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Zinātnē vienlīdz nozīmīga ir kā �ziķu, tā liriķu klātbūtne 

Turpinājums – 2. lpp.

Jo pazaudētā manta, atklāsme un lielais sasniegums, protams, ir 
katra zinātnieka sapnis, bet ne katram paveicas vai pietiek 
talanta to īstenot. Toties ejot sēņot var būt gana drošs, ka 
izdosies kaut ko atrast un, ja vēl ir pieredze un zināmas labās 
vietas, tad panākumi garantēti. Tāpat kā sēņošanā arī zinātnē 
pats meklējumu process ir daudz saistošāks un aizraujošāks, 
nekā sēņu tīrīšana – pārskatu vai publikāciju rakstīšana.

Tomēr atgriežoties pie Zemdegas veidotā ciļņa Lielajai 
aulai: to jau gana bēdīgā stāvoklī gadsimtu mijā mākslinieka 
darbnīcas palīgtelpās atrada LU Muzeja darbiniece Irēna 
Ondzule. Daudzas uz niedru pamatnes veidotās tonētā ģipša 
�gūras bija salauztas, ne visi fragmenti saglabājušies, arī pats 
materiāls kļuvis drupans, izdēdējis. Nebija nekādu cerību to 
atjaunot Lielajā aulā, kur tā atrašanos savulaik apstrīdēja ne 
tikai teologi – nepiedienīgā kailuma dēļ, bet arī ekonomikas 
profesūra – latvju jauniešiem neraksturīgā kārnuma dēļ. Mums 
bija iecere eksponēt atlikušās ciļņa daļas Kronvalda bulvāra 
ēkas lielajā am�teātra auditorijā vai centrālajā kāpņu telpā kā 
vēsturiski autentisku materiālu, konservējot tā fragmentus, bet 
ne restaurējot. Bija atrasti arī profesionāļi, kas Zemdegas darba 
palikušo daļu varētu nostiprināt un iemontēt sienu apmetumā, 
taču izmaksu tāme izrādījās pārāk liela, lai Universitāte to spētu 
segt. Kultūrkapitāla fonds atbalstu atteica, pamatojot, ka būtu 
jēdzīgāk veidot ciļņa kopiju, nevis restaurēt atlūzas. Cik zinu, 
pēc šī atteikuma saņemšanas atlikušie �gūru fragmenti tika 
nolikti tālākai beztermiņa glabāšanai LU muzeja zooloģijas 
materiālu fondos, turpat Kronvalda bulvāra pagrabstāvā, kur 
tiem vajadzētu atrasties arī šobrīd. Iespējams, ka Zemdegas 
ciļņa atgriešana dienas gaismā, atjaunotā, konservētā vai 
restaurētā formā varētu būt interesants izaicinājums ēkas 
jaunajai saimniecei – Latvijas Mākslas akadēmijai.

Foto: T. Grīnbergs

Turpinājums – 3. lpp.

Zanda Rubene: “Zinu, ka daudziem nepatiks tas, ko teikšu, tomēr 
savās izpratnes formās joprojām esam postpadomju valsts. 
Sociālās konstrukcijas un ar vecumu saistītās sociālās lomas mums 
mainās diezgan smagnēji. Cilvēks 50 un vairāk gados savā ziņā ir 
tāds kā sabiedrības priekšstatu ķīlnieks. Sociālie un kultūras 
paraugi šai vecuma grupai ir tikai nedaudzi. Ja skatāmies �lmas, 
kas radītas pirms vairākiem gadu desmitiem, tās vairs neatbilst 
šim vecumposmam. Vai Ēriks no �lmas “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” ir vecs? Jā, Ēriks šajā �lmā ir, atvainojiet, vecs, iemīlējies 
muļķis, kurš skrien pakaļ Lāsmiņai, bet viņam �lmā ir tikai 41 
gads! Sliktā ziņa ir tāda, ka paši vēl īsti neesam aptvēruši savas 
iespējas. Labā ziņa – iespējas ir. Šo esmu teikusi vairākās intervijās 
un atkārtošos – pieņemt, ka esi vecs 50 gados, piestumt krēslu pie 
loga, apsēsties un gaidīt nāvi ir diezgan muļķīgi, jo būs jāsēž vēl trīs 
līdz četras desmitgades.” 

Pēdējos gados par “50+” paaudzi, un konkrēti par 50–65 
vecuma grupu, raksta un pēta ļoti daudz. Ar ko šī paaudze ir 
tik interesanta? 

Tādēļ, ka tā ir pārejas laika paaudze, kas visvairāk pakļauta 
sabiedrības izpratnes sociālo priekšstatu transformācijām. 
Pateicoties medicīnas un zinātnes attīstībai kopumā, cilvēka 
dzīvildze mūsdienās faktiski dubultojusies. Vēl 1945. gadā, pēc 
kariem un revolūcijām, cilvēka vidējā dzīvildze bija 51–54 gadi. 
Šodien cilvēki dzīvo 80–90 gadus. Rietumu sabiedrībā būtiski 
samazinājusies arī jaundzimušo mirstība. Sabiedrība noveco, jo 
bērni dzimst mazāk, bet cilvēki dzīvo daudz ilgāk. Bērnība, 
jaunība kļūst ilgāka, tāpat arī tā saucamie brieduma gadi 
aizsniedzas līdz 65 gadiem un dažreiz arī pēc šī vecuma.

“Patiesība ir vidū”, “cilvēks – tas ir gēni un gadījums”  
Zinātnisko skolotāju 

KURTU ŠVARCU pieminot
   

 
Sveicam goda locekli un mecenāti 

INĀRU TETEREVU skaistajā dzīves jubilejā! 

Pateicamies par Jūsu uzticību 
Latvijas zinātnei, izglītībai,

 kultūrai un sabiedrībai. 
Vēlam mūsu draudzībā stiprinātu 
enerģiju jaunu ieceru īstenošanā!

LZA akadēmiķis Andris Ozols par savu zinātnisko skolotāju, 
kolēģi, �ziķi Kurtu Švarcu: “Interesanti, ka laboranta darbs jau 
jaunībā noveda Kurtu pie populārzinātnisko grāmatu 
rakstīšanas. Savu pirmo grāmatu – “Aukstā gaisma” (1956) – 
viņš uzrakstīja, lai varētu apmaksāt krāsni �zikas eksperimenti-
em. Kopš tiem laikiem viņš lieliski strādājis ne tikai ar galvu, bet 
arī ar rokām. Viņa mājās vienmēr bija paliela perfekti sakārtotu 
darbarīku kaste, kuru viņš regulāri papildināja.”

“Var jau atbildēt, ka Saeimā ievēlētais politiķu bloks, kuru vidū 
nav bijis maz zinātnes pārstāvju, lēmis pārbaudīt padomju laikus 
piedzīvojušo zinātnieku ticību, līdzīgi kā Dievs, atņemot Ījabam 
bijušo godību un liekot kasīt nabadzības pūžņojošās vātis uz 
pamesto, kādreiz vareno institūtu drupu kaudzēm, slavējot 
augsto lēmēju žēlastību par katru nieka grasi, kas tiek piedāvāts 
kārtējo reformu iesaiņojumā. Var arī atbildēt, ka mums ir dotas 
iespējas, brīvība veidot komandas un piesaistīt līdzekļus, lai 
kļūtu par Nacionālās hokeja līgas cienīgām komandām, iet 
pasaulē, pelnīt naudu un gūt slavu, pie tam daži rāda piemēru, 
kā tas darāms. Varbūt ne gluži NHL līmenī, bet Livonijas 
dienviddaļas mērogā gan. Laikam te nav vienkāršas atbildes, 
tomēr negribētu ticēt, ka pēc turpat vai 40 meklējumu tuksnesī 
pavadītiem gadiem pār mums nenāktu apgaismība. Atbilstīgi 
mūsu valsts, tautas, ekonomikas, mēroga un ģeogrā�skās   
situācijas iespējām nav iedomājama vienpusīga kāda modes 
virziena attīstība, ignorējot pārējos, pat tad, ja ar šo modi    
īslaicīgi aizraujas puse pasaules. Savu izpratni par zinātnes 
perspektīvu jau iezīmēju iepriekšējā atbildē, varu tikai vēlreiz 
uzsvērt, ka komandu zinātnē vienlīdz nozīmīga ir kā �ziķu, tā 
liriķu klātbūtne; vecā Čarlza Persija Snova dihotomija savu laiku 
ir izdzīvojusi,” – saka Latvijas Universitātes rektors profesors 
Indriķis Muižnieks sarunā ar Ojāru Spārīti laikrakstam 
“Zinātnes Vēstnesis”.

Sarunu sākšu ar zudušās mantas meklēšanai veltītu tēmu un 
kā pirmo uzdošu ar zinātni saistītu jautājumu. Darbu 
pētniecībā un zinātnē no savas pieredzes varu raksturot kā 
līdzīgu pazaudētas mantas meklētāja kaislībai, jo atrast ko 
noslēpumainu, kas vilina prātu, vai ieraudzīt lietas un 
sakarības, kuras nekad nav pastāvējušas, ir ārkārtīgi saistoša 
nodarbošanās. Kad 2005. gada vasarā tikāmies agrākajā 
Rīgas Politehnikuma, vēlāk LU Ķīmijas un arī Bioloģijas 
fakultātē, tu man parādīji 16 saglabājušos tēlnieka Kārļa 
Zemdegas darinātos ciļņus “Scientiae et patriae” ar antīkās 
tēlniecības tradīcijās darinātām zinātnes personi�kācijām. 
Šie ciļņi balkona augstumā 1935. gadā tika gatavoti Ernesta 
Štālberga projektētās LU Lielās aulas gala sienai, bet Teoloģi-
jas fakultātes mācībspēku iebildumu dēļ tos nokala nost vēl 
pirms atklāšanas. Aplauzti, apdauzīti, bet restaurējami, tie 
saglabājušies kādā fakultātes noliktavā. Šodien, kad ēka 
Kronvalda bulvārī 4 nonākusi Latvijas Mākslas akadēmijas 
rīcībā, mani interesē šo ciļņu liktenis, kuru, iespējams, pēc 
vairāk nekā 80 gadiem varētu restaurēt, atrodot tiem 
pienācīgu vietu mākslas augstskolā.

