rīgā, Graudu ielā 68, 
kā arī augstskolas tīmekļvietnē https://www.turiba.lv/lv/zinat-
ne/promocijas-darbi.

***
2022. gada 29. augustā, plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes 

(DU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, 
tiešsaistes platformā Zoom un klātienē Daugavpilī, Parādes ielā 1a, 
130. auditorijā KRISTĪNE KUZŅECOVA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Sabiedriskās kārtības un drošības teorētiskie un 
praktiskie aspekti globalizācijas apstākļos” zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai tiesību zinātnē. 

Recenzenti: Dr. iur. Anatolijs Kriviņš (Daugavpils                   
Universitāte, Latvija), Dr. iur. Aldona Kipāne (Rīgas Stradiņa 
universitāte, Latvija), Dr. iur. Alvydas Šakočius (ģen. Jonas Žemaitis 
Militārā akadēmija, Lietuva).

 Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 
DU Fundamentālajā bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, un 
tīmekļvietnē: www.du.lv. Interesenti saiti uz tiešsaistes platformu 
Zoom varēs sameklēt DU tīmekļvietnē.

2022. gada 2. septembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares 
promocijas padomes “P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6b,     
313. telpā MUKUL RATHORE aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Augsta reciklētā asfalta satura maisījumi: projektēšanas 
parametri un īpašību izvērtējums” (High reclaimed asphalt content 
mixtures: Design parameters and Performance evaluation)           
zinātniskā doktora grāda (Ph .D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Aleksandrs Korjakins (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. Viktoras Vorobjovas (Viļņas Gediminas Tehniskā 
universitāte, Lietuva), Ph. D. Jorge Rodriguez-Hernandez            
(Kantabrijas Universitāte, Spānija).

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

***
2022. gada 2. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universi-

tātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 
Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā un attālināti 
tiešsaistes platformā Zoom URZULA NORA URBĀNE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Klīnisko pazīmju kopuma, vecāku un 
ārstu intuitīvā novērtējuma nozīme smagu bakteriālu infekciju 
diagnostikā bērniem ar drudzi”.

Recenzenti: Dr. med. Anda Ķīvīte-Urtāne (Rīgas Stradiņa 
universitāte, Latvija), Dr. med. Henriette Moll (Erasmus                   
Universitātes medicīnas centrs, Nīderlande), Dr. med. Corsino Rey 
Galan (Ovjedo Universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. Interesenti, 
kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspriešanā, saiti uz 
tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU tīmekļvietnē 
notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: promocija@rsu.lv.

***
2022. gada 5. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa                

universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā un 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom SANDRA ROZENŠTOKA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Fiziskās slodzes tolerances 
atbilstība sportistu veselības stāvoklim”.

Recenzenti: Dr. med. Aivars Lejnieks (Rīgas Stradiņa            
universitāte, Latvija), Dr. med. Iveta Mintāle (Latvijas Universitāte), 
Ph. D. Yannis Pitsiladis (Braitonas Universitātes Sporta un veselības 
zinātņu skola, Īstborna, Apvienotā Karaliste).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. Interesenti, 
kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspriešanā, saiti uz 
tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU tīmekļvietnē 
notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: promocija@rsu.lv

***. 
2022. gada 8 septembrī plkst. 11.00 Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom IEVA KOZLOVSKA aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Ilgtermiņa no�nanšu aktīvu vadība 
korporatīvās pārvaldības sistēmā” zinātniskā� doktora grāda         
(Ph. D.) iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

 Recenzenti: Dr. oec. Svetlana Saksonova (Latvijas                  
Universitāte), Dr. oec. Irina Pilvere (Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitāte), Ph. D. Ines Margarida Cadima Lisboa 
(Leirijas Politehniskais institūts, Portugāle). 

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēkā Rīgā, Meža ielā 3, un 
ar darba kopsavilkumu tīmekļvietnē: www.riseba.lv. Interesenti 
aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz šā gada 5. septembrim, 
rakstot uz: anna.strazda@riseba.lv

***
2022. gada 9. septembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Zemes zinātņu, �ziskās ģeogrā�jas un vides zinātnes nozares 
promocijas padomes (vides zinātnē) atklātā sēdē Dabaszinātņu 
akadēmiskajā centrā, Ģeogrā�jas un Zemes zinātņu fakultātē Rīgā, 
Jelgavas ielā 1, 702. telpā RŪTA OZOLA-DAVIDĀNE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Māla kompozītmateriālu izstrāde un 
raksturošana inovatīvam un videi draudzīgam pielietojumam” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai zemes zinātnēs, �ziska-
jā ģeogrā�jā, vides zinātnēs. 

