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

Sveicam jubilārus!
  4. septembrī LZA korespondētājlocekli Jevgeņiju Joļinu!
  8. septembrī LZA īsteno locekli Remegiju Poču!
  8. septembrī LZA īsteno locekli Tāli Gaitnieku!
  8. septembrī LZA korespondētājlocekli Juri Skujānu!
12. septembrī LZA goda doktoru Nikolaju Džavahišvili!
21. septembrī LZA korespondētājlocekli Līgu Grīnbergu!
23. septembrī LZA goda locekli Eduardu Kļaviņu!
27. septembrī LZA īsteno locekli Rafailu Rozentālu!
28. septembrī LZA goda locekli Ati Lejiņu!

LAI PRĀTS VINNĒTU!
Valsts emeritētā zinātnieka Egona Lavendeļa novēlējums akadēmijai, 

jauniešiem, sabiedrībai

Ad multos annos! Latvijas Zinātņu akadēmija
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KAMĒR DZIMS BĒRNI, PEDAGOĢIJA PASTĀVĒS –
LU pedagoģijas profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona

programmām. Esam pēdējā vietā ES pēc zinātnisko doktoru 
skaita uz 1000 iedzīvotajiem. Tie, kuru izglītība nav pieprasīta 
darba tirgū, meklē vietu politikā un nonāk valsts pārvaldē. 
Kamēr ar izglītību nepanāksim “ievēlēts tāpēc, ka gudrs” ar 
atbilstošu pārvaldes un vadības izglītību, bet tādas vispār nav 
(Eiropā). Tāpēc nevaram cerēt uz attīstību, labklājības līmeņa 
pieaugumu, pievilcīgāka būs strādāšana citās valstīs.”

Turpinājums – 3.lpp.

“Pamats mūsdienu pedagoģijai noteikti meklējams pirms-
kara posmā. Pirmskara Latvijā izglītības sistēma attīstījās uz 
demokrātijas pamatiem. Latvijas skolotāji plaši izmantoja 
Vācijas, Anglijas un Amerikas pieredzi. Pēc 1934. gada Latvijā 
īpaša uzmanība tika pievērsta izglītības attīstībai. Tas izpaudās 
aktīvā skolu celtniecībā un skolotāju profesionālās izglītības 
sistēmas veidošanā. Mērķis bija sabiedrības labklājība un bērns 
kā vērtība. Pēckara skolotāji, kas bija palikuši Latvijā un nebija 
represēti, turpināja šo tradīciju. Sākoties 50. gadiem, pēc otra 
represiju viļņa, izglītības mērķis jau bija mainījies uz ideoloģijas 
stiprināšanu, un maz skolotāju redzēja bērnā vērtību. [...] 
Stagnācija 60. gadu sākumā raksturojama ar rusi�kāciju, 
skolām, kas pakļautas ideoloģiskajiem uzdevumiem, ko 
sabiedrībā varēja nodrošināt tikai ar autoritāro pedagoģiju. 
Cilvēka vai bērna vērtība bija tikai sauklis. Tā tas faktiski 
turpinājās līdz pat 80. gadu vidum. Viss minētais – 
autoritārisms, bērna kā vērtības ignorance, skolotājs kā instru-
ments, nevis radošs, brīvs profesionālis, protams, ietekmēja 
neatkarīgās Latvijas izglītības sistēmas veidošanos. Neatkarīgās 
Latvijas izglītības mērķis tiek de�nēts kā attīstīta personība. 

Ventspils Augstskola 
šogad svin savu 25. jubileju 

Ventspils Augstskola (VeA) šogad svin savu 25. jubileju 
un savā pastāvēšanas laikā ir sevi pierādījusi kā nozīmīga 
augstākās izglītības iestāde un zinātnes institūcija gan 
reģionālā, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Šobrīd VeA 
īsteno 17 studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora 
līmeņos, kā arī veic nozīmīgu ieguldījumu mūžizglītības 
attīstībā. Tāpat jāuzsver augstskolas unikālā zinātnes infras-
truktūra – Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs 
(VSRC) Irbenē un starptautiskā mērogā atzītais zinātniskais 
personāls, ko apliecina arī starptautisko ekspertu veiktais 
zinātniskās darbības pozitīvais novērtējums aizvadītajā gadā. 
25 gadu laikā augstskola ir attīstījusies vairākās jomās, tādēļ 
būtiski atskatīties uz paveikto.

Foto: LETA

Tāli Milleru neaizmirsīs arī mūziķi 

Turpinājums – 2.lpp.

Turpinājums – 4.lpp.

Akadēmiķis Tālis Millers Foto: V. Semjonovs

Tomēr padomju laika mantojums vēl tagad ietekmē skolotāja 
darbību,” saka pedagoģijas zinātniece, profesore                                
Dr. habil. paed. Ausma Špona laikrakstam “Zinātnes Vēstne-

Egons Lavendelis: Tas, ko gribētu teikt, jau uzrakstīts manā 
blogā “Resurss izglītībai” www.izglitibassistema.blogspot.com, 
kas principā ir publicēti 3 raksti par izglītību kā resursu. Tur 
debatēts par demokrātiju, birokrātiju un izglītību šā brīža 
apstākļos, par to, kāda ir pandēmijas mācība demokrātijai un 
izglītībai. (Valsts pārvaldē “gudrs, kas ievēlēts” neesam tikuši 
tālāk par boļševiku saukli “Visu varu padomēm!”) Izglītība nav 
noteicoša. Zinātniekus jāgatavo pēc standartizētām

laiks, kad latviešu mūzikas un mūziķu prestižs lika daudz ko 
vēlēties. Ne vienam vien likās, ka laba mūzika ir tikai aiz horizon-
ta, bet latviešu mūziķiem nav izredžu ne Latvijā, ne pasaulē. 
Tāpēc kopā ar diriģentu Imantu Kokaru un vēl dažiem kolēģiem 
apņēmāmies nodibināt privātu “Latviešu mūzikas balvu”, lai ar 
sponsoru palīdzību materiāli un morāli gandarītu tos mūziķus, 
kuri daudzina mūsu mūziku pašu mājās un atrod tai ceļu citās 
zemēs. Ļoti gribējās šīs balvas Dibinātāju padomē redzēt arī kādu 
no Latvijas vispusīgākajiem un spožākajiem intelektuāļiem, 
zinātniekiem.

Atceros vizīti pie Tāļa Millera viņa nelielajā kabinetā LZA 
augstceltnē. Viņš bija saprotošs, atsaucīgs, bet tūdaļ piebilda ar 
sev raksturīgo atturīgo humoru: “Labi, labi, bet man būs jāsteid-
zas, nav vairs daudz laika”, ar to netieši un ar zināmu šķelmību 
likdams ievērot savu gadu skaitu. Tad nu rīkojāmies un līgumiski 
iekārtojām “Latviešu mūzikas balvu” kā sastāvdaļu nodibinājumā 
“Jaunrades fonds”, ko bija izveidojis Imants Kokars, zinātnieku 
sabiedrībā jau toreiz pazīstams kā LZA goda loceklis. Tālis 
Millers mēdza stāstīt, kā Kokars iesaistījis un aizrāvis kopīgā 
dziedāšanā dažu labu akadēmiķu sēdi.

Turpinājums – 5.lpp.

LZA viceprezidenta Ojāra Spārīša 
ziņojums par UNESCO 

Latvijas Nacionālās komisijas 
Asamblejas sēdi un 

2022.–2029. gada stratēģiju
Latvijas Valsts prezidenta pārstāvis UNESCO Latvijas 

Nacionālajā komisijā (LNK) LZA viceprezidents Ojārs Spārītis 
ziņo par 22. septembrī notikušo Asamblejas sēdi, kuras darba 
kārtībā tika iekļauti jautājumi, kas tiešā veidā attiecināmi uz 
sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, zinātniskajiem 
institūtiem un kultūras mantojuma aizsardzības valstiskajām un 
nevalstiskajām organizācijām. Kā nozīmīgākos Asamblejas sēdē 
apspriežamos un pieņemamos dokumentus O. Spārītis izceļ kopš 
2009. gada izveidotās UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālā reģistra nomināciju uzskaitījumu ar mūsu 
valstij nozīmīgākajiem kultūras atmiņas dokumentēšanas 
pieminekļiem. Otrs svarīgākais ir UNESCO svinamo dienu 
2022.–2023. gada kalendārā iekļauto nomināciju izsludināšanas 
dokuments, kurā kā nacionālā kultūras kanona cienīgi notikumi 
atzīmējamas gleznotāja Vilhelma Purvīša un valodnieka Jāņa 
Endzelīna 150. gadadienas. 

Turpinājums – 4.lpp.

Latvijas Universitātes studentu iemīļoto  
 profesoru, akadēmiķi Andri Zicmani pieminot 

Arnolds Klotiņš: Vienmēr ir patīkami redzēt simfonisko 
koncertu auditorijās mūsu akadēmiķus. Pirms gadiem divde-
smit viņu vidū ievēroju arī Tāli Milleru, un Lielās ģildes zāle, 
liekas, bija vieta, kur pirmoreiz apmainījāmies domām. Tas bija 

Šā gada 13. septembrī mūžībā devās LZA īstenais loceklis, 
valsts emeritētais zinātnieks, Latvijas Universitātes studentu 
iemīļotais profesors Dr. habil. chem. Andris Zicmanis 
(21.04.1941.-13.09.2022.).

Par profesora Zicmaņa devumu Latvijas zinātnē liecina 
viņa paveiktais pētniecībā un Latvijas jauno zinātnieku paaudz-
es kuplināšanā. Profesora un viņa līdzstrādnieku devums 
Latvijas un pasaules ķīmijas laukā ir vairāk kā 150 zinātnisko 
rakstu un vismaz 50 patentu. Neskaitot daudzos bakalaura un 

maģistra studiju absolventus, izskoloti 14 jauni doktori, kuri 
savas gaitas ķīmijas zinātnē turpinājuši kā Latvijā, tā arī aiz tās 
robežām. Viņa vadībā doktorantiem pavērās iespējas stažēties 
ārzemēs un četros gados aizstāvēt disertācijas. LU Ķīmijas 
fakultātes mācībspēku rindās šodien darbojas viņa talantīgie 
audzēkņi - pirmais no Zicmaņa doktorantiem, doc. Jānis 
Ģībietis, doc. Iveta Ancāne un doc. Igors Kļimenkovs. Asoc. 
prof. Silvija Ābele pēc darba fakultātē iegūtās zināšanas un 
pieredzi izmanto, darbojoties uzturzinātnes laukā.