No dabaszinātnieka viedokļa pētnieka darbu drīzāk 
salīdzinātu ar sēņošanu, nevis pazaudētās mantas meklēšanu. 

            

“50+” nav vakars – tas ir pusdienlaiks, kad saule ir visaugstāk un spīd visspožāk 

Ad multos annos! Latvijas Zinātņu akadēmija

Foto: J. Brencis.   
Sveicam LU Cietvielu �zikas 

institūtu 45 gadu jubilejā!

Laikraksta redakcijas un redakcijas padomes vārdā 
pateicamies Latvijas Universitātes Cietvielu �zikas institūtam 
par uzticēšanos un līdzšinējo sadarbību laikraksta veidošanā, 

popularizējot Latvijas zinātnes un izcilāko zinātnieku 
sasniegumus �zikas un tehniskajās zinātnēs!

Ar Artura Balklava balvu par zinātnes popularizēšanu ir 
godināti jau trīs Latvijas Universitātes Cietvielu �zikas 

institūta zinātnieki: 2023 gadā – Dr. phys. Virgīnija Vītola, 
2022. gadā – Dr. phys. Līga Grīnberga un 2021. gadā –            

Dr. phys. Jānis Kleperis.

Foto: E. Trifanova, LETA.

Foto: T. Grīnbergs.

Turpinājums – 4. lpp.

Foto: Z. Rubenes privātais arhīvs.
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Tavu vārdu bieži ieraugu LZA zinātniskajos rakstu krāju-
mos, kas skar reģeneratīvās medicīnas jautājumus,                    
osteoartrīta ārstniecības metožu pētniecību, izmantojot 
mononukleāru šūnu injekcijas kaulā, augu mikrobioloģijas 
un rezistences īpašību izziņu, cilmes šūnu marķieru reakcijas 
iedzimtu saslimšanu novēršanai cilvēka embrijā u. c. Esmu 
varējis sekot šiem jautājumiem kā amatieris-vērotājs, bet šie 
ar dzīvības noslēpumiem cilvēku pasaulē un augu valstī 
saistītie jautājumi dažkārt šķiet tālu no mūsu ikdienas. Cik 
komfortabli kā zinātnieks jūties šajā gēnu, šūnu un molekulu 
pasaulē? Cik tālu saredzi dzīvības zinātņu attīstības   
perspektīvu un tās atgriezenisko saiti – reālo ietekmi uz 
mūsu planētas augu un cilvēku veselību? 

Bioloģijā vislabāk jūtos tās neredzamajā daļā,                     
mikroorganismu pasaulē un molekulu mijiedarbībās.          
Neredzams nenozīmē mazs – tā ir dabas lielākā, nozīmīgākā 
daļa. Gēnu, šūnu un molekulu pasaules izpratne būtiski mainī-
jusi gan mūsu spēju ietekmēt globālos ekoloģiskos procesus, 
gan sekmēt dzīves kvalitāti un mūža ilgumu, gan saprast 
dzīvības pamatprocesus. Nojauta, ka šajā virzienā ir vērts rakt, 
man izveidojās jau vidusskolas laikā. Gatavojoties iestājeksāme-
niem nopietni piestrādāju, lai iemācītos atšķirt rudzus no 
miežiem vai kviešiem, bet atbildot komisijai knapi spēju 
izlocīties, skaidrojot to, kā zināt, ka burkāns ir sakne, bet 
kartupelis – stumbra pārveidne. Toties par ģenētiskā koda 
principiem, kas tajos tālajos gados, kad pretendēju uz studijām 
Bioloģijas fakultātē, pasaulē bija gluži svaiga informācija, varēju 
izvērsties no sirds, tā koši izceļoties uz citu re�ektantu fona. Arī 
vēlākajās studijās ģenētika, mikrobioloģija un bioķīmija gāja no 
rokas. Profesors Lūsis, mūsu ģenētikas ikona, zinātnieks, kas šai 
jomā bija strādājis kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem un 
paglābies no staļinlaika represijām Kirgīzijas kalnos, darbo-
joties zirgu un aitu selekcijā, vērtējot manas atbildes eksāmenā 

savā raksturīgajā intonācija teica: “Jums vaig iet uz molekulār- 
bioloģij’!” un, liekas, viņam bija taisnība. Toties mani kursa 
biedri vēl šobaltdien ar prieku atceras, kā ornitoloģiskajā 
ekskursijā es zvirbuli identi�cēju kā bezdelīgu vai laboratorijas 
darbā paziņoju, ka zemenes ir ogas – nevis riekstiņu kopaugļi, 
kas tās ir no botānikas viedokļa.

Kopš ievēlēšanas par LU rektoru 2015. gadā tev ir iespēja 
redzēt un just kā darbojas Latvijas lielākā augstskola kā 
sistēma, kā dzīvs organisms. Cik vitāla ir šī simtgadīgā 
organisma asinsrite? Vai tā liecina par jaunību, briedumu vai 
pagurumu?

Edinburgas Universitātes profesors Boltons                    
(Geo�rey S. Boulton), pārstāvot Eiropas Zinātnes universitāšu 
līgu LU simtgadei veltītajā konferencē norādīja, ka universitātes 
ir ilglaicīgi veidojumi: no 65 Eiropas institūcijām, kurām ir par 
500 gadiem ilgāka vēsture, 56 ir universitātes. Lai arī 
jaunpienācēju nav mazums – pēc 60. gadu nogales studentu 
nemieriem un pēc sociālisma nometnes sabrukuma 90. gadu 
sākumā sekoja augstskolu veidošanās demokrātijas parādes. 
Tātad LU gadsimts ir labākais laiks, vēl juvenils dzīves periods 
universitātes dzīvē, tuvošanās pilngadībai. Kā jau augošs     
organisms LU turpina audzēt muskuļus un stiprināt asinsriti, jo 
mūsu darbības sekmju mērs nav vis panākumi dzimtās sētas 
mačos, bet starptautiskajā arēnā. Kā jau augošam, daudzpro�lu 
nacionālas zinātnes universitātes organismam LU vitalitātes 
uzturēšanai ir nepieciešama barība un kopšana. Negribas atkal 
atgriezties pie ierastajām žēlabām, bet, neraugoties uz Eiropas 
pamatnostādnēm un atbalstu, visu valdību deklarācijās 
augstākā izglītība un zinātne Latvijā joprojām ir budžeta     
pabērna lomā. Nabadzība, protams, sekmē inovatīvu pieeju 
meklējumus, bet neveido augsni atrasto risinājumu              
izmantošanai. Augļus par kapeikām nopērk bagātie radi.

 

 

Kādus vitamīnus savos rektora darba gados esi varējis injicēt 
Universitātes organismam, lai tas justos mundrāks un 
atjaunotāks? Ko esi vēlējies izdarīt un ko izdevies panākt, ko 
jaunu ieviest mācību procesā, zinātniski pētnieciskā darba 
administrēšanā?

Jautājum ir provocējošs un mudina uz egocentrisku 
atbildi. Ņemsim piemēru no de Golla, kuram reiz esot prasīts, 
kas labs paveikts demogrā�jas jomā viņa prezidentūras laikā. 
Atbilde esot bijusi: “Manu personisko pūliņu rezultātā Francijas 
iedzīvotāju skaits pieaudzis par sešiem miljoniem!”. Tā arī es 
teiktu, ka manā rektora darbības laikā LU kļuvusi par pieciem 
gadiem jaunāka – darbinieku vidējā vecuma ziņā. Apmēram 
trešā daļa pētnieku vēl nav sasnieguši 40 gadu robežu. Ir 
radušās jaunas zinātniskā darba atbalsta programmas – 
efektīvās sadarbības projekti ar uzņēmumiem un pašvaldībām, 
par vairāk nekā pusi pieaudzis konkursos iegūto projektu un 
zinātnisko līgumdarbu apjoms, publikāciju skaits augstākās 
raudzes žurnālos. Uzsāktas jaunas, interesantas studiju 
programmas un vairākas vecās, sīkās apvienotas. Nodrošināta 
veselības apdrošināšana visiem LU pamatdarbā strādājošajiem, 
būtiski pieauguši ieņēmumi no izīrējamajiem īpašumiem. 
Nostiprinājusies LU iekšējā demokrātija, zinātnisko institūtu 
līdzdalība pārvaldē, visās vadošajās universitātes lēmējinstitūci-
jās aktīvi un konstruktīvi piedalās studentu pārstāvji. Par 
tūkstoti, neskaitot pievienotās Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas (RPIVA) devumu, pieaudzis studējošo 
skaits, LU pārliecinoši ir Latvijas vidusskolu absolventu pirmā 
izvēle pēc vidējās izglītības ieguves.

No otras puses – kurš pateiks, kāda ir mana kā rektora 
īpašā loma šajos procesos? Var jau būt kā de Gollam pie 
jaundzimušajiem – man izdevās veicināt norises, kuras īstenoja 
daudzi jo daudzi čaklie līdzpilsoņi. Paldies viņiem visiem!

