
JUBILEJAS NUMURS LAIKRAKSTA 30. GADADIENĀ 

SvEIcIENS “ZINĀTNES 
vēSTNESIM“ JUBILEJĀ!

Ilmārs DŪRĪTIS,�
LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes ko-
misijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovā-
ciju apakškomisijas priekšsēdētājs

Sirsnīgi sveicu visus Latvijas zinātniekus 
un ar zinātnes procesu saistītos ļaudis, bet 
jo īpaši “Zinātnes Vēstneša” redakciju, mūsu 
laikraksta 30 gadu jubilejā! Gandrīz katra zi-
nātnieka vārds kādreiz ticis vai vēl tiks iedru-
kāts  un aiznests pasaulē, tieši caur šo mums 
svarīgo laikrakstu!

Mēs varam būt lepni, ka mums ir šāds laik-
raksts – laika raksts, kas ne tikai informē par 
svarīgāko, bet dokumentē   mirkli, kurš ik se-
kundi kļūst par vēsturi! Novēlu nākamo darba 
cēlienu “Zinātnes Vēstnesim” vēl kvalitatīvā-
ku un ražīgāku!

“Mēs varam būt lepni,� ka
mums ir šāds laikraksts!

PAR AKTīvU UN 
RīcīBSPēJīGU SADARBīBU!

Ilga ŠuplInSka,�
Izglītības un zinātnes ministre

Pēc analoģijas ar cilvēka dzīvi laikrakstam 
“Zinātnes Vēstnesis” tuvojas radošākais un ra-
žīgākais posms: kad augstākā izglītība ir iegūta, 
iespējams, atrasts prieku raisošs, sapņus piepil-
došs darbs un disertācijai praktiskā pētījumu 
daļa jau izstrādāta. Cita starpā, tam pietiek laika 
kā pilsoniskām, tā cilvēcisko labsajūtu radošām 
aktivitātēm. Tas nozīmē, ka informācijas pārpil-
nības un datu “uzbrukuma” laikā laikrakstam 
“Zinātnes Vēstnesis” ir: 1) vēl uzstājīgāk, vizuāli 
iedarbīgāk jāizklāsta zinātnes atklājumu norise 
un to sasaiste ar nozares, tautsaimniecības at-
tīstību, 2) jāorientējas uz noteiktu adresātu, tai 
skaitā uz politiķu un jauniešu auditorijas mērķ-
tiecīgu uzrunāšanu, 3) plašāk un vispusīgāk jā-
atspoguļo zinātnieku redzējums uz globāliem 
procesiem valstī un pasaulē. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir par aktī-
vu un rīcībspējīgu sadarbību arī turpmāk!

GREETINGS To ThE 
ScIENcE BULLETIN – 30

Felix unGER,�
President European Academy 
of Sciences and Arts

The Sciences Bulletin has been existing 
for 30 years now and is issued by the Latvian 
Academy of Sciences, the Latvian Council 
of Science and the Latvian Union of Scien-
tists. 30 years is a long time, it is almost one 
generation and within this time many things 
have changed, in Latvia too. I recall very good 
the progress which has been done since 

1992, when I visited for the first time Riga. 
This Newspaper is stimulating, especially to 
young scientists and all the scientific matters 
should be brought to the attention in interna-
tional environments and is mainly designed 
for the Latvian scientists to foster all the de-
velopment and to encourage young people 
being active in their field of sciences.

Science is part of our future!

“Science
is part of our future!

Sveicieni “Zinātnes Vēstnesim” 
trīsdesmitgadē!

Šis izdevums, ko kopīgi izdod LZA, LZP un 
LZS, pastāv jau 30 gadus. Tas ir ilgs laiks, gan-
drīz viena paaudze. Šajā laikā notikušas dau-
dzas pārmaiņas, arī Latvijā. Es redzu ļoti lielu 
progresu kopš 1992. gada, kad pirmo reizi biju 
Rīgā. Izdevums adresēts pārsvarā Latvijas zi-
nātniekiem, lai veicinātu visa veida attīstību un 
starptautisko perspektīvu. ZV ir rosinošs, īpaši 
jaunajiem zinātniekiem, tas stimulē viņus būt 
aktīviem savā zinātnes jomā.

Zinātne ir mūsu nākotnes daļa!
Fēlikss Ungers, Eiropas Zinātņu un mākslu aka-
dēmijas prezidents

Foto - J. BREncIS

“Zinātnes Vēstnesis” nr 1. 1989. g.