Turpinājums – 5.lpp.

O. Spārītis pasniedz LZA prezidenta pateicības rakstu UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas 
ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai. Labajā pusē – LR Kultūras ministrs Nauris Puntulis.
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Ojārs Spārītis: Lai gan Jūs arī manam kursam tālajā    1976. gadā 
mācījāt pedagoģijas pamatus, nedomāju, ka Jūs mani varētu 
atcerēties kā studentu, jo es nebiju fokusējies uz darba dzīvi skolā un 
pedagoģijai tuvojos kā ikvienam minimāli apgūstamam un pēc 
iespējas ātrāk aizmirstamam mācību priekšmetam. Tā arī notika. No 
skolas bēgu, bet augstskolā iekritu. Laimīgi nodomāju, ka man 
vismaz nebūs jākaujas ar nepaklausīgiem pusaudžiem, un tā jau 35 
gadus esmu jaunāku un vecāku “bērnu” priekšā kā taurenis uz 
adatas Dabas muzejā. Taču manā dzīvē liela loma ir bijusi vairākām 
personībām, kuras pārstāvēja tieši pedagoģiju kā praktisku, resp. 
lietišķu sfēru nevis zinātniski teorētisku jomu. Vidusskolā mūsu klasi 
mācīja divi izcili skolotāji: vēstures skolotājs Visvaldis Brūvelis un 
literatūras skolotāja Astrīda Vulfa. Viņu pedagoģijas pamatā bija 
cilvēcība, pieaugušu cilvēku domāšanas attīstība, prasme analizēt un 
vērtēt. Savukārt universitātē man laimējās būt pedagoģijas zinātņu 
doktores Annas Laures studentam, kuras sistēmiskā mācību materiā-
la pasniegšanas didaktiskās metodes es spētu reproducēt arī pēc 
daudziem gadiem. Nevaru gan spriest par to, vai iekalšanai 
paredzētās ideoloģisko zināšanu dogmas ir iekļaujamas pedagoģijas 
zinātnes un metodikas paradigmās, taču domāju, ka jebkuru loģisku 
konstrukciju, un tādas pastāv katrā zinātnes nozarē, var mācīt pēc 
noteiktas sistēmas un ar metodikas palīdzību nonākt no 
vienkāršākās līdz sarežģītākajai izpratnes pakāpei.

Kā jūs nonācāt līdz pedagoģijai kā sistēmas un metodes izprat-
nei? No kurienes jūsos šis skolmeistara gēns, jo bez vēlēšanās 
iemācīt nevar būt vilkmes pēc pedagoģijas metožu izpētes. Tam 
taču vajadzēja rosīties jūsos jau pirms Cēsu Skolotāju institūta.

Sākšu ar skolmeistara gēnu. Man tas nav iedzimts, bet vecāku 
un skolotāju ieaudzināts. Esmu laimīga, ka manā dzīvē bijuši daudz 
labu skolotāju, kas vēlējušies manī attīstīt vajadzību mācīties. Pirmo 
priekšstatu par ideālo skolotāju saņēmu no mammas. Viņa bija 
mācījusies Straupes draudzes skolā tikai trīs gadus, bet pie viena no 
vislabākajiem skolotājiem – Augusta Zālīša (dzimis 1884. g., miris 
ap 1950. gadu Vācijā). No  1908. līdz 1944. gadam viņš bija arī 
skolas pārzinis. Skolotājs ļoti rūpējies, lai visi bērni labi mācītos. 
Kad mana mamma pēc trešās klases pabeigšanas nebija reģistrē-
jusies 4. klasē, skolotājs Zālītis vasarā viņas ģimeni apmeklējis trīs 
reizes, jo viņa bijusi viena no labākajām skolniecēm. Viņš centies 
pieaugušos pierunāt, lai meitenei ļautu turpināt apmeklēt skolu. Tas 
neizdevās, jo viņai bija jāpalīdz ģimenei meža darbos būvmateriālu 
sagatavošanā mājas celtniecībai.

Otrais skolotāja darbības impulss arī – mana mamma. Viņa, 
adot, vērpjot vai šujot, vienmēr mums ar brāli mācīja lasīt ābeci vai 
risināt dažādus matemātikas uzdevumus. Bieži stāstīja arī par savu 
skolu: par stundām un starpbrīžiem, par zvanu, kas sauc uz 
stundām, par gudro un labo skolotāju Zālīti.

Trešais nozīmīgais skolotāja paraugs radās 1941. gada maijā, 
kad brālim bija obligāta divu nedēļu sagatavošanās skolai. Mamma 
apsolīja, ka varēšu iet brālim līdzi uz skolu. Ierodoties skolā, mani 
mācībām nereģistrēja, jo biju maza, sešgadīga meitene – tādas skolā 
nepieņēma. Mēs ar mammu aizgājām pie direktora, kamēr brālis 
gāja uz klasi mācīties. Mamma direktoram skaidroja, ka dēls uz 
skolu viens neies, jo visu dara kopā ar māsu. Pie direktora tika 
atsaukts sagatavošanas grupas skolotājs Skudriņš. Atceros viņa 
laipnību, balto bārdu, bet, pats svarīgākais, viņa piekrišanu mani 
uzņemt skolā. Skolotājs iedeva man roku, atvadījās no mammas, un 
es kopā ar skolotāju devos uz klasi. Tur skolotājs iedeva man 
skaitāmkociņus, lai mācītos skaitīt. Es skaļi iesmējos: “Skolotāj, es 
rēķinu līdz simtam ar visām četrām darbībām, risinu arī teksta 
uzdevumus un zinu reizrēķinu!” Skolotājs neticīgi noklausījās, 
apsēdās pie galda, paņēma mani klēpī, un sākām rēķināt uzdevu-
mus. Visus uzdotos uzdevumus es atrisināju. Skolotājam jautājot, 
kurš mani mācīja, atbildēju, ka neviens. Kad mamma mācīja brāli, 
es sēdēju uz brāļa krēsla atzveltnes un iemācījos to pašu, ko viņš.

Runājot par pedagoģijas kā sistēmas izpratni, tā manā apziņā 
sāka veidoties Cēsu Skolotāju institūtā. Tomēr par apzinātu un 
lietojamu pedagoģijas zinātnes sistēmu, kā arī par pedagoģijas 
teorētiskām un praktiskām metodēm izpratni ieguvu, mācoties LU 
aspirantūrā. Kolēģis Voldemārs Zelmenis man palīdzēja sagatavot 
lekciju ciklu pedagoģijā. Daudz diskutējām un veidojām shēmas 
par pedagoģijas zinātņu sistēmu, principiem, didaktikas metodēm 
un skolēnu un skolotāju sadarbības prasmēm.

Savā darba mūžā esat lieciniece gan sabiedrības, gan zinātnes un 
tehnoloģiju attīstībai. Vai kļūdos, mēģinot šo periodu iedalīt: a) 
pēckara izglītības tradīciju posmā, kurā daudz bija mantots no 
pirmskara pedagoģijas, b) izlīdzinātās stagnācijas posmā ar 
relatīvu labklājības, zinātnes un izglītības sistēmas augšupeju un 
c) posmā pēc 1991. gada. Ja piekrītat, vai varat raksturot šo 
posmu atšķirību, kas izpaužas kā pedagoģijas uzdevumi un 
mērķi?

Pamats mūsdienu pedagoģijai noteikti meklējams pirmskara 
posmā. Pirmskara Latvijā izglītības sistēma attīstījās uz demokrāti-
jas pamatiem. Latvijas skolotāji plaši izmantoja Vācijas, Anglijas un 
Amerikas pieredzi. Pēc 1934. gada Latvijā īpaša uzmanība tika 
pievērsta izglītības attīstībai. Tas izpaudās aktīvā skolu celtniecībā 
un skolotāju profesionālās izglītības sistēmas veidošanā. Mērķis bija 
sabiedrības labklājība un bērns kā vērtība. Pēckara skolotāji, kas 
bija palikuši Latvijā un nebija represēti, turpināja šo tradīciju. 
Sākoties 50. gadiem, pēc otra represiju viļņa, izglītības mērķis jau 
bija mainījies uz ideoloģijas stiprināšanu, un maz skolotāju redzēja 

bērnā vērtību. Nosacīti var teikt, ka no Staļina nāves līdz 60. gadu 
sākumam notika Latvijas kultūras un latviskuma iedzīvināšana 
sabiedrībā – izglītībā un kultūrā. Stagnācija 60. gadu sākumā 
raksturojama ar rusi�kāciju, skolām, kas pakļautas ideoloģiskajiem 
uzdevumiem, ko sabiedrībā varēja nodrošināt tikai ar autoritāro 
pedagoģiju. Cilvēka vai bērna vērtība bija tikai sauklis. Tā tas 
faktiski turpinājās līdz pat 80. gadu vidum. Viss minētais – 
autoritārisms, bērna kā vērtības ignorance, skolotājs kā instru-
ments, nevis radošs, brīvs profesionālis, protams, ietekmēja 
neatkarīgās Latvijas izglītības sistēmas veidošanos. Neatkarīgās 
Latvijas izglītības mērķis tiek de�nēts kā attīstīta personība. Tomēr 
padomju laika mantojums vēl tagad ietekmē skolotāja darbību.

Kad vaicāju vācu profesoram par metodēm, ar kurām viņš 
cenšas mācīt studentiem mākslas un kultūras izpratni, viņš 
atbildēja, ka ar savu individuālo, kurai nav nekā kopīga ar to, ko 
māca universitātē. Nespēju noticēt, ka zemē, kur tik ļoti ciena 
sistēmiskumu un kārtību (Ordnung), subjektīvais moments 
pedagoģijā prevalē pār vispārpieņemto un aprobēto. Kur slēpjas 
jūsu un vācu pedagogu viedokļu sinerģija, un ko derīgu Latvijas 
pedagoģijai aizgūstat no Vācijas?