Vēlos jautāt par jauno ēku – Dabas un Zinātnes māju – 
rašanos LU organismā, ar kuru koncepcijas izstrādi,             
projektēšanu, �nanšu piesaisti un konkursiem, celtniecību 
un beidzot arī aprīkošanu ar iekārtām, tehnoloģijām un 
mācību līdzekļiem, kā arī pedagogu piesaistīšanu saistīsies 
tavs laiks rektora amatā?

Ideja par jaunu universitātes ēku nepieciešamību ir 
pietiekami sena. Jau kopš Maskavas olimpiādes laikiem Rīgā un 
Pierīgā ir meklētas vietas jaunajai LU pilsētiņai. Starp 
kandidātiem bijuši gan Kleisti, gan Rumbula, gan Ķīšezera 
krastmala. Ar gadsimta sākuma rektoru Ivaru Lāci savulaik 
kalām plānus par Universitāti nojaucamā okupekļa vietā. Bet, 
uzsākot otro struktūrfondu periodu, līdz ar 2008./2009. gada 
krīzi un Rīgas domes ambīciju izplēnēšanu par jauno                  
administratīvo centru Pārdaugavā pavērās iespēja no valsts 
iegūt Rīgas domei rezervēto zemes gabalu pavisam blakus jau 
uzsāktās Nacionālās bibliotēkas ēkai. Tajā brīdī zemes ierīcības 
plānos pat īsti nebija iezīmētas robežas, bet bija valdības 
politisks lēmums, kam negribīgi padevās parasti inertā 
ierēdniecība un, lūk, Universitātes akadēmiskā centra attīstības 
programma varēja sākties. Lai izstāstītu visas tālākās              
peripetijas, intrigas, sīkākas un lielākas krīzes, kaislības, 
paguruma un prieku brīžus būtu nepieciešams romāna apjoms 
un Heilija talants. To šai intervijai pietaupīšu, tikai teiktu, ka pēc 
Rakstu mājas, kuru jau redz augam Vienības gatves sākumā, 
mūsu plāni saistās ar tālāku Akadēmiskā centra izaugsmi. 
Veselības un Sporta mājas kā sociāli atbildīga biznesa projektus 
ir gatavas �nansēt Eiropas lielās publiskās bankas. Līdzšinējā 
sadarbībā pie Rakstu mājas projekta, neraugoties uz visām 
pieredzētajām grūtībām un problēmām, bet varbūt tieši 
pateicoties tām, bankas ir pārliecinājušās par LU veiktspēju un 
uzticamību.

Studentu māja būtu īstenojama kā publiskās un privātās 
partnerības projekts, Tehnoloģiju mājai nepieciešams jaukts 
atbalsta modelis – piesaistot kā grantu naudu, tā arī privātas 
investīcijas. Taču arī tas nav �nāls Akadēmiskā centra                  
izaugsmei – tas veidojams tālāk kā zaļās un viedās pilsētas daļa 
atvērta apkaimes, pilsētas un visas Latvijas iedzīvotājiem, Rīgas 
zināšanu jūdzes stūrakmens.

Kā redzi LU attīstību? Ne jau tikai ar jaunu korpusu 
celtniecību ir jānotiek attīstībai, bet kuros attīstības virzie- 
nos redzi LU spēku un perspektīvu Latvijai vajadzīgu 
speciālistu sagatavošanā un zinātnes inovāciju radīšanā?

LU attīstības pamatuzdevumi viskoncentrētākajā veidā 
pateikti tās devīzē – strādāt zinātnei un tēvijai. Pirms gada 
pieņemtajā attīstības stratēģijā attīstības redzējums raksturots 
gan vispārināti �lozo�ski: “Telpa izcilībai, vide attīstībai, laiks 
atbildībai”, gan racionāli skaidrojoši: “LU ir zinātnes universi-
tāte ar augstu starptautisko reputāciju. LU veido starpdisci-
plināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju 
vidi. LU darbība ir Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības un 
ekonomikas transformācijas pamats.” No šeit citētā var 
atvasināt arī atbildi uz jautājuma daļu par LU spēku – tas ir 
spējā sadarboties daudzu virzienu speciālistiem, risināt 
kompleksas problēmas, strādāt komandu zinātnes modelī. 

 

  

                  
                 
                  
 

 

 

Turpinājums no 1. lpp.

Zinātnē vienlīdz nozīmīga ir kā �ziķu, tā liriķu klātbūtne

K. Zemdega, Jaunieši, cilnisLatvijas Universitātes jaunajai aulai. Avots: Jānis Siliņš "Latvijas 
māksla. 1915-1940. III" (1993). LNB arhīvs. 

K. Zemdega, Atēna un Latvija, cilnis Latvijas Universitātes jaunajai aulai. Avots: Jānis Siliņš 
"Latvijas māksla. 1915-1940. III" (1993). LNB arhīvs. 

Foto: LNB arhīvs.   

Turpinājums – 3. lpp.

Lorem ipsum



Perspektīva, tātad, būtu saistāma ne ar zinātnes jomām, 
piemēram, �loloģiju vai �ziku, pat ne ar atsevišķiem izcilu 
sasniegumu rotātiem virzieniem – kvantu algoritmiem vai 
audzēju diagnostikas metodēm, bet ar spēju atbildēt uz 
šodienas un īpaši uz nākotnes svarīgākajiem jautājumiem: kā 
nodrošināt mūsu informācijas un prātu aizsargātību no 
ļaunatūras, kā panākt enerģētisko neatkarību zaļās un aprites 
ekonomikas satvarā, kā palielināt produktīvi nodzīvoto gadu 
skaitu. Atbildes uz to var sniegt tikai visas universitātes sadarbī-
bas mērogā, pat vairāku universitāšu un inovatīvu uzņēmumu 
ekosistēmā. Tāpēc Rīgas zināšanu jūdzes attīstība ir izšķiroši 
svarīga kā LU, tā augstākajai izglītībai un zinātnei Latvijā un 
galu galā – Latvijas valstij kopumā.

Gan izglītības un zinātnes darbinieki, gan LZA                           
amatpersonas jau gadu desmitiem cīnās ar Saeimā ievēlēto 
politiķu bloku par valsts �nansējuma palielinājumu. Kā 
hroniskā atpalicība �nansējuma jomā ir deformējusi 
Latvijas izglītības kopējo ainu? Vai iespējams to uzlabot tikai 
ar sacensību par ārējā �nansējuma piesaisti? Vai dažādo 
Eiropas fondu un programmu mērķ�nansējums nekropļo 
Latvijas zinātni, dodot iespēju kādam tās segmentam 
attīstīties, mērdējot citu?

Šis atkal ir provokatīvs jautājums. Var jau atbildēt, ka 
Saeimā ievēlētais politiķu bloks, kuru vidū nav bijis maz 
zinātnes pārstāvju, lēmis pārbaudīt padomju laikus piedzīvo-
jušo zinātnieku ticību, līdzīgi kā Dievs, atņemot Ījabam bijušo 
godību un liekot kasīt nabadzības pūžņojošās vātis uz pamesto, 
kādreiz vareno institūtu drupu kaudzēm, slavējot augsto lēmēju 
žēlastību par katru nieka grasi, kas tiek piedāvāts kārtējo 
reformu iesaiņojumā. Var arī atbildēt, ka mums ir dotas 
iespējas, brīvība veidot komandas un piesaistīt līdzekļus, lai 
kļūtu par Nacionālās hokeja līgas cienīgām komandām, iet 
pasaulē, pelnīt naudu un gūt slavu, pie tam daži rāda piemēru, 
kā tas darāms. Varbūt ne gluži NHL līmenī, bet Livonijas 
dienviddaļas mērogā gan. Laikam te nav vienkāršas atbildes, 
tomēr negribētu ticēt, ka pēc turpat vai 40 meklējumu tuksnesī 
pavadītiem gadiem pār mums nenāktu apgaismība. Atbilstīgi 
mūsu valsts, tautas, ekonomikas, mēroga un ģeogrā�skās 
situācijas iespējām nav iedomājama vienpusīga kāda modes 
virziena attīstība, ignorējot pārējos, pat tad, ja ar šo modi 
īslaicīgi aizraujas puse pasaules. Savu izpratni par zinātnes 
perspektīvu jau iezīmēju iepriekšējā atbildē, varu tikai vēlreiz 
uzsvērt, ka komandu zinātnē vienlīdz nozīmīga ir kā �ziķu, tā 
liriķu klātbūtne; vecā Čarlza Persija Snova dihotomija savu 
laiku ir izdzīvojusi.  

 

2022. gada 11. martā, Latvijas Universitātes rektors Indriķis 
Muižnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars 
Kalviņš parakstīja līgumu, ar ko tiek nostiprināta abu 
institūciju sadarbība Civilās aizsardzības koordinācijas 
centra izveidē.

Ņemot vērā ģeopolitisko un epidemioloģisko situāciju 
Eiropā un pasaulē, kā arī atzīstot, ka civilās aizsardzības sistēma 
ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kas ir pamats 
efektīvai un visaptverošai valsts aizsardzības sistēmas 
funkcionēšanai, nodrošinot civilo un militāro institūciju un 
resursu savstarpēju koordināciju un spēju harmonizāciju, 
centra attīstības programma uzskatāma par nozīmīgu ieguldī-
jumu civilās aizsardzības sistēmas pilnveidei.