vēSTNEŠA JUBILEJĀ

uldis GRĀVĪTIS,�
Latvijas Zinātnieku savienības 
Valdes priekšsēdētājs

“Mūsu Vēstnesim – 30” – daudzkārt zināt-
nieku vidē dzirdētā frāze liek atcerēties, kā 
viss sākās. Jau pirms Latvijas Zinātnieku sa-
vienības dibināšanas brīža 1988. gada 27. no-
vembrī Latvijas zinātnieku vidū valdīja vien-
prātīgs uzskats, ka jāaktivizē zinātniskās un 
populārzinātniskās publicistikas izdošana, lai 
veicinātu zinātnisko domāšanu – lai sabied-
rība domātu zinātniski. Tajā laikā runa bija 
par žurnāla ”Zinātne un tehnika” pārkārtoša-
nu. Žurnāls ar nosaukumu ”Zinātne un Mēs” 
piedzīvoja tikai divus izdevumus, bet trešo 
izdevumu pārtrauca OMON iebrukums Pre-
ses namā. Tad Latvijas Zinātnieku savienība 
sāka izdot žurnālu ”Atklājums”, bet vēlāk tas 
pārtapa šodien izdodamajā avīzē ”Zinātnes 
Vēstnesis” (turpmāk – Vēstnesis). Laikā kad 
mūsu Vēstnesis ir sasniedzis savus pilnbrieda 
gadus, Latvijas zinātnes un visas valsts tālākas 
attīstības vārdā, joprojām ir akūta nepiecieša-
mība pēc sabiedrību izglītojoša žurnāla zināt-
nes jomā. Jo kamēr nebūs visas sabiedrības 
spiediens uz politiķiem, ka zinātnei ir praktis-
ki jābūt prioritātei, kā tas tiek darīts medicīnā, 
pedagoģijā un valsts aizsardzībā, zinātne ne-
varēs dot vajadzīgo ieguldījumu valsts aug-
šupejā. Līdz ar to mēs turpināsim savas valsts 
attīstību ar praktisko eksperimentu metodi, 
pakļaujot Latviju un tās iedzīvotājus zināt-
niski nepamatotiem un neprognozējamiem 
rezultātiem. Tāpēc valsts budžeta līdzekļus 
pārvaldošajām organizācijām ir jārod iespē-
ja finansēt arī speciāla, sabiedrību zinātniski 
izglītojoša un informējoša žurnāla izdošanu. 
Ceru, ka Vēstneša 50 gadu jubilejā, kāds zināt-
nes žurnāls varēs svinēt savu divdesmitgadi.
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ZINĀTNIEKU 
LAIKRAKSTAM – 30!

Ojārs SpĀRĪTIS,�
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zi-
nātnieku savienības un Latvijas Zinātnes pa-
domes laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” šogad 
atzīmē 30. gadskārtu, jo ir dzimis Trešās At-
modas saviļņojošo procesu laikā. Tieši tādēļ 
akadēmiskā sabiedrība var ar lepnumu sacīt, 
ka Latvijas izglītības, zinātnes un ekonomi-
kas jautājumus atspoguļojošais mēdijs jau 
trīsdesmit gadu atbildīgi pilda Atmodas laikā 
uzsākto apziņas un rīcības jundītāja misiju. 
Gan tipogrāfiski iespiestā, gan savus lasītājus 
digitāli uzrunājošā veidolā tas rosina pašpiln-
veidei, nerimtīgiem zinātniskās patiesības 
meklējumiem un zināšanās balstītas sabied-
rības attīstīšanai ikvienu Latvijas augstskolās, 
kā arī zinātniski pētnieciskajos institūtos un 
iestādēs strādājošo un studējošo. 

Katrā zemē zinātne ir nācijas dzīvotspējas 
un augstākā intelekta mērs, kurš kā jūtīgs 
instruments atspoguļo garīguma, kompeten-
ces un zinātniski pierādāmu teoriju īpatsvaru 
valsts vērtību sistēmā. Šo īpašību nesēji – 
Latvijas akadēmiskā elite un jaunie zinātnie-
ki – kā viedokļu līderi pilda savu tautsaim-
nieciski svarīgo uzdevumu un piedāvā arvien 
jaunas idejas, jaunus instrumentus, patentus 
un atklājumus mūsu ekonomikas attīstīšanai, 
mūsu izglītības pilnveidei un zinātniskās kon-
kurētspējas nodrošināšanai. 

Laikrakstu “Zinātnes Vēstnesis” lasa arī Sa-
eimā un tautsaimniecībai nozīmīgāko nozaru 
ministrijās, ar ko tiek nodrošināta mūsu poli-
tiskās un izpildvaras informētība par aktuali-
tātēm zinātnē kā visefektīvākajā ekonomikas 
“sildīšanas” sektorā. Tieši tādēļ jau arī Latvijas 
Zinātņu akadēmijas un tās sabiedroto – Latvi-
jas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku 
savienības – vienotais mērķis, jau 30 gadus 
izdodot laikrakstu “Zinātnes Vēstnesis”, ir 
ilgtspējīgas un tālredzīgas, vai kā mūsdienās 
mēdz sacīt viedas un labklājīgas sabiedrības 
veidošana, kuras materiālās un sociālās izaug-
smes pamats būtu veidots ar mūsu visjau-
dīgākā resursa – cilvēku un viņu zināšanu – 
pamata. Tāpēc akadēmiskajam laikrakstam 
“Zinātnes Vēstnesis” tā 30 gadu iznākšanas 
gadskārtā vēlu ar Atmodas laika enerģiju tur-
pināt rosināt mūsu sabiedrību mērķtiecīgam 
un gudram celsmes darbam. 