Sadarbība ar Vācijas kolēģiem sākās jau 1988. gadā. Man 
paveicies satikt cilvēkus, ar kuriem šī sinerģija rodas: profesors 
Bēme no Frankfurtes Universitātes, profesors Helds no Tībingenas 
Universitātes un vēl citi. Šie bija pedagoģijas zinātnieki, ar kuriem 
varēja diskutēt par pedagoģijas zinātni, izglītības sistēmām, līdzīgo 
un atšķirīgo dažādajās kultūrtelpās. Domāju, ka mūsu sadarbības 
noslēpums bija kopīgās zinātniskās intereses. Ieguvums no šīs 
sadarbības bija gan praktisks, gan teorētisks. Radās iespēja doties 
pieredzes apmaiņas braucienos, strādāt un mācīties Vācijas 
augstskolās, kā arī pieredzēt humānisma ideju darbību Vācijas 
universitātēs un skolās. Vēl tagad atceros, cik ļoti atšķīrās skolēnu 
apmaiņas grupas no Latvijas un Vācijas 90. gadu sākumā. Tagad to 
pat ir grūti iztēloties. Pētnieciskā projekta ietvaros, Latvijas skolēni 
viesojās Vācijā – viņi bija nedroši, baidījās uzdot jautājumus, 
uztraucās par to, ka varbūt nekad vairs netiks uz ārzemēm, ja uzdos 
nepareizu jautājumu. Savukārt Vācijas skolēni Latvijā bija droši, 
pārliecināti, uzdeva jautājumus, uz kuriem ne vienmēr varējām 
atbildēt, piemēram, kāpēc sabiedriskajās tualetēs nav tualetes 
papīrs. Pēc būtības tā bija humānisma, patstāvības un atklātuma 
mācīšanās pieredze.

Varu kļūdīties, bet jūsu vadīto promocijas darbu skaits sniedzas 
septiņos desmitos. Jūsu lekcijas apmeklējušo studentu skaitam 
vajadzētu būt mērāmam tūkstošos. Tā jau ir skola, kurā katrs no 
viņiem turpina un attīsta jūsu domāšanas stilu un pedagoģijas 
metodes. Vai un kā to redzat īstenojamies dzīvē?

Jā, tā tiešām ir, to redzu savos skolēnos. Grūti pieminēt visus, 
bet dažus varu nosaukt, un viņu pedagoģiskā darbība runā pati par 
sevi. Piemēram, Biznesa augstskolas Turība vadītājs Aldis Bauman-
is, Tatjanas Koķes darbība Rīgas Stradiņa universitātes vadībā, 
augstskolu mācībspēki, skolu direktori, skolotāji visās izglītības 
pakāpēs – jā, ļoti priecājos, ka manas idejas turpinās. Varbūt ne 
vienmēr redzu, kā tās īstenojas pedagoģiskajā darbībā, bet priecā-
jos, ka pieredzu – mani bijušie doktoranti paši vada doktora darbus 
un ir lieliski pedagogi.

Vai mūsdienu tik ātri mainīgajā pasaulē gan nozaru, gan 
sabiedrības uzvedības modeļu analīze var izsekot līdzi attīstībai 
un mainībai? Vai pedagoģijas zinātne un ieteicamo pedagoģisko 
metožu izstrāde un to ieviešana vispār ir iespējama? Varbūt 
jaunās metodes, nonākot līdz ieviešanai, jau ir novecojušas? Vai 
tā ir pedagoģijas nāve? Kas notiks tālāk?

Pedagoģija nemirs – tā ir ne tikai mācīšana, bet arī pieredzes 
nodošana nākamajām paaudzēm. Kamēr dzims bērni, pedagoģija 
pastāvēs. Ar metodēm un to novecošanos ir divējādi. Izglītības 
sistēma ir lēna, un, iespējams, tiešām daudzas lietas jau ir noveco-
jušas, kamēr tās ievieš skolās. Taču, runājot par zinātni, tā drīzāk 
skrien pa priekšu sabiedrības apziņai. Jau kopš 90. gadu vidus 
runājam par sadarbības pedagoģiju, dialogu kā metodi. Ir 21. 
gadsimta trešais gadu desmits, kad sadarbība un dialogs kā 
jaunums ienāk skolas dzīvē. Ja runājam par nākotni, tad pedagoģija 
ir cieša teorijas un prakses vienotība. Bez prakses nevar saprast 
teoriju, bet prakse bez teorijas ir kā putni bez spārniem.

Jūs tikko izdevāt savu jaunāko grāmatu “Pedagoģija. Pārdomas, 
atziņas” ar pieredzes rezumējumu, atskatu pedagoģijas vēsturē 
un analītisku skatu uz šodienas pedagoģijas uzdevumiem. Tās 
galvenie literārie varoņi ir skolotājs un skolēns. Vai jums ir 
recepte kā skolotāja–skolēna līmeņa pedagoģijas ābeci adaptēt 
profesoru un studentu mācību videi?

Tieši tā arī ir problēma – visi gaida gatavas receptes, bet 
teorētiskie pamati nedod recepti. Tie dod pamatojumu, likumsa-
karības, vispārīgus likumus. Lasītājam jādomā, kā to tālāk pielietot 
un pārvērst par savu darbības recepti. Tāpēc mana pieeja ir runāt 
un rakstīt tā, lai mana auditorija saprot. Atceros, bija tāds gadījums, 
kad sāku strādāt augstskolā, studenti man jautāja, no kurienes 
radusies mana īpašā valoda. Skaidroju, ka strādāju kā pētniece ar 
pusaudžiem, kuriem bija jāskaidro sarežģītas lietas viņiem saprota-
mi. Droši vien atbilde slēpjas runas attieksmē, vārdu lietojumā. Ja 
runājam par augstskolas pedagoģisko procesu, pēc būtības atšķirī-
bas no skolas pedagoģiskā procesa nav, tikai augstskolu mācībspēki 
nezina pedagoģiskā procesa struktūru un norisi.

Eksaktās un humanitārās zinātnes atšķiras, par to nav šaubu. 
Liekas, ka pedagoģijas zinātne un metodes vairāk attīstījušās uz 
humanitāro zinātņu bāzes. Kā formulēt un atjaunot ātri mainīgo 
eksakto zinātņu mācīšanas metodes, turklāt tādā formā, lai 
izlīdzinātu draudīgo zināšanu plaisu mūsu sabiedrībā?

Pati nāku no dabaszinātnēm – 1949. gadā iestājos Cēsu 
Skolotāju institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē. Pēc pirmā 
kursa beigšanas pirmo un otro kursu likvidēja visās specialitātēs, jo 
institūtu paredzēja slēgt. 1950. gada vasarā nokārtoju otrā kursa 
beigšanas eksāmenus Dabaszinību un ģeogrā�jas fakultātē, jo 
�zmati bija pārpildīti. Pēc institūta beigšanas iestājos LU Bioloģijas 
fakultātē. Saņemtajā diplomā ierakstīts, ka beidzu dabaszinātņu 
specialitāti un man piešķirta vidusskolas bioloģijas un ķīmijas 
skolotāja kvali�kācija. Skolā esmu mācījusi ķīmiju un anatomiju. 
Strādājot augstskolā, daudz mācījos no dažādu fakultāšu 
metodiķiem. Tur arī novēroju, ka humanitārajiem metodes un 
uzskates līdzekļi ir vairāk verbāli, bet eksaktajiem dominē shēmas, 
tabulas un modeļi. Kolēģi ievēroja, ka manis izveidotie modeļi, 
strukturāli procesuālās shēmas pedagoģijas saturā, nav viegli 
apgūstamas. Mans skaidrojums – jo nāku no dabaszinātnēm. Ja 
mana dabaszinātņu/eksaktā domāšana palīdzēja pedagoģijas 
zinātnes attīstīšanai, tad eksaktajiem no sociālajām un humanitāra-
jām zinātnēm vajadzētu pārņemt cilvēcisko aspektu, piemēram, 
sadarbību un dialogu. Izglītības tehnoloģijām ienākot arī skolā un 
augstskolās, iespējams, izpratne un attieksme pret eksakto 
priekšmetu apguvi būs citādāka.

Pedagoģija ir arī komunikācijas māksla. Kā padarīt pedagoģiju 
par obligātu augstākās izglītības sistēmas sastāvdaļu?

Daļēja atbilde ir jūsu jautājumā. Visā studiju procesā, jebkurā 
studiju programmā pedagoģija ir klātesoša – semināros, diskusijās, 
jautājumos un atbildēs. Tieši augstskolās studentu un mācībspēku 
sadarbība balstās uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu, kas ir pamats 
līdztiesībai un humānai komunikācijai. Pilnīgi piekrītu, ka 
pedagoģija nepieciešama visiem un visur. Audzināšana/pašaudz-
ināšana un mācīšana/mācīšanās ir vienots izziņas process jebkurā 
vecumā visa mūža garumā. Kompleksas zināšanas par mācībām un 
audzināšanu ir svarīgi apgūt visās augstskolās un specialitātēs. 
Uzskatu, ka pedagoģija būtu iekļaujama kā obligāts priekšmets 
visās studiju programmās. Tās nepieciešamību rāda arī jaunās 
ģimenes, kuras izrāda interesi par bērnu audzināšanu un mācīšanu 
ne tikai citu pieredzē, bet arī pedagoģiskajā teorijā. Tāpat arī 
mācīšanās darba vietā norāda uz pamata pedagoģisko zināšanu 
nepieciešamību. Manuprāt, audzināšana/pašaudzināšana un 
mācīšana/mācīšanās kā vienots process ir izprotams un lietojams 
katram, kurš māca un mācās jebkura vecumā.

 
Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja

LZA viceprezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis
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KAMĒR DZIMS BĒRNI, PEDAGOĢIJA PASTĀVĒS –
LU pedagoģijas profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona

c

Pēc LU Goda doktora nosaukuma Tībingenas universitātes profesoram J. Heldam piešķiršanas 
(no kreisās) prof. I. Maslo, prof. J. Helds un prof. A. Špona. Foto: privātais arhīvs.

Ar akadēmiķi Tatjanu Koķi ikgadējā tikšanās reizē pie profesores 26.jūnijā. Foto: privātais 
arhīvs.



LAI PRĀTS VINNĒTU!
Valsts emeritētā zinātnieka Egona Lavendeļa novēlējums akadēmijai, 

jauniešiem, sabiedrībai

Par sevi sakāt, ka esat baltais zvirbulis – šodienas sabiedrības 
izpratnē – bez vidusskolas izglītības, taču, kā jūs tikāt tik 
tālu?