Līgumā paredzēts, ka Civilās aizsardzības koordinācijas 
centra attīstības programma ietver sevī vairāku darbības 
virzienu apzināšanu un operatīvās darbības modeļa izstrādi, kā 
piemēram, zinātnisko pētījumu un tehnoloģiju ieviešanu, 
monitoringu – operatīvās informācijas (potenciālie apdraudē-
jumi) analīzi un rīcības plāna koordināciju, iesaistīto institūciju 
sadarbības modeļa izstrādi, ieskaitot tam nepieciešamo infras-
truktūru un resursus.

Lai nodrošinātu Civilās aizsardzības koordinācijas centra 
attīstības ilgtstpēju, plānots diskusijās par Civilās aizsardzības 
koordinācijas centra attīstības programmu iesaistīt sociālos un 
zinātniskos partnerus, tostarp Latvijas un Baltijas jūras valstu 
akadēmiskās un zinātniskās institūcijas un inovāciju ietilpīgos 
uzņēmumus.
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Turpinājums no 2. lpp.

Redzams, ka neesam skaitliski augoša nācija, arī studentu 
skaits ik gadu sarūk. Vairākas Latvijas augstskolas sekmīgi 
papildina savu studējošo skaitu piesaistot ārvalstu studen-
tus. Vai esi pārliecināts, ka mūsu piedāvājums nodrošina 
starptautiski konkurētspējīgu izglītību?

Starptautiski konkurētspējīgas izglītības piedāvājuma 
veidošanai ir vairākas sastāvdaļas un var būt arī vairāki mērķi. 
Pie standarta sastāvdaļām es pieskaitītu pievilcīgas, lielākoties 
praktiski izmantojamas un atpazīstamas kvali�kācijas piedāvā-
jošas studiju programmas, ērtu, drošu un sociālo atbalstu 
piedāvājošu studiju vidi, studiju iespējas ne pārāk sarežģītā 
angļu valodā, kas saprotama tiem, kam vecāki angliski nerunā, 
zem Eiropas vidējā līmeņa piedāvātu studiju maksu. Ar šiem 
nosacījumiem varam ātri vien piesaistīt pietiekami lielu re�ek-
tantu skaitu no tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm, īpaši 
programmās, kur viņu mītnes zemēs ir stingri ierobežots 
studiju vietu skaits (numerus clausus sistēma). Šādu studiju 
mērķis būtu sarūpēt papildu vai pat jau lielāko budžeta daļu 
pieņemošajām universitātēm, palīdzēt arī sildīt ekonomiku gan 
veicinot patēriņu, gan piegādājot iztrūkstošo darbaspēku Wolt 
un Bolt akadēmijām.

Savukārt, ja par mērķi ārvalstu studentu piesaistei liekam 
mūsu intelektuālā un inovāciju potenciāla pieaudzēšanu, tad 
pirmais uzdevums ir radīt starptautiski respektējamu zinātni-
skās darbības vidi, maģistra un doktora studiju piedāvājumu, 
nevis iekasējot maksu, bet gan piedāvājot labas stipendijas un 
konkursu uz mūsu zinātnei un tautsaimniecībai nozīmīgām 
problēmām. Pirmā pieeja pamatstudiju ekstensīvai attīstībai – 
mūsu potenciāla tērēšana produkcijai ar nelielu pievienoto 
vērtību, no kuras cerēsim pēc pilas maksas saņemšanas ātri 
atbrīvoties. Otrā pieeja, manuprāt, ir ceļš, kuru būtu jāizvēlas 
Universitātei. Ilgtermiņa ieguldījums ar augstu pievienoto 
vērtību mūsu pašu attīstības mērķos.

Pēdējais jautājums: kam, tavuprāt, ir jākalpo Latvijas 
augstskolu izglītībai? Vai mūsu zemes iekšējam tirgum un tā 
vajadzību apmierināšanai pēc izglītotiem speciālistiem kā 
dabaszinātņu un inženiertehniskajās un humanitārajās 
nozarēs, vai lai mēs par savu nabadzīgo budžetu izglītojam 
savus bērnus pasaules darba tirgum?

Nupat jau beidzas manām atbildēm atvēlētais laika limits. 
Līdz ar to būšu lakonisks. Kas tad labāks Lieldienas vai 
Ziemsvētki? Vai varam no viena atteikties par labu otram?

 

 

Zinātnē vienlīdz nozīmīga ir kā �ziķu, tā liriķu klātbūtne 

Vēl pirms gada jaunietis ES skaitījās cilvēks līdz 26 gadu 
vecumam, bet šobrīd – līdz 30 gadiem. Bērnība kļūst garāka – 
Latvijā tā ilgst faktiski līdz 25 gadiem, jo taču prasām uzrādīt 
personu apliecinošu dokumentu, ja jaunietis vēlas iegādāties 
alkoholiskos dzērienus, tātad viņam īsti neuzticamies un 
neuzskatām, ka viņš pats ir spējīgs atbildēt par savas rīcības 
sekām.

Ja mēs vadītos pēc tiem standartiem, kādi sabiedrībā 
dominēja 20. gadsimta 70.–80. gados, tad 50 gadīgu cilvēku jau 
būtu jāsūta pensijā. Daudzi no mums atceras, ka Padomju 
Savienībā sievietes varēja pensionēties 55 gadu vecumā. Manai 
mammai ir 90 gadu. Viņa aizgāja pensijā 55 gadu vecumā, tātad 
jau pirms vairāk nekā 30 gadiem. Raugoties no mūsdienu 
ekonomikas un tautsaimniecības viedokļa – kura sabiedrība 
var uzturēt cilvēkus 30–40 gadus kā pensionārus? Racionāli 
domājot – kuras valsts ekonomika to var atļauties? Tāpēc tiek 
prognozēts, ka pensionēšanās vecums palielināsies visās labklā-
jības valstīs. Taču pensionēšanās vecuma paaugstināšana 
jāsalāgo ar vidējo dzīvildzi. Latvijā vidējā dzīvildze ir “70+”, 
turklāt vīrieši mirst agrāk par sievietēm. Tā būtu diezgan absur-
da situācija, ja mums būtu jāstrādā līdz 70 gadiem, bet dzīvildze 
ir 74 gadi.

Tātad piecdesmitgadnieku vēl nevaram uzskatīt par vecu? 
Demogrā�skajos pētījumos pirmspensijas vecums tiek 
klasi�cēts 50–65 vecuma grupā.

Ir ne tikai ekonomiski neizdevīgi piecdesmitgadnieku 
uzskatīt par vecu, bet arī nesaprātīgi un pat diezgan muļķīgi, jo 
viņam ir iespēja nodzīvot vēl gandrīz tikpat, cik jau nodzīvots. 
Vecums un jēdziens pirmspensijas vecums būtu jāpārceļ, jo 
cilvēks nevar 15 gadus būt pirmspensijas vecumā.

“60+” vecuma grupās. Uz šīs paaudzes cilvēkiem skatās kā uz 
rīcībspējīgu darba ņēmēju un darba devēju grupu. 

Kognitīvās psiholoģijas pārstāvji uzskata, ka mūsu spēja 
mācīties un kognitīvās spējas kopumā ir attīstāmas līdz             
aptuveni 55 gadu vecumam. Neesmu psihologs, bet citēšu 
kolēģi profesori Malgožatu Raščevsku, kura reiz teica, ja cilvēks 
visu mūžu nodarbojies ar intelektuālu darbu, viņa kognitīvās 
spējas turpina darboties tādā pašā līmenī arī pēc 55 gadiem. 

Protams, jāņem vērā dažādas īpatnības, dažādas 
mācīšanās trajektorijas. Piemēram, Frankfurtē pie Mainas ir 
senioru universitāte, kurā jau 2010. gadā, kad tur viesojos, bija 
3500 studējošo. Tajā tiek uzņemti studenti no 65 gadu vecuma. 
Liela daļa senioru dodas uz šīm universitātēm, nevis izšūt 
krustdūrienā vai nodarboties ar kādu citu radošu darbību, bet 
studēt ķīmiju, �lozo�ju, kultūras vēsturi u. c. Vienīgā atšķirība 
ir tāda, ka viņiem nav jākārto valsts eksāmeni vai jāraksta gala 
darbs. Šādu senioru universitāšu pastāvēšana vien liecina par 
to, ka cilvēki šajā vecumā spēj mācīties. 

Paskatieties uz zinātniekiem un augstskolu docētājiem – 
šī sabiedrības grupa nemaz negrib pensionēties 65 gados. 
Lielākā daļa pavisam negrib, jo pelēkās šūniņas tiek aktīvi 
darbinātas visu dzīvi un vēl joprojām ir spējīgas darboties.

Kāda ir augstākās izglītības nozīme dzīvildzes pieauguma 
kontekstā? 

Diemžēl augstākās izglītības nozīme globālā līmenī 
mazinās un sācies mikrokvali�kāciju uzvaras gājiens.         
Mikrokvali�kācijas ir jaunākais trends – nepieciešamās kompe-
tences var apgūt īsā laikā un kompaktā formā. Saprotams, te 
nav runa par ārsta vai inženiera profesiju, bet par kādu               
papildkvali�kāciju.

 

Vācu �lozofs Vilhelms Šmids teicis, ka mūsdienu 50 nav 
vakars – tas ir pusdienlaiks. Pulksten 12.00 dienā, kad saule ir 
visaugstāk un spīd visspožāk. Dzīve piedāvā milzum daudz 
iespēju, ko īstenot, kam ir pietiekami daudz laika. Šai paaudzei 
bērni ir izauguši, jo tiem, kuriem šobrīd ir 50, bērni dzima 
aptuveni 20 gadu vecumā. Savukārt tiem, kuriem šobrīd ir 30, 
bērni dzimst 30–35 gadu vecumā. Līdz ar to viņiem 50 gadu 
vecumā bērni vēl nebūs izauguši, taču viņi dzīvi vairāk     
izbaudījuši jaunībā.