“Zinātnes Vēstneša” redkolēģija. 1. rindā no kreisās LZP priekšsēdētājs J. KLOVIņŠ, LZA prezidents 
O. SPāRīTIS, LZS Valdes priekšsēdētājs U. GRāVīTIS. 2. rindā no kreisās redkolēģijas priekšsēdētājs 
T. JUNdZIS, LZP zinātniskais sekretārs A. KOKORēVIčS, akadēmiķi J. SPīGULIS un P. TRAPeNCIeRIS, 
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste I. STeNGReVICA, LZA ģenerālsekretārs A. SILIņŠ, redaktore
I. BOLdāNe-ZeļeNKOVA. Trūkst - akadēmiķi J. STRAdIņŠ, R. KARNīTe un B. RIVŽA. Foto - J. BReNCIS

PASTĀvēS, 
KAS PĀRvēRTīSIES – 
PĀRDoMAS 
“ZINĀTNES vēSTNEŠA” 
TRīSDESMITGADē

Jānis klOVIŅŠ,�
Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs

Viena no zinātniskās sabiedrības funkcionē-
šanas būtiskākajām sastāvdaļām ir platforma, 
kurā zinātnieki, to grupas un zinātniskās insti-
tūcijas var dalīties ar informāciju un paust savu 
viedokli par zinātnes attīstības tendencēm, 
sasniegumiem, problēmām. “Zinātnes Vēst-
nesis” jau kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 
laika nodrošina to, ka šie viedokļi tiek uzklau-
sīti, raisot diskusiju un meklējot risinājumus. Šī 
vienotā platforma, ko uztur Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Latvijas Zinātnieku savienība un 
Latvijas Zinātnes padome, ir viena no kompo-
nentēm, kas uztur vienotu Latvijas zinātnisko 
sabiedrību, kā arī dokumentē tās attīstību.

Zinātne vienmēr ir pārmaiņu priekšā, jo pa-
rādās jauni izaicinājumi un katra jauna paau-
dze redz zinātnes misiju plašāk nekā iepriekšē-
jā paaudze. Mainās arī zinātnieku savstarpējās 
komunikācijas veidi un līdzekļi, gan konkrētās 
zinātņu nozarēs, gan arī zinātniskajā sabied-
rībā kopumā. Arī laikrakstam “Zinātnes Vēst-
nesis” jāatbild šiem izaicinājumiem, lai varētu 
ilgtspējīgi turpināt savu misiju arī nākotnē. 
Laikrakstam jākalpo par savstarpēju viedokļu 
apmaiņas platformu dažādu paaudžu un no-
zaru zinātniekiem. Vienlaikus tajā publicētais 
materiāls jāpadara saistošs ne tikai zinātnie-
kiem un ar zinātnes pārvaldei, bet arī politi-
ķiem, industrijas pārstāvjiem un citiem sabied-
rības pārstāvjiem. “Zinātnes Vēstnesī” arvien 
vairāk jāiekļauj zinātnes sociāli ekonomiskās 
ietekmes piemērus. Laikraksta elektroniska-
jam izdevumam jāmeklē arī iespējas izmantot 
tās priekšrocības, ko sniedz strauji mainīgā 
sociālo tīklu pasaule, veicinot interaktīvu mij-
iedarbību starp autoru un lasītāju.

Pašreiz zinātnes aprindās runā par Atvērto 
zinātni, zinātnisko godīgumu, atbildīgu pēt-
niecību un inovāciju, kā arī daudzām citām 
tendencēm. Latvijas Zinātnes padome saredz 
“Zinātnes Vēstneša” centrālo lomu šo disku-
siju raisīšanā, kā arī starptautisko zinātnisko 
organizāciju viedokļu atspoguļošanu. Un tas 
nav tikai laikraksta redakcijas pienākums, bet 
gan visas Latvijas zinātniskās sabiedrības ie-
spēja. Tāpēc aicinām zinātnisko sabiedrību 
līdzdarboties “Zinātnes Vēstneša” veidošanā 
un tālākā attīstībā. 

PAR LABĀM PĀRMAIŅĀM!

Ieva Siliņa,�
LJZA Valdes priekšsēdētāja

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valde 
sveic “Zinātnes Vēstneša” saimi jubilejā! 

Šie 30 gadi ir bijuši notikumu un pārmai-
ņu pilni, un šobrīd mēs atrodamies situācijā, 

kādu toreiz pat nevarētu iedomāties. Mēs 
esam daļa no eiropas ekonomiskās telpas, 
daudzi no mums ikdienā sadarbojas ar pasau-
les labākajiem institūtiem un dzīves kvalitāte 
ir jūtami uzlabojusies. Izmainoties komuni-
kācijas kanāliem un saziņas veidiem, sabied-
rība kļūst arvien informētāka par zinātnes 
sasniegumiem un zinātnieku gaitām. Tas ir 
nesis līdzi gan lielas iespējas, gan arī riskus, 
piemēram, viltus ziņu izskatā. Šobrīd mēs ri-
sinām problēmas, kādas nepastāvēja pirms 
30 gadiem. darām to sadarbībā ar citu valstu 
zinātniekiem un nodrošinām pieeju pētniecī-
bas rezultātiem caur atvērtās zinātnes rīkiem. 
Mums ir sava valsts, pašnoteikšanās un arī 
jauno cilvēku paaudze, kuriem šī brīvība un 
iespēju plašums ir pašsaprotams.

Arī nākotnes perspektīvas ir daudzsolo-
šas gan politiski un ekonomiski, gan zināt-
nes vidē. Mūsu viedoklī ieklausās, pieņemot 
politiskus lēmumus, un sadarbība ar valsts 
pārvaldes pārstāvjiem nodrošina mūsu ide-
ju, konceptu un priekšlikumu realizēšanos 
Latvijas zinātnes vidē. Ir daudz paveikts šīs 
vides sakārtošanā un labiekārtošanā un tuvā-
kā laika dienaskārtībā ir iezīmēta virkne labu 
pārmaiņu. 