Esmu beidzis septiņas klases – padomju sistēmas 
pamatskola. Pēc tam pamatskolas direktors rekomendēja 
mācībām tehnikumā un, tehnikumu beidzot, mani uztaisīja par 
teicamnieku. Pēc būtības es nebiju teicamnieks partijas vēsturē, 
taču augstskolā nevarēja iestāties, ja tāds nebiji. Tehnikumu 
sākām 36, bet beidzām 14. No tiem 14 trīs bija teicamnieki. Divi 
no viņiem vēlāk bija dekāni, bet trešais rektors. Tas pierāda tikai 
to, ka tie ir cilvēki ar lielu vēlmi mācīties un veselo saprašanu. 
Pēc tehnikuma biju spiests iet uz LU, jo citur nebija kur. Kāpēc 
teicu, ka biju spiests? Tas bija padomju laiks, un izglītības 
sistēma tobrīd bija tāda, ka tehnikumu beidzējiem bija īsais 
kurss – augstākā izglītība trīs gados, bet tad jābrauc prom. Man 
nebija tādu dzīves apstākļu, lai varētu aizbraukt. Tā kopumā 
ietaupīju piecus gadus, kuri tagad tiek nomesti zemē. 25 gados 
aizstāvēju zinātņu kandidāta grādu (doktora grāds), bet 30 
gados – habilitētā doktora grādu. Šobrīd tajos liekajos piecos 
gados (8.–12. klase) jaunieši tiek novesti līdz trulumam. Ir tāds 
TV raidījums “Gudrs, vēl gudrāks”, kura ideja ir – esi iezubrījies 
vai neesi? Es mācījos skolā tāpēc, lai kaut ko iemācītos. Ko tajā 
laikā varēja iemācīties? Toreiz zināšanas nebija uz papīra, arī 
grāmatas lāga nebija. Principā šodien uz to var skatīties kā uz 
vissliktāko paņēmienu, kā nodot zināšanas tik bēdīgai vietai kā 
cilvēka smadzenes. Tā ir bēdīga, tāpēc, ka zināšanas mainās ļoti 
ātri. Taču šobrīd mums ir visgudrie ierēdņi, kas pasaka, kādi 
doktori, kā un cik ātri jāgatavo, lai varētu iegūt Eiropas �nansē-
jumu. Griežamies, kā gribam, bet atkal nonākam pie politikas. 
[smejas]

Lasīju, ka 30 gadu vecumā kļuvāt par tobrīd visjaunāko 
tehnisko zinātņu doktoru PSRS, pēc gada kļuvāt par profesoru, 
iespējams, arī jaunāko. Kā izdevās tik strauji izveidot karjeru?

Tajā laikā habilitētajiem doktoriem Jēzus vecumā bija 
PSRS Jauno zinātnieku padome, kurā biju viceprezidents. 
Negribu diskutēt par politiku, bet par ekonomiku gan. PSRS 
bija skaidri izteikta plāna ekonomika, un šodien Latvijā 
turpinām tieši to pašu, jo nemākam neko citu. Cilvēkam, kuru 
uzņem augstskolā, jāiegūst vispārējā izglītība. Vispārējā izglītī-
ba padomju laikā bija domāta tiem, kas nebija gājuši 
tehnikumā; tā bija domāta humanitārās izglītības iegūšanai. 
Savukārt tehnikumu beidzēji bija vērtīgi kadri, jo iegūta 
profesija. Viņi momentā nonāca tā saucamajā valsts sadalē. 

Man laimējās, godīgi sakot, mani stūma. Mana ģimene 
bija tāda, ka ar lielām mokām varēja savilkt galus. Pie doktora 
grādiem tiku profesora Panovko skolas gaisotnē – viņš rīkoja 
seminārus, kurus varēja pamest, ja tiešām biji sapratis. Kad 
nonācu viņa krēslā, es šos seminārus turpināju, pat divus 
dažādus. Profesors Panovko bija noslēdzis līgumu ar Vagonu 
rūpnīcu, kur bija jāaprēķina amortizatoru izturība. Lai gan biju 
beidzis Mehānikas fakultāti, man nebija nojausmas, ka eksistē 
tāda elastības teorija. Toreiz bija tikai materiālu pretestība, kur 
mācīja sarēķināt stienīšus. Pusgadu nocīnījies ar aprēķiniem, 
atradu, ka elastomērs ir neizspiežams! Sākumā arī pats skolotājs 
nevarēja pateikt, vai mani aprēķini ir pareizi vai nav, tāpēc 
aizveda mani uz Ļeņingradu pie pazīstama korifeja mehānikā, 
kurš apstiprināja, ka iespējams (!) tā varētu būt. Es par šo 
uzrakstīju disertāciju, beigās radot jaunu nozari – elastomēru 
mehāniku. 

Lai gan biju ticis līdz rezultātam, ar aizstāvēšanu nevedās, 
jo tobrīd Militāro mācību iestādi slēdza. Tomēr kara apgabala 
priekšnieks sasauca padomi, kurā savas disertācijas aizstāvējām 
es un vēl viens kandidāts. Viņa aizstāvēšana ilga divas stundas, 
bet mani uzklausīja vien 45 minūtes.

Savukārt mana habilitētā doktora disertācija bija par 
vibrotehniku, kas nav saistīta ar pirmo darbu. Vibrotehnikā 
iekūlos tai brīdī, kad pēc kara Latvijā bija tikai seši zinātņu 
kandidāti, no kuriem divi bija ķīmiķi. Bija jāuzplaukst 
rūpniecībai un mehanizācijai, jāsāk lietas automatizēt un taisīt 
lielos apjomos, – bet nebija kā! Tobrīd jau biju spīdeklis. 
Mehānikas dekāns izsauca un teica, lai paņemu tādu pētniecī-
bas tēmu, kas to varētu risināt un derētu visiem. Ir tāds 
vibrobunkurs, kurā saber detaļas un krata. Pieliekot ceļā 
šķēršļus, detaļa pagriežas un nonāk nepieciešamajā stāvoklī un 
vietā. Piemēram, skrūve tiek padota uz ieskrūvēšanas vietu. Tas 
bija tikai sākums. Vēlāk dibināju un vadīju Mehānikas institūtu, 
kur papildu standarta tiesībām piešķirt grādu mehānikā mums 
bija arī speciālās tiesības piešķirt grādu specialitātē Dinamika 
un stiprība. Tādas visā PSRS bija tikai trīs vietās – Maskava, 
Ļeņingrada un Rīga. No mums sagaidīja ļoti daudz!

Mana karjera bija 60 darba gadu mūžs RTU. Par rektoru 
kļuvu tādēļ, ka toreizējā vara lika izvēlēties, vai kļūšu par 
rektoru, vai arī CK nozīmēs savu cilvēku. Pasakot to saviem 
kolēģiem, man vairs nebija izvēles.

šahā, bet viņa pameta šahu un aizbrauca uz ārzemēm pelnīt 
naudu ar bridžu.

Dagnija: Jā, ļoti daudzi šahisti PSRS spēlēja bridžu. Bridžs 
o�ciāli bija aizliegts, bet diplomātiem Maskavā tas bija 
obligātais priekšmets. Tajā laikā bridža spēle mācīja komu-
nikācijas elementus, kustināja smadzenes, trenēja īstajā brīdī 
pieņemt lēmumu. Tā ir vienīgā kolektīvā prāta spēle – jūs 
spēlējat divatā! Daudzi spēlēja ar savām otrajām pusītēm, bet 
daudzi to maratonu līdz galam neizturēja, tomēr es izturēju. 
Mums pēdējie bridža kausiņi ir divus gadus veci.

Jums ir latvietim neierasts uzvārds, varbūt pētāt dzimtas 
koku?

Savu ģimenes pagātni neesmu meklējis. Zinu tikai, ka 
uzvārds atceļojis no Somijas. Vecvectēvam bija trīs dēli. Viens ir 
mans vectēvs, otrs ir Kuldīgā (no Kuldīgas atzara tagad arī ir 
viens RTU profesors) un trešais ir Taškentā. Viena no 
vecmātēm bija vāciete. Tas ir viss, ko zinu.

Vikipēdijā atradu, ka jums ir ievērojamu balvu un sasniegu-
mu klāsts – F. Candera balva, LZA Lielā medaļa, Triju 
Zvaigžņu ordenis. Bijāt 15 gadus RTU rektors. RTU ir vēl 
viens Egons Lavendelis, kurš ir Mākslīgā intelekta un 
sistēmu inženierijas katedras asociētais profesors, kas arī jau 
saņēmis dažādas balvas un stipendijas! Vai mērķtiecīgums, 
panākumi un interese par tehniskajām zināšanām varētu būt 
iedzimta īpašība vai jūsu pirksts?

Viņa fakultātes vēsture ir tāda, ka tās kādreizējie dibinātāji 
nebija saistīti ar programmēšanu, bet ar automātiku. Mēs ar 
puiku esam strīdējušies par to, kas ir robots, bet tā arī 
nenonācām pie secinājuma. Japāna jau pirms 30 gadiem 
automašīnas taisīja absolūti automātiski. Tas ir robots vai nav? 
Manuprāt, tas nav robots, bet automatizēta ražošana. Ir tāda 
smadzeņu pētīšana, kur pēta neironus. Kam tas vajadzīgs? 
Smadzeņu protēzes nebūs nekad, jo dators nav ieinteresēts sevi 
atražot. Mēs attīstāmies tāpēc, ka mūžīgā evolūcija mūs nemitī-
gi dzen uz priekšu. Datoram tas nav iespējams. Tomēr dēla 
izvēle ir viņa paša ziņā, ceru, ka esmu iemācījis domāt, un 
sasniegumi ir likumsakarība.

Jūs esat emeritētais zinātnieks, šo nosaukumu piešķir par 
mūža ieguldījumu zinātnē un tas paliek aktīvs arī pēc 
profesionālās dzīves noslēguma. Esat arī Eiropas Zinātņu 
akadēmijas loceklis. Vai esat pamanījis, ko viņi dara citādāk 
vai labāk?