Arvien vairāk zinātnieku un pētnieku pievēršas             
50–65 vecuma grupai, lai saprastu, kāda tā īsti ir – ne īsti veca, 
ne īsti jauna; ne īsti kompetenta, ne īsti nekompetenta;               
nesaprotama – tāpēc ļoti interesanta. Tiek rosināta ar šo 
vecuma grupu saistīta diskusija par sociālās konstrukcijas 
pārskatīšanu. Priekšstati par to, kā jāuzvedas un jāizskatās 
cilvēkam 50 gados salīdzināmi ar to, kā pirms 40–50 gadiem 
skatījās uz 30–35 gadīgu. Atceramies padomju laika �lmas 
“Dienesta romāns” vai “Likteņa ironija”, kur sievietei              
34–36 gados dzīvē jau viss bija pagājis. 30 gados – jaunība un 
visas iespējas beigušās! Ja esi ko paspējis izdarīt un sasniegt – 
labi, ja neesi – tad esi nokavējis.

Līdz ar dzīvildzes pagarināšanos, 50 gadi nav vecums. 
Cilvēkam 50 gados vēl ir laiks iegūt izglītību, apgūt citu 
profesiju, veidot ģimeni. Zīmīgi, ka ES reģistrēto laulību skaits 
principā samazinās, bet grupā “50+” tieši otrādi – palielinās.

Tiek prognozēts, ka līdz ar dzīvildzes palielināšanos mums 
nepietiks ar vienu vien profesiju.

Darba tirgus kontekstā tā saucamā sudraba ekonomika 
tiek uzskatīta par vienu no nākotnes risinājumiem, paredzot 
darba tirgus paplašināšanos un pārkvali�cēšanos tieši “50+” un  

 

 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja akadēmiķis Ojārs Spārītis
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  “Zinātnes Vēstnesis” 2023. gada 27. februāris

LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš. Foto:                        
T. Grīnbergs.      

Avots: www.lu.lv

“50+” nav vakars – tas ir pusdienlaiks, kad saule ir visaugstāk un spīd visspožāk  



Tāpat iespējams, ka šobrīd darba tirgū pieprasītās  
kompetences nav tās, kuras mums piedāvā augstskolā. Es kopš 
2020. gada vadu nacionālas nozīmes pētījumu par studējošo 
caurviju kompetenču novērtēšanu. Šīs kompetences (digitālā, 
inovatīvā uzņēmējspēja, pilsoniskā, globālā) ir kā eļļa, kas virza 
profesionālo kompetenču zobratu. Ļoti daudzos starptautiskos 
pētījumos pierādīts, ka caurviju kompetences, iespējams, ir 
tikpat svarīgas kā profesionālās kompetences, ja ne svarīgākas, 
jo nepietiek ar to, ka cilvēks ir profesionāli zinošs. Savu 
profesionālo varēšanu jāspēj īstenot dažādās dzīves jomās. 
Atceramies to brīdi, kad sākās Covid-19. Daudzi profesionāļi 
izkrita no aprites, jo trūka nepieciešamo digitālo kompetenču.

Ar kolēģiem runājām par to, kas notiks ar augstskolu, 
arvien plašāk ienākot mākslīgajam intelektam. Referātam vairs 
nebūs nozīmes, jo to varēs uzrakstīt ar mākslīgā intelekta 
palīdzību. Augstskolām jāmainās. Līdz ar to ir skaidrs, ka 
tuvākajos gados gaidāmas būtiskas augstākās izglītības 
transformācijas. Atgriešanās pie mutiskajiem eksāmeniem, 
piemēram. Mums jāsaprot, ko augstākā izglītība var sniegt tam 
mūžam, kurā paredzētas vairākas profesijas un kurā, iespējams, 
caurviju kompetences kļūs tikpat svarīgas kā profesionālās 
kompetences, bet daudzas profesionālās funkcijas nebūs cilvēka 
kompetencē. 

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie caurviju 
kompetenču tēmas iestrādāšanas augstākās izglītības               
standartos, īpaši akcentējot digitālās kompetences nozīmi. 
Tāpat notiek darbs pie mikrokvali�kāciju leģitimācijas – 
padarīt tās par vērā ņemamiem studiju rezultātiem. Tiek 
plānots, ka cilvēki varēs piedalīties augstskolu īstenotajos 
studiju kursos, apgūt noteiktu tēmu un iegūt mikrokvali�kāciju. 
Piemēram, ja optometristam vajadzīgas kognitīvās psiholoģijas 
zināšanas, šo kursu varēs apgūt kā mikrokvali�kāciju.

Es vienmēr saku, ka tehnoloģiskās inovācijas virzās ātrāk 
un straujāk nekā pedagoģiskās un izglītības politikas inovācijas. 
Visā pasaulē izglītības politikā notiek mēģinājumi būt  
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proaktīviem, taču aktivitātes lielākoties ir reaktīvas. Tā ir 
reaģēšana uz jau esošām problēmām.

Kā sociālās zinātnes raugās uz vecumu? Kad sākam domāt 
par to, ka novecojam un kurā brīdī varam tikt pakļauti 
vecuma diskriminācijai? Cik aktīvi Latvijas “50+” iedzīvotāji 
jūsuprāt iesaistās mūžizglītībā?

Vecums ir ļoti subjektīvs koncepts, jo arī tas ir sociālā 
konstrukcija. Uz vecumu varam skatīties trīs dažādos veidos. 
Pirmais ir bioloģiskais vecums, ar to viss ir skaidrs – 
paskatāmies pasē un redzam reālo gadu skaitu. Otrais saistīts ar 
valsts likumdošanā rakstīto – tas ir hronoloģiskais vecums, ko 
sabiedrība ir pieņēmusi. Cik gados pārstāj būt bērns? Cik gados 
iestājas kriminālatbildība? Cik gados esi pilngadīgs? Cik gados 
drīkst braukt ar automašīnu? Cik gados var doties pensijā? 
Vienu brīdi Latvijā bija sākusies diskusija par to, līdz cik gadiem 
drīkst vadīt automašīnu. Līdz cik gadiem drīkst praktizēt ārsts? 
Taču hronoloģiskā vecuma kontekstā varam tikt pakļauti 
vecuma diskriminācijai. Pēc būtības katrs alkohola pārdevējs 
Latvijā riskē tikt iesūdzēts par goda un cieņas aizskaršanu, ja 
viņš uz aci nosaka, vai pircējam ir 25 gadi vai nav. Pēc likuma, 
iegādājoties alkoholu, personu apliecinoši dokumenti būtu 
jārāda visiem, tad diskriminācija uz vecuma pamata nebūtu 
iespējama.

Trešais ar vecumu saistītais koncepts ir funkcionālais 
vecums, kas saistīts ar katra cilvēka sniegumu neatkarīgi no tā, 
cik tam gadu. Bieži sastopam cilvēkus, kuri var ļoti veiksmīgi 
strādāt un aktīvi dzīvot daudz ilgāk nekā citi vienaudži. Domā-
jot par šī laikraksta speci�ku, vēlos uzsvērt, ka zinātnieki nodar-
bojas ar intelektuālajām aktivitātēm, kā rezultātā viņu spējas un 
funkcionēšana noteiktā vecumā ir ilgāka.

Manuprāt, vecums iestājas tad, kad saproti, ka tevi vairs 
nevajag. Visi grib būt noderīgi un vajadzīgi. Patiesībā tīri 
cilvēcīgi visi vēlamies šīs apjausmas brīdi novilcināt. Izglītība ir 
viens no veidiem, kā varam uzturēt savu aktivitāti.

Zinu, ka daudziem nepatiks tas, ko teikšu, tomēr savās 
izpratnes formās joprojām esam postpadomju valsts. Sociālās 
konstrukcijas un ar vecumu saistītās sociālās lomas mums 
mainās diezgan smagnēji. Cilvēks 50 un vairāk gados savā ziņā 
ir tāds kā sabiedrības priekšstatu ķīlnieks. Sociālie un kultūras 
paraugi šai vecuma grupai ir tikai nedaudzi. Ja skatāmies �lmas, 
kas radītas pirms vairākiem gadu desmitiem, tās vairs neatbilst 
šim vecumposmam. Vai Ēriks no �lmas “Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” ir vecs? Jā, Ēriks šajā �lmā ir, atvainojiet, vecs, iemīlējies 
muļķis, kurš skrien pakaļ Lāsmiņai, bet viņam �lmā ir tikai 41 
gads! Sliktā ziņa ir tāda, ka paši vēl īsti neesam aptvēruši savas 
iespējas. Labā ziņa – iespējas ir. Šo esmu teikusi vairākās 
intervijās un atkārtošos – pieņemt, ka esi vecs 50 gados, 
piestumt krēslu pie loga, apsēsties un gaidīt nāvi ir diezgan 
muļķīgi, jo būs jāsēž vēl trīs līdz četras desmitgades. Cilvēkam 
vēl ir visas iespējas veidot dzīvi, iespējams, pat no jauna. Es 52 
gados apprecējos. Galīgi nedomāju par vecumu vai pensiju, jo 
ekonomikā 15 gadu nogrieznis ir pietiekami liels. Saprotu, ka 
vajadzētu palielināt 3. pensijas līmeņa iemaksas, bet šī brīža 
in�ācijas situācijā neredzu tam jēgu. Man pēdējos gadus kļuvis 
žēl laika, žēl nogulēt brīvdienu līdz pulksten 12.00, kā dažbrīd 
gribētos. Jo dzīvei atvēlētais laiks nekad nešķiet pietiekams.