Šis ir lielisks brīdis, kad būt zinātniekam, un 
mēs no sirds vēlam izdošanos, panākumus un 
ražīgu darbu Latvijai!

“ZINĀTNES vēSTNESIM” – 30

Ilze BOlDĀnE-ZEĻEnkOVa,�
“Zinātnes Vēstneša” redaktore

1989.  gada septembrī ar devīzi “Zinātni – 
Tēvzemes atjaunotnei” pie lasītājiem nonāca 
pirmais laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” numurs.  
Mēnešraksta izdevēji bija LPSR Zinātņu aka-
dēmija un Latvijas Zinātnieku savienība. Tam 
dotais uzdevums – “atspoguļot Latvijas zināt-
niekus interesējošos jautājumus, nodrošināt 
daudzveidīgāku zinātnes un sabiedrības kon-
taktu, parādīt zinātnes fundamentālo lomu sa-
biedrības attīstībā” (“ZV”. 1989. Nr.1, 1.lpp.).

Šobrīd “Zinātnes Vēstnesis” ir Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) un Latvijas Zinātnieku savie-
nības (LZS) bezmaksas izdevums. Tas iznāk 
divas reizes mēnesī gan drukas, gan elektro-
niskā formātā. Laikraksts tiek izplatīts zināt-
niskajos institūtos un augstskolās, valsts varas 
un pārvaldes iestādēs.

Laikraksts regulāri informē par aktuali-
tātēm LZA, LZP un LZS, kā arī Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienībā. Regulāri tiek publicē-
ti raksti par zinātnes politikas jautājumiem 
Latvijā un eiropas Savienībā, zinātnes jaunu-
miem pasaulē. Plaši tiek atspoguļota Latvijas 
zinātnieku starptautiskā sadarbība. Uzmanī-
ba tiek veltīta zinātnes problēmjautājumiem 
un zinātnieku diskusijām.

Trīsdesmit gados ir mainījusies laikrak-
sta izdevējinstitūciju loma zinātnes politikas 
veidošanā, pārmaiņas piedzīvoja politiķu un 
sabiedrības attieksme pret nozari un mijušās 
zinātnieku paaudzes – tas viss izlasāms “Zi-
nātnes Vēstneša” lappusēs. Par to pateicība 
pienākas gan rakstu autoriem – zinātnes no-
tikumu Latvijā un pasaulē aculieciniekiem un 
apskatniekiem, gan cilvēkiem, kas nodrošinā-
juši tā tehnisko izdošanu. 

Pirmais paldies sakāms laikraksta redakto-
riem – Guntim dišleram, Vilhelmam ļutam, 
un īpaši Zaigai Kiperei, kuras darba mūžs vai-
rāk nekā 23 gadu garumā bija saistīts tieši ar 
“Zinātnes Vēstnesi”! Paldies par darbu izdevu-
ma maketētājai Lidijai Bērziņai un LZA Infor-
mācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājam 
Dr.sc.comp. elmāram Langem par “Zinātnes 
Vēstneša” elektroniskās versijas uzturēša-
nu. Lielu atbalstu izdevumu sagatavošanā 
vienmēr snieguši LZA Sekretariāta, Zinātnis-
kā sekretariāta un Starptautisko sakaru u.c. 
nodaļu darbinieki, kā arī Lietu pārvaldnieks 
Vitālijs Kozlovskis. 

Neraugoties uz to, kāds liktenis sagaida 
“Zinātnes Vēstnesi” nākotnē, laikraksts kā in-
formētākais Latvijas zinātnes dzīves atspogu-
ļotājs jau ir atstājis nozīmīgas pēdas Latvijas 
zinātnes vēsturē.

INTERESANTĀKIE cILvēKI 
PASAULē

Zaiga kIpERE,� 
“Zinātnes Vēstneša” redaktore (1993-2016)

Kad sensenos laikos, veidojot avīzes „Pa-
domju Jaunatne” (vai daudzi vēl atceras, ka 
tāda bija?) zinātnes pielikumu „Heirēka!” (to, 
nu noteikti, neviens vairs neatceras), pirmo 
reizi saskāros ar zinātnes pasauli, es apjautu, 
ka man ir darīšana ar pasaulē interesantāka-
jiem cilvēkiem. Lai piedod toreizējās linkopes 
un zvērkopes, bet augšminētā atziņa iekodās 
manī uz visiem laikiem. 

Vēlākajos gados zinātnes raidījumi Latvijas 
televīzijā un žurnāls „Zvaigzne”, kura redkolē-
ģijas loceklis bija akadēmiķis Jānis Stradiņš un 
literāro valodu nereti vērtēja akadēmiķe Aina 
Blinkena, likumsakarīgi noveda pie „Zinātnes 
Vēstneša” uz veseliem 23 gadiem.

Avīzē ir maz lappusīšu, tajās jāietilpina visa 
aktuālā informācija par notikumiem, noliku-
miem, konferencēm, augstu amatpersonu vi-
zītēm, taču turpmākajos 10 – 20 – 30 gados ne-
vajadzētu aizmirst personību – zinātnieku. Ar 
visu cilvēcisko īpašību spektru, arī sāncensību, 
nenovīdību, sliktu raksturu, jo būtu šausmīgi, 
ja pa pasauli staigātu vienīgi eņģeļi ar baltiem, 
pūkainiem spārniem. Taču galvenais – ar aiz-
rautību un nenogurstošu kalpošanu zinātnei. 
It bieži – par spīti visam. Jo tieši tas padara vi-
ņus par interesantākajiem cilvēkiem pasaulē.