Esmu emeritētais profesors. Mani ievēlēja RTU senāts. Jā, 
esmu arī Eiropas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, starp citu, 
vienīgais Latvijā. Tā tiešām ir elitāra sabiedrība, elitāra 
sabiedriska organizācija. Nav tāda, kāda kādreiz bija PSRS vai 
šobrīd ir Latvijas Zinātņu akadēmija. Tur ir sajūta, ka lietas 
notiek, zinātniekos ieklausās un ņem vērā. Neesmu drošs, ka 
šobrīd Latvijā akadēmiķiem vispār ir kāda ietekme uz jebko 
zinātnē vai zinātnes politikā. Varētu runāt gari, bet atkal 
nonākam pie izglītības lomas!

Līga Grīnberga: Pēc sarunas ar profesoru Egonu Lavendeli, 
kuras laikā īsti nebiju droša, vai tieku vilkta uz zoba, tiku 
sacienāta ar pusdienām un vienām no gardākajām pankūkām, 
kas aizdarītas ar pašlasītu brūkleņu ievārījumu! Gribēju pateikt 
paldies, ne tikai emeritētajam zinātniekam Egonam Lavendelim, 
bet arī viņa kundzei Dagnijai, kuras klātbūtne nodrošināja, ka 
saruna nemaz tik bieži neaizgāja līku loču sabiedrības attīstības 
iztirzāšanā. 

Starp mūsu sarunu un raksta iznākšanu mūžībā ir 
aizgājis akadēmiķa dēls bērnu ķirurgs Egils Lavendelis. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei.
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1985. gada 3. oktobra “Dzimtenes Balss” žurnāliste jums 
uzdeva jautājumu “Kādi, jūsuprāt, ir šodienas studenti?” 
Atbildējāt, ka studentiem pietrūkst aktivitātes, ar aktivitāti 
saprotot studentu iekšējo vēlēšanos pašiem meklēt grāmatās, 
risināt, domāt un darboties, un, ka, beidzot augstskolu, daļa 
lekcijās dzirdētā jau ir morāli novecojusi. Kā arī, ja pirmais 
lūzums cilvēces vēsturē bija pāriešana no roku uz mašīndar-
bu, tad tagad skaitļošanas mašīna risinās to, ko agrāk veica ¾ 
cilvēka smadzeņu, bet atlikušajai ¼ smadzeņu izvirzīs milzu 
prasības. Mūsu uzdevums ir attīstīt šādas smadzenes savos 
studentos. Savā 62 gadu pieredzē, mācot un izglītojot 
studentus, kā jums šķiet, vai situācija izglītības sistēmā ir 
uzlabojusies?

Tajā laikā, kad to teicu, tā bija PSRS, kurā bija vadošo 
augstskolu saraksts. Sarakstā bija 18 iestādes, bet Latvijas 
Universitātes tur nebija. No šīm 18 augstskolām 4 bija 
tehniskās, ieskaitot tagadējo Rīgas Tehnisko universitāti. Taču, 
runājot par studentiem, bija laiks, kad vienlaicīgi vadīju pat 16 
aspirantus. Atceros aspirantu Andri Martinovu. Brīnišķīgs 
čangals! Čangals tai nozīmē, ka viņš mācēja riktīgi sarunāt, 
nevis blatņiks, bet īsts Latgales patriots. Viņš bija beidzis LU 
�ziķus, bet gribēja pie manis iegūt tehnisko zinātņu doktora 
grādu. Viņš savu panāca. Piemeklēju viņam tādu tēmu, kas velk 
uz �zikas pusi; viņa disertācijas rezultāts bija iekārta, kuru 
pieliekot pie autoriepas var pateikt, ka riepu nevajag pirkt, jo tā 
ir novecojusi. Novecošana ir interesants jautājums, turklāt tas ir 
�zikas jautājums. Šobrīd A. Martinovs sekmīgi strādā Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā, kur atbild par studiju programmu 
“Mehatronika”. Viņš pieņēma manu izpratni par to, ka domāša-
nu nevar attīstīt, izmantojot uzdevumu risināšanas metodes, 
bet gan problēmu izprašanu, jo studentam jāmāca domāt un 
meklēt risinājumu pašam, nevis pateikt, ka gan jau kāds to zina 
un ir ielicis internetā. Viņš mani aicināja uz Rēzekni. Es aizgāju, 
pārtaisīju visu piedāvāto priekšmetu, lai gan, godīgi sakot, 
astoņus gadus eksperimentēju. Visos sava darba mūža gados 
tas, ko mācīju, nebija tas pats, kas iepriekšējā gadā. Vienmēr 
kaut kas mainījās, sekoju līdzi jaunumiem un rosināju arī 
studentus būt aktīviem, lasīt, atklāt, bet galvenais – saprast!

Es savā mūžā neesmu bijis programmētājs, bet savu 
specialitāti šodien de�nētu kā mākslīgā intelekta algoritmu 
izstrāde mehānikai. Izglītības dokumentos to neatradīsiet, jo 
tolaik nebija šādas de�nīcijas. Šodien bieži ar mākslīgo intelek-
tu saprot smadzeņu protēzi, bet mākslīgais intelekts ir 
programma. Runājot par matemātiku, vidusskolas kurss 
matemātikā ir nožēlojams, jo to vairs nekur nevar pielietot. Pats 
abas disertācijas esmu aizstāvējis, izspiežot no tā laika matemā-
tikas visu, ko varēja izspiest. Tomēr, kāda šobrīd var būt izglītī-
ba, ja Kariņš ir �lologs, bijusī iekšlietu ministre tāpat, un veselī-
bas ministrs – pianists. Paradoksāli, ka Latvijā neesam tikuši 
līdz lietojamai vidējās un augstākās izglītības de�nīcijai. 
Piemēram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
vadītājs ir žurnālists. Ja domājat, ka žurnālistam ir tikai labi 
jāapraksta un labi jāintervē – tā nav taisnība, jo ne jau tas ir 
galvenais. Žurnālista galvenā sūtība ir nodot patiesu informāci-
ju. Diemžēl mūsdienās žurnālisti strādā tam, kurš vairāk 
maksā, tādējādi ziņu patiesums mērāms tikai – vai labi pārdo-
das un vai sponsoram ir izdevīgi – sākot ar Lato Lapsu un 
beidzot ar krievvalodīgo informēšanu par “patieso” situāciju.

Runājot par domāšanu – šobrīd jūsu aizraušanās ir bridžs, 
esat ļoti veiksmīgs spēlētājs! Vai bridžs bija mīlestība mūža 
garumā? Vai jums vispār bijis laiks vaļaspriekiem?

Katrai tehnikai ir savs laiks – noveco un aiziet. Tāpat arī 
cilvēka mūžā hobiji mainās. Mums ar sievu vaļasprieks bija 
ceļošana – nevis skatīties mūrus, bet dabu. Baikālu izbraucām 
ar laiviņu. Dagnija bija spiesta mācīties Sibīrijā, tāpēc ar kājām 
izgājām un apskatījām vietas, kur viņa bija augusi, kur bija 
mājas. Tad vēl 1974. gadā nopirkām būdiņu Pededzes krastā. Šo 
māju uzcēlām no dēļiem, kas dabūti turpat Pededzes upes 
krastos. Domāju, ka jāatstāj dēlam dzīvoklis, mums būs koka 
mājiņa. Var jau teikt, ka tas ir hobijs.

Bridžs parādījās tad, kad īsti vairs nevarējām ceļot. Lai 
gan – bridžu nespēlēju pēc likumiem. Polijā ir bridža bibliotēka 
ar 10 000 sējumiem, kur aprakstītas visas bridža teorijas. Tomēr 
man ir pašam sava teorija, spēlēju citādāk. Mani interesē 
informācijas iegūšana un informācijas nodošana. Tā mēs ar 
sievu esam pieraduši un saprotamies. Piemēram, Dagnijai ir 
ļoti grūti spēlēt ar citiem, jo tie spēlē citā sistēmā. Rau, tur katra 
medaļa (pirmās trīs vietas) ir vinnēta dažādos turnīros. Tajā 
laikā biju bridža iesācējs Latvijā. Tas vēl bija padomju laiks, kad 
visus tos, kuri nāca kopā un darīja nesaprotamas lietas, spundē-
ja iekšā. Mani iespundēt bija pagrūti galvenokārt tāpēc, ka biju 
Jauno zinātnieku padomes viceprezidents, tātad ierakstīts 
nomenklatūrā. Bridžam bija arī tāda nelaime, ka bridžs aptīrīja 
Krieviju no šahistiem. Irina Levitina bija pasaules čempione 

 

 

Akadēmiķis E. Lavendelis ar dzīvesbiedri Dagniju. Foto: L. Grīnberga
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Tālis Millers uz balvas Dibinātāju sanāksmēm Rīgas 
Latviešu biedrības nama augšstāva 425. istabiņā allaž ieradās 
precīzi un koncentrējies. Viņš ne tikai piedalījās sēdēs, statūtu, 
līgumu un plānu izstrādē, bet ar savu nosvērtību un mierīgo 
runu bieži neviļus apvaldīja sakarsušos mūziķu prātus. Taču 
pats svarīgākais – viņš kopā ar Imantu Kokaru kļuva par 
galveno dzinējspēku sponsoru atrašanā un iesaistīšanā 
“Latviešu mūzikas balvas” mērķos un uzdevumos. Tika atrasta 
Latvijā rezidējoša ārzemju banka ar latviešu �nansistu doktoru 
Juri Jēkabsonu bankas valdes priekšsēža postenī. Juris 
Jēkabsons atceras: “Toreiz kļuvu par jaunienācēju Rotari klubā, 
kur priekšā atradu vecāko biedru akadēmiķi Tāli Milleru. Viņš 
rotariešu sabiedrībā bija īpaši cienīts, brīnišķīgs kolēģis, kura 
domās visi ieklausījās. “Latviešu mūzikas balvas” dibināšana 
man šķita ļoti vajadzīgs solis, tāpēc centos to atbalstīt. Mūsu 
banka kļuva par balvas ģenerālsponsoru.”