Recenzenti: Dr. geogr. Iveta Šteinberga (Latvijas Universitāte), 
Dr. Linas Kliučininkas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), 
Dr. Ivar Zekker (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas 
Daudznozaru bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulv. 19, 2. stāvā, 203. telpā 
divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***
2022. gada 15. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes 

(LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Rīgā, Rātsupītes 
ielā 1, konferenču zālē KASPARS MEGNIS aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Hipofīzes audzēju patoģenēzes biomolekulāro 
mehānismu izpēte” zinātniskā doktora grāda (Ph. D) iegūšanai 
bioloģijā. 

Recenzenti: Dr. biol. Dace Pjanova (Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrs), Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska           
(Latvijas Universitāte), Dr. biol. Rasa Liutkevičiene (Lietuvas 
Veselības zinātņu Universitātes slimnīca, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties no šā gada 1. septembra 
LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulv. 19. Reģistrēšanās promocijas 
padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei būs iespējama nosūtot 
e-pastu uz: kaspars@biomed.lu.lv.

***
2022. gada 15. septembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās univer-

sitātes (RTU) Materiālzinātnes nozares promocijas padomes “P-02” 
atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā OSKARS 
PLATNIEKS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Bioloģiski 
noārdāmi polibutilēna sukcināta koka-plastmasas kompozīti ar 
uzlabotām ekspluatācijas īpašībām” (Biodegradable Polybutylene 
Succinate Wood Plastic Composites with Enhanced Exploitation 
Properties) ” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai materiāl- 
zinātnes nozarē.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Uģis Cābulis (Latvijas Valsts koksnes 
Ķīmijas institūts), Dr. Jordi Puiggali (Katalonijas Politehniskā 
universitāte, Spānija), Dr. Hom Dhakal (Portsmutas Universitāte, 
Lielbritānija).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti 
tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/-
j / 9 5 4 7 9 6 4 1 3 4 3 ? p w d = W T M x Q 0 J p T W w v M D Z p T -
kJrTjdOcXppUT09 

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

***
2022. gada 16. septembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātes 

(LiepU) Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā 
sēdē Liepājā, Lielā ielā 14, 227. telpā KRISTĪNE BĀRDULE 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Apvērstās mācīšanās pieejas 
īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību 
procesā sākumskolā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai 
izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte), 
Dr. paed. Jānis Kapenieks (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. paed. 
Linda Pavītola (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu no šā gada 1. septembra varēs iepazīties 
LiepU bibliotēkā Liepājā, Lielā ielā 14, un tīmekļvietnē: 
www.liepu.lv → zinātne, pētniecība, inovācijas → promocijas darbi → 
aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi. 

***
2022. gada 16. septembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās     

universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes 
nozares promocijas padomes “P–22” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 
6b, 204. telpā PĒTERIS PAVLOVSKIS aizstāvēs promocijas darbu 
par tēmu “Starpslāņu sagrūšanas divu aktuālo problēmu analīze 
slāņveida kompozītmateriāliem” (Analysis of Two Actual Problems 
of Interlaminar Fracture Assessment of Layered Composite)          
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Ph. D. Ali Arshad (Rīgas Tehniskā universitāte), 
Dr. hab. sc. ing. Krzysztof Stanislaw Szafran (Aviācijas institūts, 
Polija), Dr. hab. sc. ing. Rafal Andrzej Chatys ( Kielces Tehnoloģiskā 
universitāte, Polija).

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

***
2022. gada 23. septembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās univer-

sitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares 
promocijas padomes “P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6a, 
552./554. telpā KATERINA MOROZOVA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Integrēta gravitācijas lauka un ģeoīda noteikšana, 
izmantojot zenītkameras un gravimetrisko mērījumu datus 
balstoties uz SCH modelēšanas principu” (Parameter estimation on 
hybrid zenith camera and gravimeter data for integrated gravity �eld 
and geoid determination based on spherical-cap-harmonics model-
ling) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. sc. ing. Romuald Obuchovski (Viļņas Ģedemina 
Tehniskā universitāte, Lietuva), Ph. D. Harli Jurgenson (Igaunijas 
Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija). 

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

***
2022. gada 26. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes (LBTU) Elektrotehnikas, elektronikas, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares promocijas 
padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, Informācijas tehnoloģiju 
fakultātes 37. auditorijā JURIJS HOĻMS aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras 
īstenošana” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai Elektroteh-
nikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
nozarē.

Recenzenti: Dr. habil. comp. Juris Borzovs (Latvijas               
Universitāte), Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis (Rīgas Tehniskās     
universitāte), Dr. Mircea Risteiu (“1 December 1918” University of 
Alba Iulia, Rumānija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties Fundamentālajā 
bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, un tīmekļvietnē: http://llu�.llu.lv 
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