ATSKATS, PĀRDoMAS UN vēLēJUMI
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LATvIJAS vALSTS 
PREZIDENTAM

Dr.h.c.iur. Egilam LEvITAM
Sveicam Jūs Valsts prezidenta amatā! 

Savā runā tūlīt pēc ievēlēšanas Saeimā Jūs 
teicāt, ka būsiet visu pārliecību, visu tautību, 
visu ticību, visu Latvijas pilsoņu prezidents. 
Vai varam paļauties, ka Jūs, pats būdams zi-
nātnieks, būsiet arī visu Latvijas zinātnieku 
prezidents? Vai saredzat ceļus kā panākt, lai 
Latvijas zinātnieki justos novērtēti, vajadzīgi 
savai valstij?

Lai Latvija būtu gudra, moderna, ilgst-
spējīga un tiesiska valsts, zinātnieki ir neat-
ņemama sabiedrības daļa. Tieši zinātnieku 
radošais, drosmīgais un izzinošais prāts no-

drošina valsts izaugsmi nākotnē. Zinātnieku 
lomu mūsu valsts labklājībā plānoju izcelt arī 
turpmāk, piemēram, organizējot Zinātnes die-
nu pilī, veidojot diskusiju par aktuālajiem te-
matiem un apmeklējot ar zinātni saistītus pa-
sākumus. Plānoju arī regulāras vizītes Latvijas 
izcilākajos institūtos un pētniecības grupās.

Vairākās intervijās Jūs esat minējis, ka jau 
pēc gadiem desmit globalizācijas un tehnolo-
ģiju ietekmē dzīvosim pilnīgi citā sabiedrībā 
un mums to būtu jāparedz un jāgatavojas 
jau tagad. Ko šajā sakarā varētu un vajadzētu 
darīt Latvijas zinātniekiem, kādos virzienos 
pavērst pētījumu projektus?

Viennozīmīgi ir jāapzinās, ka mūsdienu zi-
nātne ir starptautiska zinātne, ikdienas darbs 
sadarbojoties ar kolēģiem no visas pasaules. 

Ir vairāk vērības jāpievērš kvalitatīvam, pasau-
lē pieprasītam pētniecības rezultātam. No-
darbojoties ar pasaulē aktuālākajām tēmām, 
darot to pēc visaugstākajiem kritērijiem un 
kopā ar pasaulē spēcīgākajiem ārvalstu zināt-
niekiem, mēs paši būsim tie, kas veidos nākot-
ni, nevis tai sekos.

Būdams Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda 
doktors tiesību zinātnē, Jūs regulāri atradāt lai-
ku piedalīties visdažādākajos zinātnieku foru-
mos, esat daudzu zinātnisku publikāciju autors 
un līdzautors. Vai arī turpmāk atradīsit laiku 
zinātnei un varam Jūs gaidīt Latvijas Zinātņu 
akadēmijas pilnsapulcēs un kongresos?

Lai īstenotu iecerētās pārmaiņas valstī, 
Valsts prezidenta amats tuvākajos četros 
gados prasīs ievērojamu laika un pūļu ie-

guldījumu. Līdz ar to aktīvs darbs zinātnē 
šobrīd nav mana prioritāte, tomēr atsevišķos 
gadījumos mēģināšu tam pievērsties – ta-
gad, piemēram, gatavoju vienu lekciju, lai 
uzstātos zinātniskā LU Juridiskās fakultātes 
notikumā. Šobrīd strādāju pie tā, lai netieši 
uzlabotu zinātnieku ikdienas darbu – sakār-
tojot un pilnveidojot zinātnes vidi. Viens no 
maniem mērķiem ir zinātnieku, pasniedzēju 
un skolotāju profesijas prestiža celšana, līdz 
ar to plānoju iesaistīties ar zinātni saistītos 
pasākumos. Nevēlos gan izcelt tieši LZA 
pasākumus, jo nozīmīga ir arī zinātnes po-
pularizēšana skolēniem, mūsu zinātnieku 
sasniegumu eiropas līmenī novērtēšana, plā-
nošana nākošajai eiropas Savienības ietvar-
programmai “Apvārsnis eiropa” un daudzas 
citas aktivitātes, kas atspoguļo zinātnieku 
ikdienas darbu.

    TIEŠI ZInĀTnIEku RaDOŠaIS,� 

DROSMĪGaIS un IZZInOŠaIS 

pRĀTS nODROŠIna ValSTS 

IZauGSMI nĀkOTnē!