Uzturoties Tāļa Millera sabiedrībā, nereti ievēroju, ka 
saskarsmē ar bankas amatpersonām un citiem sponsoriem par 
galveno – naudas atbalstu – viņš gandrīz nerunāja, bet piesaistī-
ja simpātijas un labvēlību, vienkāršās, sirsnīgās sarunās, atklājot 
savu plašo dzīves izpratni un pieredzi. Viņa izturēšanās bija 
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savu plašo dzīves izpratni un pieredzi. Viņa izturēšanās bija 
miera un smalkjūtības pilna, taču mūzikai sasniedzamo mērķu 
labā viņš pauda plašāku vērienu, nekā paši mūziķi. Apspriežot 
mākslinieka iesniegto balvas emblēmas un sarīkojuma a�šu 
skici, dažs labs Dibinātāju padomes loceklis gribēja redzēt 
mazāk svinīgu un ne tik krāšņu zīmējumu, taču Tālis Millers 
aizstāvēja uzrunājoši spilgto un latviskā simbolikā tverto logo 
gra�sko izveidi un panāca arī pārējo lēmēju piekrišanu. Lemjot 
par balvas apjomu naudas izteiksmē, viņš nekautrējās uzstādīt 
augstāko likmi, ar smaidu norādīdams, ka dažu tūkstošu latu 
summa bankai, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai un 
tātad saņem nodokļu atlaides, ir gluži vai sīkums. Rezultātā trīs 
gados (2007-2009) varējām piešķirt 12 balvas, katru 1200 latu 
apmērā, kā arī segt sarīkojumu telpu īri, transporta un citus 
izdevumus.

Ar gandarījumu Tālis Millers piedalījās balvas 
pasniegšanas ceremonijās un laureātu koncertos, kas ik pavasa-
ri tika rīkoti Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Ikreizējo 
laureātu līdzdalība koncerta priekšnesumos deva iespēju sveikt, 
kā arī aprunāties ar katru laureātu. Pārsteidzoši, ar kādu 
sirsnību un mūziķu darba izpratni Tālis Millers tos uzrunāja un 

apsveica arī personiski. Arī piedaloties balvas kandidātu atlasē 
un konkursa komisijā, viņš pauda apbrīnojamu māksliniecisku 
inteliģenci. 

Nebūdams mūziķis, akadēmiķis Tālis Millers, pat 
atdevīgāk nekā pārējie Dibinātāju padomes dalībnieki, ziedojis 
laiku un dažkārt arī paša līdzekļus latviešu mūzikas godam un 
prestižam. “Latviešu mūzikas balvas” diplomu glabā ilggadējais 
Liepājas mūzikas dzīves dvēsele un turienes simfoniskā orķestra 
diriģents Imants Resnis, izcilās solodziedātājas Antra Bigača un 
Ieva Parša, ārzemju latviešu kordiriģentu līderis un vēsturiski 
pirmais starptautiska koru konkursa laureāts Roberts Zuika, 
latviešu kamermūzikas ilggadējais krājējs un atskaņotājs Ventis 
Zilberts, Zviedrijas latviešu mūzikas līderis Andris Vītoliņš, 
ērģelnieks un Latvijas baznīcu ērģeļu daudzinātājs Tālivaldis 
Deksnis un citi.
Latvijas mūziķu sabiedrība atcerēsies akadēmiķi Tāli Milleru kā 
latviešu mūzikas draugu, tās izaugsmes un celsmes veicinātāju. 
Viņa darbība paliks kā skaista lappuse mākslas un eksakto 
zinātņu sadraudzībā.
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Tāli Milleru neaizmirsīs arī mūziķi 
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Viss sākās 1997. gada 23. jūlijā, kad tika izdots Ministru 
kabineta rīkojums Nr. 384 “Par Ventspils Augstskolas dibināša-
nu” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 189.nr.). Tā paša gada 1. septem-
brī atklāta Ventspils Augstskola, uzsākot darbību ēku komplek-
sa A korpusa kreisajā spārnā. Studijas uzsāka pirmie 100 
studenti.

1999. gadā uz sešiem gadiem tika akreditētas visas 
augstskolas studiju programmas – vadībzinātnes bakalaura, kā 
arī angļu un vācu profesionālā bakalaura tulku – tulkotāju 
studiju programma. Togad LR IZM akreditēja Ventspils 
Augstskolu bez darbības termiņa ierobežojumiem.

2000. gadā no esošajām studiju nodaļām izveidota 
Tulkošanas studiju fakultāte un Ekonomikas un pārvaldības 
fakultāte.

2001. gadā licencēta pirmā VeA maģistra studiju 
programma – uzņēmējdarbības vadībā.

2002. gadā licencēta datorzinātņu bakalaura studiju 
programma.

2003. gadā akreditēta uzņēmējdarbības vadības maģistra 
studiju programma un augstskolu absolvē pirmie maģistri.

2004. gadā VeA pievienots Ventspils Starptautiskais 
radioastronomijas centrs.

2005. gadā izveidota Informācijas tehnoloģiju fakultāte un 
datorzinātņu bakalaura studiju programma akreditēta uz 
sešiem gadiem.

2006. gadā uz sešiem gadiem akreditēta pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Informācijas tehnoloģijas”. VeA studijas uzsāk pirmie dokto-
ranti, kā arī uz sešiem gadiem akreditēta maģistra studiju 
programma “Tulkošana un terminoloģija”.

2007. gadā sāktas studijas maģistra programmā “Juridisko 
tekstu tulkošana” un diplomus saņēma pirmie maģistra studiju 
programmas “Tulkošana un terminoloģija” absolventi.

2010. gadā akreditēta bakalaura studiju programma 
“Elektronika”.

2011. gadā VeA Mūžiglītības nodaļa pārveidota par 
Mūžiglītības centru.

2012. gadā licencēta jauna bakalaura studiju programma 
“Valodas un starpkultūru komunikācija” un maģistra studiju 
programma “Elektronika”.

2013. gadā VeA reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko 
institūciju reģistrā un ieguva radiostacijas lietošanas atļauju – 
darbu sāk vienīgā kolektīvā radiostacija Latvijas augstskolās. 

2014. gadā VeA Inženierzinātņu institūts “Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs” kļuva par vienu no 15 
visaugstāk novērtētajiem starp 150 LR Zinātnisko institūciju 
reģistrā iekļautajiem institūtiem. Šajā gadā arī licencēta jauna 
profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” un 
akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”. VeA 
parakstīja līgumu ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti par 
jaunas dubultā diploma maģistra studiju programmas “Starp-
tautiskais bizness un eksporta menedžments” īstenošanu. 
Modernizācijas ietvaros VSRC nocelta un renovēta radiotele-
skopa RT-32 antena un tās balsta struktūra.

2015. gadā VSRC atpakaļ balsta tornī uzcēla radiotelesko-
pa RT-32 antenu ar tās balsta struktūru. Šajā gadā noslēdzas 
četrus gadus ilgais infrastruktūras modernizācijas projekts 
IKSA-CENTRS, kura ietvaros modernizēti VSRC radiotelesko-
pi RT-32 un RT-16.

2016. gadā VeA saņēma Latvijas vēsturē pirmo izplatīju-
ma radiosakaru atļauju. VSRC kļuva par pilntiesīgu Eiropas 
radioastronomijas novērojumu tīkla (EVN) biedru.

2017. gadā licencētas divas jaunas studiju programmas 
“Programmēšanas speciālists” un maģistra studiju programma 
“Valodas un kultūrvide”. Orbītā veiksmīgi nogādāts Latvijas 
pirmais satelīts “Venta-1”.

2020. gadā 7. oktobrī parakstīts partnerības līgums starp 
VeA un Ventspils pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais 
centrs” par sadarbību projekta “Inovācijas centra izveidošana 
Ventspilī” īstenošanā. 

2021. gadā rudenī VeA pirmo reizi sāka piedāvāt studenti-
em nepilna laika neklātienes studijas programmā “Vadībz-
inātne”. Pielāgojoties pandēmijas situācijai, VeA atklāta video 
studija, kas kalpo kā tehniskais atbalsta punkts tālmācības 
virziena video satura veidošanā un studiju programmu 
digitalizācijai. Svarīgi atzīmēt, ka Aizsardzības ministrija un 
VeA parakstīja sadarbības līgumu, apliecinot �nansiālu atbalstu 
VSRC. Jūlijā VeA notika Starptautiskā Lingvistikas olimpiāde 
(International Linguistics Olympiad) – viena no 17 starptautis-
kajām zinātņu olimpiādēm.

2022. gadā noslēgta Irbenes radioteleskopu kompleksa 
modernizācija, VeA Studentu padome ieguva nacionāla līmeņa 
balvu “Gada studējošo pašpārvalde”, VeA studiju programmas 
“Elektronikas inženierija” students Rodrigo Laurinovičs kļuva 
par pirmo bakalaura studiju studentu Latvijā, kurš ieguvis 
iespēju stažēties Eiropas Kosmosa Aģentūrā.

Šo 25 gadu laikā VeA ir izaugusi no nelielas institūcijas ar 
divām studiju programmām līdz starptautiski atpazīstamai 
augstskolai ar 17 studiju programmām, trīs fakultātēm piecu 
ēku kompleksā, kā arī līdzās augstskolai ir attīstījusies unikālā 
zinātnes infrastruktūra – VSRC. Augstskola plāno arī turpmāk, 
ievērojot savā stratēģija noteiktās vadlīnijas, nodrošināt 
kvalitatīvu izglītību un augsta līmeņa pētniecību, turpinot savu 
autonomo attīstības ceļu.
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Ventspils Augstskola 
šogad svin savu 25. jubileju 
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Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra paraboliskā antena RT-32. Foto: O. Jūra.

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, 
enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, 

Latvijas Zinātņu akadēmija un AS ”Latvenergo” 
izsludina konkursu ”Gada balva” 2022

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:
  profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
  divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
  piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem 
(vecumā līdz 40 gadiem).

Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi, zinātnisko 
institūtu domes vai padomes, AS ”Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti 
un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2022. gada 17. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti 
(divos eksemplāros):

  motivēts izvirzītāja iesniegums;
  pretendenta Curriculum vitae (CV), aicinām tajā norādīt datus par kvali�kāciju, 
pieredzi un kontaktinformāciju, nenorādot sensitīva rakstura informāciju;

  izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija 
latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;

  izvirzītais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots 
glabāšanai AS ”Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami: 
LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā (adrese: Akadēmijas laukumā 1, 
Rīgā, LV 1050. Uzziņām: 67223633, 67223931, �zteh@lza.lv) vai 
AS „Latvenergo” Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, 
Rīgā, LV-1230. Uzziņām: 29160161, personals@latvenergo.lv).