Rietumu kultūrā valda jaunības kults. Daži mediķi pat 
uzskata, ka vecums ir slimība. Plastiskajā medicīnā, kosme-
toloģijā un dermatoloģijā iegulda miljonus un dara visu iespēja-
mo, lai cilvēks izskatītos jauns pēc iespējas ilgāk. Mūsdienu 
cilvēkam ir pat bail domāt par vecumu. Studentiem vaicāju, vai 
viņi grib būt veci? Nē, neviens negrib būt vecs. Tad saku: “Vai 
tad jūs mirsiet jauni?” Nē, viņi nemirs jauni. Es smejos un saku: 
“Izdomājiet, ko jūs īsti gribat!” Skatoties no funkcionālā 
vecuma perspektīvas, 50-gadniekiem tas ir ļoti optimistisks 
vēstījums. Daudz kas atkarīgs no mums pašiem, jo teorētiski 
laika ir vēl pietiekami daudz un daudz kas ir iespējams. Lai gan, 
protams,  savu laika robežu nezinām, jo rītdiena nevienam nav 
apsolīta.
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Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

2023. gada 14. februārī Leimenē Vācijā mūžībā devās LZA 
īstenais loceklis Dr. habil. phys. Kurts Švarcs – izcils zinātnieks, 
zinātnes organizētājs, zinātnes popularizētājs un pedagogs. 
Viņš bijis zinātniskais skolotājs kā man, tā arī daudziem citiem 
Latvijas un ārzemju zinātniekiem.

Kurts Švarcs dzimis Rīgā 1930. gada 27. aprīlī grāmatveža 
Kurta Švarca un medicīnas māsas Martas Švarcas ģimenē. 
Studēja LVU Fizikas un matemātikas fakultātē             
(1950.–1954. gadam) un paralēli strādāja par laborantu Rīgas 
Medicīnas institūtā, bet vēlāk LVU. Līdz tam bija strādājis arī 
par elektriķi. Interesanti, ka laboranta darbs jau jaunībā noveda 
Kurtu pie populārzinātnisko grāmatu rakstīšanas. Savu pirmo 
grāmatu – “Aukstā gaisma” (1956) – viņš uzrakstīja, lai varētu 
apmaksāt krāsni �zikas eksperimentiem. Kopš tiem laikiem 
viņš lieliski strādājis ne tikai ar galvu, bet arī ar rokām. Viņa 
mājās vienmēr bija paliela perfekti sakārtotu darbarīku kaste, 
kuru viņš regulāri papildināja.

Pēc LVU beigšanas Kurts mācījās LVU aspirantūrā, bet 
1960. gadā Tartu Valsts universitātē aizstāvēja �zikas un 
matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju. No 1961. līdz       
1992. gadam K. Švarcs strādāja dažādos amatos: LPSR ZA 
(tagad LZA) Fizikas institūtā kā paša dibinātās Jonu kristālu 
radiācijas �zikas laboratorijas vadītājs, Fizikas institūta         
zinātniskais direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Salaspils 
kodolreaktora zinātniskais vadītājs.

1970. gadā viņš PSRS ZA Fizikas institūtā Maskavā 
aizstāvēja �zikas un matemātikas zinātņu doktora disertāciju. 
1971. gadā Kurtu Švarcu ievēlēja par LPSR ZA korespondētāj- 
locekli, bet 1990. gadā – par LZA īsteno locekli.

Kā laboratorijas vadītājs profesors Švarcs vadīja obligātos 
marksisma �lozo�ja seminārus, taču apspriežamās tēmas viņš 
parasti izvēlējās ārpus marksisma ietvariem, un tās tika veltītas 
zinātnes �lozo�skajiem aspektiem (piemēram, Tomasa Kūna 
teorijai), kā arī mākslas un psiholoģijas jautājumiem. Kopā ar 
laboratorijas darbiniekiem viņš strādāja arī padomju laikam 
raksturīgajās talkās, piemēram, kāpostu novākšanā Salaspilī, 
aprīļa sestdienas talkās apkārtnes apkopšanā.

1976. gadā viņš izveidoja LPSR ZA Fizikas institūta 
Specializēto zinātnisko padomi zinātņu kandidāta un doktora 
grāda aizstāvēšanai cietvielu �zikā, kas darbojās līdz                 
1992. gadam. Tajā disertācijas ir aizstāvējuši daudzi Latvijas 
(galvenokārt FI, LVU un DPI) un ārzemju cietvielu �zikas 
speciālisti. K. Švarcs bija arī Rīgas Civilās aviācijas inženieru 
institūta profesors un Fizikas katedras vadītājs.

1981. gada maijā profesors Švarcs noorganizēja pirmo 
starptautisko konferenci “Defects in Insulating Crystals” Rīgā. 
Līdz tam tās bija notikušas tikai ārzemēs. Konferencē tika 
pasniegti 237 referāti, tajā piedalījās vairāki simti dalībnieku no 
visas pasaules. Viņš organizējis arī vairākas Vissavienības 
konferences, tajā skaitā hologrā�jā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņam nostri�kāci-
jas kārtā piešķīra habilitētā �zikas doktora grādu                           
(Dr. habil. phys.). 1992. gadā K. Švarcs pieņēma piedāvāto divu 
gadu viesprofesūru Heidelbergas Universitātē un ar ģimeni 
pārcēlās uz dzīvi Vācijā, Leimenē. Pēc viesprofesūras beigām     
K. Švarcs līdz 2010. gadam strādāja Darmštates Smago jonu 
�zikas institūta Materiālu pētniecības nodaļā kā vecākais 
pētnieks, veicot kā eksperimentālo, tā teorētisko darbu.

2007. gadā Ļeva Gumiļeva Eirāzijas nacionālā universitāte 
Astanā Kazahstānā uzaicināja profesoru Švarcu darbā par 
konsultantu radiācijas �zikā sakarā ar jaunā paātrinātāja 
darbības sākumu. K. Švarcs koordinēja radiācijas pētījumus 
Astanā līdz 2014. gadam.

Kurts Švarcs ir pētījis jonizējošās radiācijas un gaismas 
stimulētos procesus sārmu halogenīdu jonu kristālos, segneto-
elektriskajos kristālos, kā arī amorfajās halkogenīdu pusvadītā-
ju kārtiņās. Viņš ir arī hologrā�jas pamatlicējs Latvijā, it sevišķi 
attiecībā uz fotoinducēto procesu pētīšanu ar hologrā�jas 
metodes palīdzību. Profesora Švarca darba rezultāti ir 
atspoguļoti vairāk nekā 150 zinātniskos rakstos un piecās 
zinātniskās monogrā�jās. K. Švarca izcilā zinātniskā darbība 
atzīmēta ar LPSR Valsts prēmiju par termoluminiscento 
dozimetru izstrādi jonizējošā apstarojuma mērīšanai (1977), 
LPSR ZA Keldiša prēmiju (1988), LZA un A/S “RD Alfa” Gada 
balvu par mūža devumu un cietvielu radiācijas �zikas skolas 
izveidi Latvijā (2000), kā arī ar LZA Lielo medaļu par izciliem 
darbiem un praktiskiem risinājumiem radiācijas �zikā un 
hologrā�jā (2010).

Tā kā hologrā�jas nozarē sāku strādāt tieši pateicoties 
profesoram Švarcam, pastāstīšu par to sīkāk. Pašā sākumā    
1972. gada janvārī prof. K. Švarcs man piedāvāja nodarboties ar 
kristālu audzēšanu. Tomēr šis virziens lielā mērā bija tīri 
tehnoloģisks un maz saistīts ar manu radio�ziķa izglītību. Tādēļ 
lūdzu profesoru Švarcu manu darbības jomu mainīt, ko viņš pēc 
zināmām pārdomām arī izdarīja un piedāvāja man nodarboties 
ar hologrā�ju. Līdz tam par hologrā�ju man bija tikai ļoti 
vispārīgs priekšstats. Dziļāk iepazīstoties konstatēju, ka tas ir 
tieši tas, kas man vajadzīgs. Prof. K. Švarcs man piedāvāja apgūt 
hologrā�ju teorētiski un praktiski, uzbūvēt pirmo hologrā�sko 
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iekārtu Latvijā un izmantot to materiālu testēšanai hologrā�s-
kajam informācijas ierakstam. Līdz ar to bija jāapgūst dziļāk 
tādas interesantas zinātnes nozares kā lineārā un nelineārā 
optika, cietvielu �zika, lāzer�zika, informācijas teorija, kā arī 
daudzveidīga eksperimentu tehnika un metodika. Te lieti 
noderēja mana radio�ziķa izglītība.