   VEIkSMES aTSlēGa IR 

auGSTĀkĀS IZGlĪTĪBaS un 
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paauGSTInOT auGSTĀkĀS 

IZGlĪTĪBaS un ZInĀTnES nOZaRu 

STaRpTauTISkO kOnkuRēTSpēJu!
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LATvIJAS MINISTRU 
PREZIDENTAM

PhD Arturam Krišjānim
KARIŅAM

Jūsu vadītajā valdībā gan Ministru prezi-
dents Jūsu personā, gan izglītības un zinātnes 
ministre nāk no akadēmiskajām aprindām, 
jums ir doktora grāds lingvistikā. Savā uzrunā 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsa-
pulcē Ilga Šuplinska atklāja, ka “budžeta vidēja 
termiņa ietvarā zinātne būs prioritāte Nr. 1”. Mi-
nistre arī uzsvēra, ka šis jautājums ir pārrunāts 

ar Jums un panākta vienošanās par atbalstu tā 
risināšanā, iesaistot arī citas ministrijas zināt-
nes finansēšanā. Vai varam cerēt uz attieksmes 
maiņu pret zinātniekiem un zinātni Latvijā? Vai 
zinātnes finansējums varētu jūtami palielināties 
jau nākamgad?

Ja vēlamies izrauties no zemo algu slazda 
un valstī ražot preces un sniegt pakalpojumus 
ar augstu pievienoto vērtību, tad mums neiz-
bēgami ir jāstiprina zinātne, pētniecība un at-
tīstība kopumā. Bez papildu naudas ieguldī-
jumiem tas nav iespējams, taču ar naudu vien 
nepietiks. Paralēli ir nepieciešamas reformas, 
kas veicinātu profesionālu nozares pārval-

di, augstvērtīgus pētījumus un ciešu sasaisti 
starp zinātni un apmācības standartiem. 

Eiropas Komisijas analītiskajos dokumentos 
atzīts, ka pēcsociālisma valstu zinātniekiem ir 
mazas iespējas grantu konkursos uzvarēt piere-
dzējušās un bagātās Rietumvalstu universitātes 
un zinātniskos institūtus. No Latvijas budžeta 
ES zinātnes budžetā mēs iemaksājam summas, 
kuras knapi spējam konkursu ceļā atgūt. Vai, iz-
mantojot savu Eiropas parlamenta darba piere-
dzi, Jūs saredzat, kā šo situāciju varētu mainīt ?

Mūsu augstākās izglītības un zinātnes bā-
zes ir saskaldītas. Ir nepieciešama šo jomu 

konsolidēšana un stiprināšana, lai tās kalpotu 
mūsu valsts ilgtermiņa attīstības interesēm.

Kā vērtējat Latvijas zinātniekus, viņu spējas 
dot pienesumu pasaulei? Kādas ir Latvijas zi-
nātnieku neizmantotās iespējas Jūsu skatījumā 
un kādos virzienos būtu vērts mobilizēt zinātnei 
atvēlētos resursus?

Veiksmes atslēga ir augstākās izglītības un 
zinātnes konsolidācijā, paaugstinot augstākās 
izglītības un zinātnes nozaru starptautisko 
konkurētspēju un veidojot būtisku pienesumu 
tautsaimniecībai. Tas ir izdarāms. No valdības 
puses ir nedalīts atbalsts šādām pārmaiņām. 

ZINĀTNES vēSTNEŠA JAUTĀJUMI

“
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rammās un projektos. LU jaunais Akadēmis-
kais centrs Torņakalnā sniedz šādus apstākļus 
un sadarbības iespējas. Jaunās telpas un mo-
dernākās iekārtas rada vidi, kur uzplaukt ta-
lantam un uzņēmībai. Jaunais Akadēmiskais 
centrs palīdz LU zinātnei būt konkurētspējīgai 
pasaulē. Kopš 2016. gada pētnieki, kuri strādā 
jaunajās laboratorijās ir publicējuši “Nature” 
tikpat rakstu, cik pirms tam visā Latvijas vēs-
turē. 

Pēdējo desmit gadu attīstība rāda, ka uni-
versitātes pētījumu virzienu daudzveidība ir 
mūsu kopējā bagātība, bet mūsu spēka avots 
ir sadarbība. Turpmākajos gados LU zinātnie-
ku pētījumu tēmas būtu apkopojamas šādos 
sadarbības virzienos: 1) IKT un modelēšanas 
procesu inovācija; 2) viedie materiāli, nano- 
un kvantu tehnoloģijas; 3) dabas resursu ilgt-
spējīga izmantošana; 4) veselība un biomedi-

cīna; 5) kritiskā domāšana, konkurētspēja un 
globalizācija; 6) letonika, diaspora un starp-
kultūru saziņa.

Komandu zinātne un sadarbība dos LU 
pētnieku pienesumu Latvijas attīstībai, pār-
vēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un 
lielo datu pārvaldības risinājumos.

PēTNIEcīBA UN INovĀcIJAS 
LATvIJAS MĀKSLAS 
AKADēMIJĀ 100 GADoS

andris TEIkManIS,�
LMA prorektors studiju un zinātniskajā darbā 

Lai arī pētnieciska interese par mākslu un 
mākslas vēsturi Latvijā dzima jau 19. gadsim-
tā un to var saistīt ar Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības izveidi 1815. gadā (Die Kur-
ländische Gesellschaft für Literatur und Kunst), 
tomēr tikai ar Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) dibināšanu 1919. gadā var runāt par jau 
sistematizētiem centieniem mākslas izglītības 
un vēlāk arī pētniecības jomā. Raksturojot pēt-
niecības institucionālo ietvaru tapšanu Māks-
las akadēmijā, var minēt sekojošus pagrieziena 
punktus: 1959. gadā Mākslas akadēmijā (Latvi-
jas PSR Valsts mākslas akadēmijā) tika izveidota 
Mākslas zinātnes nodaļa; 1961. gadā Jurģa Skul-
mes vadībā – Latviešu mākslas vēstures mācī-
bu laboratorija; 1998. gadā – doktorantūra; 
2002. gadā tika dibināts LMA Mākslas vēstures 
institūts (no 2002. līdz 2012. gadam direktore 
elita Grosmane, kopš 2012. gada eduards Kļa-
viņš) un 2018. gada 24. jūlijā LMA Senāta sēdē 
tika pieņemts lēmums veidot akadēmiju kā zi-

nātnisku institūciju. 2019. gadā Latvijas Māks-
las akadēmija apstiprināja jaunu Pētniecības 
stratēģiju, kura iezīmēja nākotnes pētniecības 
un inovāciju virzienus, kuros LMA jau ir būtiski 
sasniegumi. 