Ārlietu ministra padomniece Gunda Reire Asamblejas 
sēdē sniedza ziņojumu par Pasaules mantojuma komitejas 
2022. gada sesijas norises aktualitātēm un modalitātēm. 
Savukārt UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika 
ziņojumā par tās darbības stratēģiju 2022.–2029. gadam, kas 
tika pieņemta UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijā 2021. 
gada rudenī, iepazīstināja ar UNESCO LNK darbības misiju un 
vīziju, kura nosaka rīcības virzienus UNESCO stratēģisko 
mērķu īstenošanai un plānošanas perioda sasniedzamos 
rezultātus. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības 
stratēģija 2022.–2029. gadam ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kurā de�nētie stratēģiskie mērķi tiecas nodrošināt 
kvalitatīvu, taisnīgu, iekļaujošu izglītību un veicināt mūžizglītī-
bas iespējas visiem, tostarp mazinot nevienlīdzību un sekmējot 
mācīšanos un radošumu sabiedrībā – jo īpaši digitālajā 
laikmetā. Lai nodrošinātu izglītības un zinātnes ilgtspējīgu 
attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, stratēģijas 
mērķis ir arī veicināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, izceļot zinātnes, tehnoloģiju, inovāciju un dabas 
mantojuma nozīmi. Stratēģijā ir izcelta arī nepieciešamība 
veidot iekļaujošu, taisnīgu un mierpilnu sabiedrību, veicinot 
vārda brīvību, kultūras daudzveidību, globālā pilsoniskuma 
izglītību un mantojuma aizsardzību. Sekmējot informācijas 
pieejamību un stiprinot medijpratības un informācijpratības 
prasmes, tiktu īstenots ceturtais UNESCO vidēja termiņa 
stratēģijas mērķis stiprināt tehnoloģisko vidi, kas kalpo cilvēcei, 
krājot zināšanas un pilnveidojot prasmes un ētikas standartus.

Asamblejas sēdi turpināja UNESCO LNK Kultūras 
sektora vadītājas Ingas Surguntes ziņojums par aktualitātēm 
saistībā ar Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantoju-
ma aizsardzību 50. gadadienu, kuras sauklis ir “Turpmākie 50: 
Pasaules mantojums kā izturētspējas, cilvēcības un inovāciju 
avots”. UNESCO LNK plāno īstenot pasākumu kopumu ar 
mērķi iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar Konvenciju un tās 
darbības jomām pasaulē un Latvijā, kā arī aktualizēt jautājumu 
par kultūras mantojuma vērtību un lomu sabiedrības attīstībā. 
Aktivitātes notiks ikgadējās UNESCO nedēļas Latvijā laikā no 
10. līdz 16. oktobrim un tās sauklis ir: “Radošāki, stiprāki, 
cilvēcīgāki mantojumā. UNESCO Pasaules mantojuma 
konvencijai 50”. Programmā cita starpā paradzētas publikācijas 
sociālo tīklu vietņu kontos par Latvijas mantojuma vietām 
UNESCO Pasaules mantojuma un Latvijas nacionālajā  
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sarakstā, kā arī britu muzeju un ilgtspējīgas attīstības eksperta, 
Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Ilgtspējīgas attīstības 
darba grupas locekļa Henrija Makgī (Henry McGhie) izdevuma 
“Muzeji un katastrofu riska mazināšana” tulkojuma latviešu 
valodā atklāšana un meistarklase. 14. oktobrī notiks erudīcijas 
spēle par Konvenciju un Pasaules mantojuma vietām starptau-
tiskajā un nacionālajā sarakstā, bet UNESCO nedēļas Latvijā 
noslēgumā 15.–16. oktobrī būs iespējams apceļot UNESCO 
Pasaules mantojuma un Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās 
Latvijas mantojuma vietas.

 UNESCO LNK Komunikāciju un informācijas sektora 
vadītājas Beātes Lielmanes ziņojums par UNESCO program-
mas “Pasaules atmiņa” 30. gadadienas aktualitātēm iekļāva 
UNESCO aicinājumu rīkot aktivitātes un pasākumus, kas īpaši 
izceļ dokumentārā mantojuma lomu iekļaujošas, taisnīgas un 
mierpilnas sabiedrības veidošanā. Gadadienas svinības 
starptautiskā mērogā notiks no 27. oktobra, kas ir Pasaules 
audiovizuālā mantojuma diena, līdz 5. novembrim. UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no 
Latvijas iekļauts: Dainu skapis (iekļauts 2001. gadā), Baltijas 
valstu kopīgā nominācija – Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs 
valstu vienotiem centieniem pēc brīvības (iekļauts 2009. gadā), 
kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas 
noslēgšanas akta dokumentu (iekļauta 2017. gadā).

Programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais 
reģistrs tiek papildināts ik pēc 4 gadiem, un šobrīd tajā iekļautas 
10 nominācijas:

Programma tika izveidota 1992. gadā, un tās mērķis ir 
apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas �ksēta gravējumos, 
zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio 
ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu 
pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu.

Asamblejas sēdē izceltas arī UNESCO svinamo dienu 
kalendārā iekļautās mākslinieka Vilhelma Purvīša 150. gadadi-
enas un valodnieka Jāņa Endzelīna 150. gadadienas program-
mas.

Vilhelms Purvītis bija ainavu gleznotājs un pedagogs, 
viens no latviešu nacionālās glezniecības skolas aizsācējiem un 
viens no nozīmīgākajiem māksliniekiem latviešu mākslas 
vēsturē. Viņš bija arī prominentākais Baltijas modernās mākslas 
pārstāvis Eiropā, kurš ar savu māksliniecisko sniegumu līdzdar-
bojās jaunākajās ainavas žanra pārvērtībās Ziemeļeiropā. Kā 
2022. gada nozīmīgākās aktivitātes minamas Vilhelmam Purvī-
tim veltīts izdevums un izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā, brīvdabas izstāde Vilhelma Purvīša mājā-muzejā 
Taurupes pagasta “Vecjaužos”, Latvijas Nacionālā Arhīva 
Vilhelmam Purvītim veltīta tematiska kolekcija tiešsaistē, 
starptautiska konference.

Jānis Endzelīns bija izcils valodnieks un viens no 
nozīmīgākajiem mūsdienu latviešu literārās valodas veidotā-
jiem. Kā baltistikas pamatlicējs sekmēja latviešu un citu baltu 
valodu pētniecību, izceļot to nozīmi pasaules valodu saimē. 
150. gadadienas aktivitātes 2023. gadā: starptautiska zinātniska 
konference, izstāde, kultūras mantojuma izzināšanas akcija 
“Apvidvārdu talka”, atmiņu stāstu apkopojums par J. Endzelīnu.

UNESCO veido svinamo dienu kalendāru ar mērķi 
apkopot un starptautiski izcelt dalībvalstu īpašās gadadienas, 
kuru atzīmēšana veicina miera kultūru, starpkultūru dialogu un 
sapratni. Kalendārā tiek iekļautas nozīmīgu notikumu gadadie-
nas, kas bijuši izšķirīgi svarīgu ideju virzībā vai arī ievērojamu 
personību jubilejas, kuri devuši būtisku ieguldījumu kultūras, 
izglītības, zinātnes un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā. 
UNESCO svinamo dienu kalendārs tiek veidots divu gadu 
periodam un tajā tiek iekļautas apaļas jubilejas – 50., 100., 150. 
gadadiena utt.

Turpinājums no 1. lpp.

LZA viceprezidenta Ojāra Spārīša ziņojums par UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas Asamblejas sēdi un 2022.–2029. gada stratēģiju

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
 LZA viceprezidents Ojārs Spārītis un Marta Labrence

Deviņdesmitajos gados A. Zicmanis sāka aktīvi veidot 
starptautiskās sadarbības tīklu, stažējoties Stretklaidas universi-
tātē Apvienotajā Karalistē, Francijas nacionālajā pētījumu 
centrā CNRS un Lionas 1. Universitātē, Lionas Katalīzes 
institūtā un Boloņas universitātē Itālijā. Profesors izmantoja 
savu pasaules pieredzi, un organiskās ķīmijas studiju kursos 
ieviesa reakciju mehānismu izpratnē balstītu pieeju.

Vairāk nekā 30 gadus Andris Zicmanis bija Ķīmijas 
fakultātes profesors, taču viņa karjera saistījās ne tikai ar 
universitāti.

Andris Zicmanis dzimis Jelgavā, 1959. gadā absolvējis 
Kuldīgas 1. vidusskolu un 1964. gadā Rīgas politehniskā institū-
ta Ķīmijas fakultāti. Tam sekoja studijas aspirantūrā 
(1964-1969) un laboratorijas vadītāja darbs Olaines Ķīmisko 
reaģentu rūpnīcā (1969-1975). Studentu skološana jau tolaik 
vilināja jauno zinātnieku, un, sācis kā stundu pasniedzējs 
blakusdarbā LU Ķīmijas fakultātē (1970-1975), kļuva  par pilnas 
slodzes docentu (1975-1979). 1979. gadā A. Zicmanis atgriezās 
rūpniecībā – zinātniskajā ražošanas apvienībā “Biolar” labora-
torijas vadītāja un vēlāk direktora vietnieka zinātniskajā darbā 
amatā (1979-1990). Sākoties atmodai, A. Zicmanis atgriezās LU 
Ķīmijas fakultātē (1990. gadā), kļūstot par profesoru. Pārmaiņu 
laiki deva jaunus izaicinājumus, un 1995. gadā prof. Zicmanis 
kļuva par fakultātes dekānu, amatā nostrādājot divus termiņus 
(1995-2003). 1998. gadā profesoru Zicmani ievēlēja par LZA 
korespondētājlocekli, bet 2007. gadā – par īsteno locekli. 1982. 
gadā viņam tika piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija, bet 2007. 
– sava zinātniskā skolotāja Gustava Vanaga vārdā nosauktā LZA 
balva.
Tiem, kas viņu iepazina, drīz vien kļuva skaidrs, ka ķīmija bija 
prof. Zicmaņa sirdslieta, pavediens, ar kuru sašūt idejas un tās 
pārvērst �ziskos materiālos, kas kalpotu iecerētam mērķim. 

Šādu iespēju pavēra pie polimēra saistītu katalizatoru izman-
tošana organiskajā sintēzē, par ko 1989. gadā A. Zicmanis 
aizstāvēja habilitētā doktora disertāciju un vadīja tālākus pētīju-
mus šajā virzienā, pētījumiem attīstoties līdz polimerizēties 
spējīgu virsmaktīvo vielu ķīmijai.