Pirmā hologrā�skā iekārta Latvijā tapa aptuveni pusotra 
gada laikā – no 1972. gada janvāra līdz 1973. gada oktobrim, 
kad aditīvi krāsotos kālija bromīda kristālos mēs kopā ar Dainu 
Banderi (tagad Daina Popele) ierakstījām pirmās elementārās 
hologrammas – hologrā�skos režģus. Ieraksta pamatā bija 
fotoinducēta F→X reakcija. Darbs pie hologrā�skās iekārtas 
izveides bija jāsāk no nulles, jo tajā laikā Latvijā par hologrā�ju 
gandrīz neviens neko nezināja. Pat visā PSRS tikai dažas grupas 
strādāja šajā virzienā. Vispirms, pēc prof. Švarca un Jāņa 
Kristapsona ierosmes, veicu piloteksperimentus uz parastā 
galda ar foto�lmu. Rezultāti bija negatīvi. Kļuva skaidrs, ka 
nepieciešams liela izmēra optiskais galds ar augstu vibroizolāci-
jas pakāpi. Rezultātā izkristalizējās ideja, ka nepieciešama arī 
masīva plate uz rāmja, kas, savukārt, balstītos uz riepām. Pēc 
intensīviem meklējumiem atradu norakstītu instrumentu 
atslēdznieku plati (2x1 m2 , 900 kg), ko nopirku Rīgas Vagonu 
rūpnīcā par 70 rubļiem. Rāmi izgatavoja Fizikas institūta 
darbnīcā, bet piemērotas smagās automašīnas riepas atradu 
Atomreaktora sētā. Hēlija – neona gāzes lāzers LG – 36A tika 
nopirkts Ļvovas lāzeru rūpnīcā. Nepieciešamās optiskās detaļas, 
izmantojot prof. K. Švarca sakarus, izdevās nopirkt LOMO 
(Ļeņingradas optiski-mehāniskā apvienība) Nelikvīdu 
noliktavā. Optisko detaļu turētājus pēc manām skicēm 
izgatavoja K. Švarca laboratorijas darbnīcā.
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 Lai gūtu praktisku priekšstatu par darbu ar hologrā�sko 
iekārtu 1973. gada vasarā kopā ar Dainu Banderi (tagad Popeli) 
stažējāmies Gorkijas (tagad Ņižņijnovgorodas) Valsts universi-
tātes Radio�zikas fakultātē, kurā biju mācījies un kur šāda 
iekārta jau darbojās. Tālāk hologrā�skā iekārta tika izmantota 
hologrammu ierakstam sārmu halogenīdu un elektrooptiskajos 
kristālos, amorfo pusvadītāju kārtiņās, fotoplatēs.

Profesors K. Švarcs no paša sākuma bija ne tikai mans 
priekšnieks, bet arī zinātniskais vadītājs, lai gan o�ciāli par tādu 
kļuva tikai 1976. gadā, kad es iestājos neklātienes aspirantūrā. 
Nepārspīlējot varu teikt, ka viņš kļuva par manu zinātnisko 
tēvu. Viņa vadības stils bija ļoti demokrātisks. Ārēji varēja 
izskatīties, ka esmu atstāts pilnīgi savā ziņā (tas man ļoti patika), 
taču viņš vienmēr atrada īsto brīdi, lai sekotu eksperimentu 
norisei, virzītu manas aktivitātes vajdzīgajā virzienā, rosināja 
idejas, apgādāja ar literatūru. Nenovērtējamas bija tikšanās pie 
tējas tases ar grauzdētām maizītēm viņa viesmīlīgajā dzīvoklī 
Skolas ielā, kur risinājās sarunas ne tikai par zinātni, bet arī par 
vēsturi, mākslu, �lozo�ju. Bieži atceros viņa teicienus:    
“patiesība ir vidū”, “cilvēks – tas ir gēni un gadījums”. Tāpat viņš 
regulāri tikās arī ar citiem saviem audzēkņiem.

1973. gadā Švarca laboratorijā sāka strādāt Pēteris     
Augustovs, kurš izveidoja polarizācijas-optisko iekārtu tiešai 
mazu gaismas laušanas koe�cienta izmaiņu pētīšanai 
elektrooptiskos kristālos. Pirmos eksperimentus Pēteris veica 
uz manas iekārtas. Tālāk viņš bieži piedalījās arī hologrā�skajos 
eksperimentos. 70. gadu otrā pusē K. Švarca laboratorijā sāka 
strādāt Māra Reinfelde (bijusī mūzikas skolotāja kļuva par 
�ziķi!) un ķīmiķis Jānis Teteris. Vispirms Māra, tad Jānis 
iesaistījās arī hologrā�skajos eksperimentos. Tagad viņi abi ir 
atzīti hologrā�jas speciālisti.

Darbs Fizikas institūtā mani aizrāva, jo bija radošs un 
daudzpusīgs, tas prasīja eksperimentēšanu apvienot ar 
teorētiskiem aprēķiniem, kurus savukārt varēja eksperimentāli 
pārbaudīt. Tā laikā no 1976. līdz 1978. gadam es izstrādāju 
plāno amplitūdas – fāzes režģu teoriju, lai varētu noteikt 
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fotoinducētas absorbcijas un laušanas koe�cientu izmaiņas 
amorfo pusvadītāju kārtiņās. To vēlāk gan pats, gan kopā ar 
Pēteri Augustovu eksperimentāli pārbaudīju. Tā tika publicēta 
divos rakstos Vissavienības žurnālā “Optika un spektroskopija”. 
Pie šo rakstu sagatavošanas un publicēšanas, tāpat kā citos 
darbos, aktīvu dalību ņēma profesors Švarcs. 

Darba gaitā izrādījās, ka hologrā�jas iespējas attiecībā uz 
gaismas jūtīgiem materiāliem ir daudz plašākas nekā vienkārša 
to testēšana. Konstatējām, ka hologrā�sko režģu metode ir 
jutīga gaismas izraisīto (fotoinducēto) procesu pētīšanas 
metode, kas ļauj reālā laikā izmērīt niecīgas optisko 
raksturlielumu izmaiņas. Vēlāk izrādījās, ka hologrā�jas 
metode dod iespēju noteikt arī vairākus citus �zikālo procesu 
raksturlielumus, piemēram, elektronu kustīgumu un optiskās 
ass virzienu elektrooptiskos fotorefraktīvos kristālos, F-centru 
difūzijas koe�cientu un to kustības ātrumu sārmu halogenīdu 
kristālos, noteikt relaksācijas laikus utt. Tieši šis virziens man 
hologrā�jā kļuva par galveno.

Emocionālā ziņā spilgtā atmiņā palikusi hologrammu 
pašpastiprināšanās efekta atklāšana aditīvi krāsotos KBr 
kristālos ar F-centriem jau 1973. gada decembrī. Tajā laikā par 
pašsaprotamu tika uzskatīts, ka ne�ksēta hologramma 
dinamiskā vidē tiek optiski dzēsta, ja to nolasa ar vienu lāzera 
staru (ieraksts normāli notiek ar diviem stariem). Pārsteidzošā 
kārtā daudzos gadījumos es novēroju pretējo – ieraksta 
pastiprināšanos ar vienu staru. Šo faktu uzreiz darīju zināmu 
profesoram Švarcam, arī viņš bija par to pārsteigts. Tālākos 
darbus šajā virzienā veicu saziņā ar viņu. Vēlāk hologrammu 
pašpastiprināšanos mēs novērojām arī citos materiālos, 
piemēram, LiNbO3:Fe kristālos, amorfo pusvadītāju As-S, 
As-Se, As-S-Se kārtiņās. Vēlāk uzzināju, ka pasaulē šo efektu 
pirmie novērojuši ASV zinātnieki Amodejs un Steblers 1972. 
gadā LiNbO3:Fe kristālos. Tomēr šī efekta izpausmes dažādos 
materiālos (piem., KBr un LiNbO3:Fe) ir dažādas. Faktiski 
jārunā par vairākiem pašpastiprināšanās efektiem, no kuriem 
tikai koherentās pašpastiprināšanās efekts ir vispārīgs. Šo efektu

teorētiska un eksperimentāla (kopā ar Kurtu Švarcu un Māru 
Reinfeldi) izpēte ir bijusi būtiska mana zinātniskā darba daļa. 
Pateicoties Jānim Teterim, tas atradis arī praktisku pielietojumu 
hologrā�sko uzlīmju izgatavošanai.

Visu mūžu K. Švarcs bijis arī aktīvs zinātnes popularizētā-
js. Viņš sarakstījis trīs populārzinātniskas grāmatas, publicējis 
vairāk nekā 10 populārzinātniskus rakstus žurnālos 
“Zvaigžņotā Debess” un “Enerģija un Pasaule”. Viņa pēdējais 
raksts “Mākslīgais intelekts: datori, roboti un cilvēka smadzeņu 
darbība” tika publicēts žurnālā “Enerģija un Pasaule”               
2020. gadā. Laikā no 2011. līdz 2016. gadam viņš uzstājies ar 
piecām kupli apmeklētām populārzinātniskām lekcijām arī 
LZA. To nosaukumi aptvēra plašu jautājumu loku – “Cilvēks, 
reliģija, zinātne. Ieskats cilvēku evolūcijā un modernajā 
sabiedrībā”, Smadzenes un informācija”, “Simboli no akmens 
laikmeta līdz šodienai”, “Zinātnes sākumi un evolūcija”, 
“Eiklīds, Einšteins, kvantu kompjūteri un haosa teorija”. Šī viņa 
aktīvā populārzinātniskā darbība novērtēta ar Artūra Balklava 
balvu 2018. gadā.

Izcila bijusi arī profesora Švarca pedagoģiskā darbība. Kā 
jau minēts, viņš bijis docētājs LVU, Rīgas Civilās aviācijas 
inženieru institūtā un Heidelbergas Universitātē. Viņa vadībā 
disertācijas izstrādājuši un aizstāvējuši Juris Ekmanis, Jānis 
Kristapsons, Fjodors Pirogovs, Andris Ozols, Pēteris Augus-
tovs, Māra Reinfelde, Viktors Kozlovs, Jurijs Šuņins un citi, kā 
arī profesora Švarca izveidotās Daugavpils Pedagoģiskā institū-
ta (tagad DU) cietvielu �zikas un hologrā�jas skolas pārstāvji – 
Ella Feldmane, Amandis Podiņš, Staņislavs Rabša, Viktors 
Čaadajevs, Valfrīds Paškevičs, Vjačeslavs Gerbreders. Pie 
profesora Švarca zinātniskajiem skolēniem sevi pieskaita arī 
Baiba Bērziņa un Jānis Teteris. Nešaubos, ka arī daudzi citi, 
kuriem neesmu uzdevis šo konkrēto jautājumu.