Pirmkārt Latvijas Mākslas akadēmija tur-
pina attīstīt augstu pētniecības kultūru, īs-
tenojot fundamentālos pētījumus vizuālajā 
mākslā, arhitektūrā un dizainā, kā arī mākslas 
vēstures metodoloģijā un teorijā Latvijā un 
tuvējos reģionos, kuri veido pamatu Latvijas 
mākslas vēstures projektam, kura ietvaros 
jau ir publicēti pirmie trīs sējumi: “Neoro-
mantiskā modernisma periods: 1890-1915” 
(IV sējums), “Klasiskā modernisma un tradi-
cionālisma periods. 1915-1940” (V sējums) 
un “Latvijas mākslas vēsture. 3. sējums: 1780 
- 1890”. 2014. gadā “Neoromantiskā modernis-
ma periods: 1890-1915” tika atzīts par vienu no 
divpadsmit ievērojamākajiem sasniegumiem 
Latvijas zinātnē un “Klasiskā modernisma un 
tradicionālisma periods. 1915-1940” – par vie-
nu no izcilākajiem teorētiskajiem 2016. gada 
pētījumiem. 2018. gadā LMA Mākslas vēstures 
institūta izdotais zinātniskas žurnāls “Mākslas 
vēsture un teorija” tika iekļauts Scopus datu 
bāzē un Mākslas akadēmija uzsāka līdzdalību 
Ģentes Universitātes vadītā konsorcija īsteno-
tajā projektā “Urbanising in Place. Building the 
food water energy nexus from below”, kurš tiek 
īstenots Apvāršņa 2020 5. sabiedrības izaicinā-
juma “Klimata politika, vide, resursu efektivi-
tāte un izejvielas” ietvaros.

Vienlaikus Mākslas akadēmija turpina 
attīstīt pētniecības vidi, iesaistoties arvien 
jaunos starptautiskos pētnieku konsorcijos 
dalībai Apvārsnis 2020 un Apvārsnis eiropa 
projektos; veido ilgtermiņa sadarbības plat-
formu starp pētniekiem un uzņēmējiem, kas 
veicinātu industriālo pētījumu, eksperimen-
tālo izstrāžu un tehnoloģisko un netehno-
loģisko inovāciju pārnesi un būtu saistīta ar 
īstenoto “Riga Makerspace” projektu; un sek-
mē jaunu zināšanu radīšanu, tai skaitā attīstot 
mākslinieciskās prakses un pētniecības un 
attīstības mijiedarbību profesionālo mākslas 
doktora studiju ietvaros. 

JvLMA SIMTGADES 
SLIEKSNI PĀRKĀPJoT

Guntars pRĀnIS,�
JVLMA rektors

2019. gads Latvijai ir ļoti nozīmīgs ar to, ka 
svinam mūsu valsts augstākās izglītības simt-
gadi – tieši pirms simts gadiem likti pamati 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai 
(JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijai un Lat-
vijas Universitātei. Tas savukārt nozīmē, ka 
šogad varam lepoties ar simts gadus ilgstošu 
nepārtrauktu, institucionalizētu zinātnes at-
tīstību, kas ir ikvienas valsts radošās domas 
virzītāja un nacionālās pašapziņas stiprinātāja.

Taču, neraugoties uz stabilām tradīcijām, 
šodien vairāk nekā jebkad Latvijā būtu jā-
domā – kā zinātni atbalstīt un attīstīt tālāk. 
Svarīgi jautājumi ir: Kādai šodien ideālā gadī-
jumā būtu jāizskatās zinātnei un pētniecībai? 
Kādas iespējas tā piedāvā? Kur ir tās robežas? 

Šodienas pētniecībā kritiski svarīga ir iesaiste 
globālajā apritē un paaudžu maiņas veicināša-
na, kas nes sev līdzi atvērtību domāšanas struk-
tūras mainībai un gatavību strādāt ar visdažā-
dākajiem informācijas avotiem un medijiem.

Ja domājam par zināšanu kultūru mūzikas 
zinātnē, tad ar to šodien ir jāsaprot ļoti liela 
starpdisciplināra nozares dažādība, kas sais-
tīta gan ar vēsturi, gan tagadnes realitāti. Tai 
vajadzētu balansēt starp vienotību profesio-
nālā pieejā un domāšanas modeļu dažādību. 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pēt-
nieciskais darbs norisinās trīs apakšnozarēs 
– vēsturiskajā un sistemātiskajā muzikoloģijā, 
kā arī etnomuzikoloģijā. Katrā no tām esam 
iesaistīti starptautiskos sadarbību tīklojumos, 
kas sniedz neatsveramu atgriezenisko saiti 
mūsu sniegumam un palīdz uzturēt visaugs-
tāko kvalitātes latiņu. 