Bija jāpaiet 88 gadiem līdz Latvijā atsākās istabas temper-
atūrā šķidru sāļu pētījumi – virziens, par kura pamatlicēju 
pasaulē uzskata Paulu Valdenu. Pētījumus par jonu šķidrumu 
lietojumu organiskajā sintēzē profesors Zicmanis aizsāka 2002. 
gadā, pavisam drīz gūstot starptautisku ievērību ar atklājumiem 
par ambidentu anjonu alkilēšanu un pārgrupēšanās reakcijām 
jonu šķidrumu vidē. Viņa pētījumi apvieno gan mīlestību pret 
heterociklisko savienojumu ķīmiju, gan nesen popularitāti 
ieguvušo jonu šķidrumu kā šķīdinātāju klasi. Profesors rūpējies 
par pētījumu jonu šķidrumu �zikālorganiskajā ķīmijā pēctecī-
bu, un LU Ķīmijas fakultātē tie turpinās arī pēc profesora 
aiziešanas mūžībā.

Profesora Zicmaņa personība nevienu neatstāja 
vienaldzīgu. 2008. gada aptaujā viņš tika atzīts par LU studentu 
iemīļotāko profesoru. Allaž ieturēts un diplomātisks, humora 
pilns, neatlaidīgi gāja uz nospraustajiem mērķiem un stingri 
pastāvēja par sevi un saviem līdzgaitniekiem.

Lai gaiša piemiņa!

Turpinājums no 1. lpp.

Latvijas Universitātes studentu iemīļoto  
 profesoru, akadēmiķi Andri Zicmani pieminot 

 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
profesora Andra Zicmaņa students, LU Ķīmijas fakultātes 

Organiskās ķīmijas katedras vadošais pētnieks Eduards Baķis

Foto: A. Blaubarde

“Zinātnes Vēstnesis” 2022. gada 26. septembris

Strenču fotodarbnīcas stikla plašu kolekcija;
Rīgas rātes protokoli, 1603.–1890.;
Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija;
Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju 
(Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam;
Hernhūtiešu rokraksta kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts;
Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekci-
ja – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.;
Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss;
Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.);
Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. 
gada 17. marts;
Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana 
Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju 
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AIZSTĀVĒŠANA

2022. gada 26. jūlijā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmi-
jas Veselības un Sporta zinātnes nozares promocijas padomes 
atklātā sēdē EINĀRAM PIMENOVAM tika piešķirts            
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) veselības un sporta zinātnē 
sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12,           
pret – 0, atturas – 0.  

***

2022. gada 24. augustā Daugavpils Universitātes      
Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē ILZEI 
RUBENIŅAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
bioloģijā. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. 

***

2022. gada 25. augustā Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P–05” sēdē LĪGAI KUREVSKAI tika 
piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) elektrotehnikas, 
elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
nozarē, elektroenerģētikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: 
par – 8, pret – 0, atturas – 0. 

***

2022. gada 29. augustā Daugavpils Universitātes Tiesību 
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē KRISTĪNEI 
KUZŅECOVAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds        
(Ph. D.) tiesību zinātnē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, 
atturas – 0. 

***

2022. gada 8. septembrī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas “RISEBA” Ekonomikas un uzņēmējdarbības 
zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē IEVAI                         
KOZLOVSKAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds          
(Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības 
vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, 
atturas – 0.

***

2022. gada 9. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģi-
ju universitātes Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas 
padomes atklātā sēdē SINTIJAI JONOVAI tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) veterinārmedicīnas zinātnes 
nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0.

***

2022. gada 9. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē TOMAM 
SALGALAM tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
elektrotehnikas, elektronikas, informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju nozares elektrosakaru apakšnozarē. Balsošanas 
rezultāti: par – 11, pret – 0, atturas – 0.

***

2022. gada 16. septembrī Liepājas Universitātes Izglītības 
zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē KRISTĪNEI 
BĀRDULEI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) 
izglītības zinātnēs. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0,       
atturas – 0.

***
.
2022. gada 7. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Raiņa 
bulv.19, 260. telpā VIJA KALNIŅA aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “Pakalpojumu sniegšanas brīvība līdzdalības ekonomikā” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai tiesību zinātnē.

Recenzenti: Dr. iur. Jānis Pleps (Latvijas Universitāte),             
Dr. iur. Jānis Grasis (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph. D. Marta 
Kantero Gamito (Marta Cantero Gamito, Tartu Universitāte, 
Igaunija).

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

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 5. 
oktobrim, rakstot uz: agnese.steinberga@lu.lv.

***

2022. gada 7. oktobrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās                  
universitates (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes 
nozares promocijas padomes “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6A, 342. kabinetā PĒTERIS DRUĶIS aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Ekspluatācijā esošu ēku drošuma 
vērtēšanas metodoloģija” (angl.val. Methodology for reliability 
assessment of existing buildings) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Ph. D. Hans Holger Hundborg Koss (Dānijas Tehniskā 
universitāte, Dānija), Ph. D. Robertas Zavalis (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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 11. oktobrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās                
universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes 
nozares promocijas padomes “P-12” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 
6A, 546. auditorijā ALEKSANDRS GEIKINS aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Neklasi�cēto ēku energoefektivitātes noteikšanas 
metodoloģija” (angļu val. Methodology for evaluation of energy 
e�ciency of unclassi�ed building) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Kristina Ļebedeva (Rīgas Tehniskā 
universitāte), Dr. sc. ing. Valerii Deshko (Ukrainas Nacionālā 
Tehniskā universitāte, Ukraina), Ph. D. Lakatos Akos (Debrecenas 
Universitāte, Ungārija).

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 20. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas Universitātes 
(LiepU) Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas 
padomes atklātā sēde klātienē Liepājā, Lielā ielā 14, 203. telpā un 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom RAFAELS MARTINS 
KALVO (Rafael Martín Calvo) aizstāvēs promocijas darbu par 
tēmu “An Analytical Framework for the Description of Evaluative 
Morphology Resources: Contrastive Analysis of Evaluative Forms in 
Spanish and Latvian” (latviešu val. “Vērtējummorfoloģijas līdzekļu 
analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējum- 
formu kontrastīvā analīze” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.

Recenzenti: Dr. philol. Andra Kalnača (Latvijas Universitāte), 
Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola), Dr. paed. Ieva 
Margeviča-Grinberga (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties no šā gada 1. oktobra 
LiepU bibliotēkā Liepājā, Lielā ielā 14 un tīmekļvietnē: 
www.liepu.lv ( Zinātne, pētniecība, inovācijas → Promocijas darbi → 
Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

***

2022. gada 24. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa                    
universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā un 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom JURGITA GAILITE aizstāvēs 
promo- cijas darbu par tēmu “Metaboliskā sindroma riska faktori, 
komplikācijas un īpatnības bērniem un pusaudžiem ar 
aptaukošanos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Aivars Lejnieks (Rīgas Stradiņa     
universitāte), Dr. med. Valdis Pīrāgs (Latvijas Universitāte),         
Prof. Martin Oswald Savage (William Harvey pētniecības institūts, 
Lielbritānija).

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 
timekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: 
promocija@rsu.lv.

***

2022. gada 26. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa                    
universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes 
atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā un 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom LĀSMA LĪDAKA aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Policistisko olnīcu sindroms 
pusaudzēm – starppaaudžu, ģenētiskie, dzīves kvalitātes un 
negausīgas ēšanas aspekti” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Dace Rezeberga (Rīgas Stradiņa   
universitāte), Dr. med. Žana Bumbulienė (Viļņas Universitāte, 
Lietuva), Ph. D. Helle Karro (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 

Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspri-
ešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU 
timekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: 
promocija@rsu.lv.

2022. gada 3. novembrī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universi-
tātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes 
“P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā           
DMITRIJS BOREIKO aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Ražošanas uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas 
metodes un algoritmi” (angļu val. “Methods and algorithms for 
increasing the energy e�ciency of manufacturing enterprises”) 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. 

Recenzenti: Dr. sc. ing. Laila Zemīte (Rīgas Tehniskās     
universitāte), Dr. sc. ing. Deniss Bezrukovs (Banku uzraudzības 
eksperts, Vācija), Dr. sc. ing. Arturas Klementavičius (Lietuvas 
enerģētikas institūts, 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 (Doktorantiem 
→ Promocija → Promocijas darbi).

***

2022. gada 4. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa                   
universitātes (RSU) Veselības un sporta zinātnes promocijas 
padomes atklātā sēdē attālināti tiešsaistes platformā Zoom GUNA 
SEMJONOVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “DAid viedā 
krekla tehnoloģijas izmantošana terapijā pacientiem ar 
subakromiālo sāpju sindromu” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Guna Bērziņa (Rīgas Stradiņa               
universitāte), Dr. med. Valdis Pīrāgs (Latvijas Universitāte),              
Dr. sc. (Tech) Yu Xiao (Aalto universitāte, Somija).

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 
timekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: 
promocija@rsu.lv.

***

2022. gada 4. novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes 
(LU) Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
Rīgā, Jelgavas ielā 1, 108. telpā MARGARITA BAITIMIROVA 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Grafēnu saturošo slāņainu 
nonostruktūru veidošana un to īpašību pētījumi” zinātniskā 
doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai ķīmijā.

Recenzenti: Dr. chem. Agris Bērziņš (Latvijas Universitāte), 
Dr. sc. ing. Andris Šutka (Rīgas Tehniskā Universitāte),                  
Ph.D. Justin D. Holmes (Korkas Universitātes koledža, Īrija). 

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

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 1. 
novembrim, rakstot uz: vita.rudovica@lu.lv. 

***

2022. gada 7. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa                 
universitātes (RSU) Politikas zinātnes promocijas padomes atklātā 
sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā un attālināti 
tiešsaistes platformā Zoom MĀRTIŅŠ DAUGULIS aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Ķīnas Tautas Republikas stratēģisko 
ārpolitikas vēstījumu dinamika un sadarbības formātu 
transformācija:“17 + 1” sadarbības formāta gadījuma analīze” 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr. sc. inf. Sergejs Kruks (Rīgas Stradiņa              
universitāte), Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa (Vidzemes Augstskola),    
Ph.D. Alexander Dukalskis (Dublinas Valsts universitāte, Īrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU 
tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. 

Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspri-
ešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU 
timekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: 
promocija@rsu.lv.
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