Turpinājums no 4. lpp.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
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AIZSTĀVĒŠANA
2023. gada 31. janvārī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Veselības un Sporta zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
ALEKSANDRAM ASTAFIČEVAM tika piešķirts zinātniskais doktora 
grāds (Ph. D.) veselības un sporta zinātnē sporta pedagoģijas 
apakšnozarē. Balsojuma rezultāti:  par – 12,  pret – 0, atturas – 0.    

***
2023. gada 16. februārī Daugavpils Universitātes Matemātikas 

promocijas padomes atklātā sēdē INNAI SAMUILIKAI tika piešķirts 
zinātniskais doktora grāds (Ph. D.) dabaszinātnēs. Balsojuma rezultāti: 
par – 6, pret – 0, atturas – 0. 

***
2023. gada 17. februārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 

universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas 
padomes atklātā sēdē JURIM HĀZNERAM tika piešķirts  zinātniskais 
doktora grāds (Ph. D.) sociālajās zinātnēs. Balsojuma rezultāti: par – 8, 
pret – 0, atturas – 0.

***
2023. gada 15. martā plkst. 11.00 Biznesa augstskolas “Turība” 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā 
sēdē Rīgā, Graudu ielā 68, C205. telpā ALEKSANDRS POPOVS 
aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Business architecture framework 
for digital transformation roadmap creation and expected outcomes 
calibration” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti:    
Dr. oec. Māris Jurušs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. oec. Biruta Sloka 
(Latvijas Universitāte), Ph. D. Jana Majerova (Žilinas Universitāte, 
Slovākija). Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas 
“Turība” bibliotēkā Rīgā, Graudu ielā 68.

***
2023. gada 16.  martā plkst. 11.30 Baltijas Starptautiskās 

Akadēmijas (BSA) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 
Rīgā, Lomonosova ielā 1/4, 217. auditorijā ANATOLIY                           
LYTVYNENKO aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Data con�denti-
ality in the sphere of healthcare in the laws of the European states" ("Datu 
kon�dencialitāte veselības aprūpes jomā Eiropas valstu tiesībās") 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs.       
Recenzenti: Dr. iur. Ingrīda Veikša (SIA "Biznesa augstskola Turība",   
Dr. iur. Elīna Stankēviča (Baltijas starptautiskā akadēmija),                       
Dr. iur. Urszula Drozdowska (Bjalistokas Universitāte, Polija). Ar 
promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 
1/4, kā arī augstskolas tīmekļvietnē: www.bsa.edu.lv.

***
2023. gada 17. martā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 
Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Fizikas, matemātikas un optometri-
jas fakultātē Jelgavas ielā 3, 201. telpā, tai skaitā arī tiešsaistē Microso� 
Teams platformā DZINTRA ŠTEINBERGA aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Grobmana-Hartmana teorēmas vispārinājumi 
neautonomām dinamiskām sistēmām” zinātniskā doktora grāda (Ph. 
D.) iegūšanai matemātikā.Recenzenti: Dr. math. Ewa Schmeidel 
(Bjalistokas Universitāte, Polija), Dr. math. Artūras Štikonas (Viļņas 
Universitāte), Dr. habil. math. Felikss Sadirbajevs (Daugavpils Universi-
tāte, Latvija). Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties 

LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai 
sēdē līdz 2023. gada 11. martam, rakstot uz: janis.bajars@lu.lv.             

***
2023. gada 20. martā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes 

(RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-21” atklātā sēdē Rīgā, 
Kronvalda bulvārī 1, 200. telpā LINDA ALKSNE aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu “Video lekcijas kā koda analīze kombinētajā apmācību 
modelī” (angļu valodā: Video Lectures as Code Analysis in the Blended 
Learning Model) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzen-
ti: Dr. paed. Sarma Cakula (Vidzemes Augstskola), Ph. D. Carlos Turro 
Ribalta (Valensijas Politehniskā universitāte, Spānija), Dr. sc. ing. Jurģis 
Poriņš (Rīgas Tehniskā universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties 
RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, P. Valdena ielā 5, un Valsts Nacionā-
lajā bibliotēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 3.

***
2023. gada 24. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 
Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 519. auditorijā MAXIMILIAN-BENEDIKT 
KOEHN aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Uzvedības faktoru 
ietekme uz portfeļu pārvaldnieku investīciju lēmumu pieņemšanu 
Eiropā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs, 
zinātnes nozarē ekonomika un uzņēmējdarbība. Recenzenti: Dr. oec. 
Marina Kudinska (Latvijas Universitāte), Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane 
(Rīgas Tehniskā Universitāte), Ph. D. Asta Valackiene (Mikola Romera 
Universitāte, Lietuva). Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā 
Rīgā, Raiņa bulvārī 19. 

***
2023. gada 24. martā plkst. 13.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 

(LMA) promocijas padomes atklātā sēdē JANA KUKAINE aizstāvēs 
promocijas darbu par tēmu “Feministiskā māksla postsociālismā: 
viscerālās estētikas perspektīva” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
mākslas zinātnē iegūšanai. Recenzenti: Dr. art. Stella Pelše (Latvijas 
Mākslas akadēmija), Dr. philol. Sandra Meškova (Daugavpils Universi-
tāte), Dr. phil. Igors Gubenko (Latvijas Universitāte). Ar promocijas 
darbu var iepazīties LMA bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, un LMA 
tīmekļvietnē (www.lma.lv→     Pētniecība-aktualitates).  

***
2023. gada 24. martā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) 

Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas 
padomes atklātā sēdē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas 
fakultātē Rīgā, Jelgavas ielā 3, 501. telpā, kā arī attālināti,  REINIS 
BARANOVSKIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Elektromag-
nētiski ierosinātu plūsmu izpēte ar mērķi optimizēt degazācijas procesu 
šķidrā metālā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszināt-
nēs. Recenzenti: Dr. phys. Guntars Kitenbergs (Latvijas Universitāte), 
Dr. sc. Aleksandrs Pedčenko (Coventry University, Lielbritānija),            
Dr. ing. Egbert Baake (Leibniz Universität, Vācija).Ar promocijas darbu 
var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Dalība sēdē ar 
iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz: sintija.silina@lu.lv līdz 2023. gada 
21. martam.

2023. gada 30. martā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) 
Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 
attālināti tiešsaistes platformā Zoom JĀNIS KUDIŅŠ aizstāvēs promo-
cijas darbu par tēmu “Sudraba ekonomika: pēcdarbspējas vecuma 
iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana Latvijā” zinātniskā doktora 
grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs.Recenzenti: Dr. oec. Olga 
Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), akadēmiķe Dr. habil. oec. Baiba 
Rivža (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Zinātņu      
akadēmija), Ph. D. Mariana Mateeva Petrova (Kirila un Mefodija 
Velikotirnovas universitāte, Bulgārija). Lūdzam interesentus reģistrēties 
dalībai sēdē līdz 2023. gada 27. martam, rakstot uz: alina.danilevica@-
du.lv. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU 
bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, un tīmekļvietnē: www.du.lv.

***
2023. gada 31. martā plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitates 

(RTU) Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes 
“P-08” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 201. telpā (gan klātienē, gan 
attālināti) ROMĀNS KUŠŅINS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu 
“Modeļa jutības novērtēšana un nenoteiktības samazināšana 
dielektriskās caurlaidības mērījumos” (angļu valodā: Model Sensitivity 
Evaluation and Uncertainty Reduction of Dielectric Permittivity 
Measurements) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: 
Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. 
Ingo Gaspard (Darmštates Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija), Dr. 
Darius Plonis (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva). Ar 
promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Valsts Nacionālajā 
digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU 
e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: 
www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***
2023. gada 31. martā pulkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) 

promocijas padomes �lozo�jā, ētikā un reliģijas zinātnē atklātā sēdē 
Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 503. telpā REINIS VILCIŅŠ aizstāvēs promo-
cijas darbu par tēmu "Scientisma kritika Ludviga Vitgenšteina �lozo�jā" 
zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: Dr. phil. Velga 
Vēvere (Ekonomikas un kultūras augstskola), Dr. phil. Knuts Martins 
Štunkels (Rūras Universitāte, Vācija), Dr. theol. Valdis Tēraudkalns 
(Latvijas Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties LU 
bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***
023. gada 6. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) promo-

cijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 
100. auditorijā AGNESE SLIŠĀNE (Lastovska) aizstāvēs promocijas 
darbu par tēmu "Pedagoģiskās uzņēmējspējas konceptualizācija 
skolotāju izglītības pilnveidei" zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) 
iegūšanai. Recenzenti: Dr. paed. Linda Daniela (Latvijas Universitāte), 
Dr. sc. ing. Andra Blumberga (Rīgas Tehniskā Universitāte),                      
Dr. paed. Nora Jansone-Ratinika (Rīgas Stradiņa universitāte). Ar 
promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

“Patiesība ir vidū”, “cilvēks – tas ir gēni un gadījums”  
Zinātnisko skolotāju KURTU ŠVARCU pieminot

 
 