Lai Latvijas zinātne varētu lepoties ar pa-
saules līmeņa novitātēm un kvalitāti, valstiskā 
līmenī, ļoti pārdomāti, tajā ir nepieciešams 
investēt. Tikai tad varam cerēt uz jaunu, mo-
tivētu zinātnieku paaudzi.

Neinvestējot nākotnē, nākotne nevar 
tapt…

tāciju un jaunu arsēna struktūras paveidu. 
20. gs. 80. gadu otrā puse arī LU zinātnei aiziet 
pārbūves nojausmās, veidojās starptautiskās 
sadarbības saites, kuras būs tik nozīmīgas vē-
lāk, iekļaujoties eiropas pētījumu ietvarprog-
rammās.

Valsts neatkarības atgūšana LU zinātnei 
deva iespējas un radīja izaicinājumus. Palie-
kot bez vissavienības finansējuma, Zinātņu 
akadēmija pārveidojās no sava veida zināt-
nes ministrijas par elitāru zinātnieku klubu. 
Institūtos, arī LU institūtos, personāla skaits 
samazinājās 5-6 reizes, jauna identitāte tika 
meklēta sadarbības iespējās ar universitātēm 
un astoņi LZA institūti par tālākās sadarbības 
partneri izvēlējās LU. Jau ar 1991. gadu LU 
kļūst par Scopus datubāzē plašāk pārstāvēto 
Latvijas zinātnisko institūciju. Tomēr finansē-
juma sadrumstalotība, pārsvarā nelielu pro-

jektu formā neveicināja zinātnisko izcilību. 
20. gs. 90. gadu pirmā puse iezīmēja Latvijas 
un LU zinātnes ienākšanu eiropas un pasaules 
zinātniskajā telpā, kurā mēs, diemžēl, izrādī-
jāmies vājāki konkurenti nekā mūsu lietuvie-
šu un it īpaši igauņu kolēģi. Lai gan nākamo 
desmit gadu laikā, līdz 2005. gadam, Scopus 
citēto LU publikāciju skaits trīskāršojās, sā-
kotnēji zaudēto cilvēku intelektu un finansē-
juma apjomu izrādījās grūti kompensēt pat 
ar atsevišķiem lieliem panākumiem, tādiem 
kā LU CFI eiropas Savienības (eS) ekselences 
projekts CAMART. 

Līdz ar iestāšanos eiropas Savienībā, LU 
zinātnei pavērās jaunas perspektīvas gan zi-
nātnisko projektu un sadarbības atbalstam, 
gan ilgi novārtā palikušajai zinātniskās infra-
struktūras attīstībai. Nākamajos desmit gados 
Scopus citēto LU publikāciju skaits vēlreiz div-
kāršojas. Lai sasniegtu Tartu universitātes lī-
meni, rēķinot uz vienu zinātnieku, šim rādītā-
jam jāaug vidēji vēl 1,5 reizes, tomēr nedrīkst 
aizmirst arī publikāciju kvalitāti. Līdz ar dalību 
eS, vērojamas divas bibliogrāfisko rādītāju de-
valvācijas tendences: 1) lokālu, mazprasīgu iz-
devumu skaita straujš pieaugums, kuri tomēr 
tiek iekļauti “lielajās” datubāzēs; 2) publikāci-
jas ar līdz pat 2500 autoru kolektīvu, kur katra 
dalībnieka ieguldījums labākajā gadījumā ir 
kādas datu drumslas piegāde.

LU nākamo gadu uzdevums nav tikai pub-
likāciju skaita audzēšana, tāpat kā pierādīju-
mus publikācijas nav jāskaita, bet jāsver – 
vispirms jau izmantojot augstākās raudzes 
žurnālus kā zinātniskās nozīmības mēru. Lai 
sagatavotu šādas publikācijas, nepieciešami 
gan atbilstoši darba apstākļi, infrastruktūra, 
gan starptautiska sadarbība, līdzdalība prog-

100 ZINĀTNES GADI 
LATvIJAS UNIvERSITĀTē

Indriķis MuIžnIEkS,�
LU rektors

Zinātnes veicināšanu kā iecerētās Lat-
vijas Augstskolas galveno uzdevumu jau 
1917. gada jūnijā noteica Latviešu skolotāju 
kongresa Augstskolas sekcijas rezolūcija. 

Līdz ar dibināšanu un darbības uzsākšanu 
Latvijas Augstskola kļuva par lielāko zinātnes 
centru Latvijā. Rīgas Politehniskā institūta 
zinātnieku iedibinātās tradīcijas ķīmijā, inže-
nierzinātnēs, arī ekonomikā un lauksaimnie-
cības zinātnē bagātināja no daudzām Krie-
vijas un citu valstu universitātēm dzimtenē 
atgriezušies augstskolu darbā pieredzējuši 
zinātnieki – juristi, filologi, vēsturnieki, arī da-
baszinātņu pārstāvji. 

Jau sākotnēji docētāja darbībai LU tika 
prasīta nopietna zinātniskā bāze, zinātnis-
kais grāds. Ne visās jomās šīs prasības bija 
izpildāmas. Trūka speciālistu, jo augstskola 
vēlējās piedāvāt tiem laikiem gluži neiedo-
mājamu iespēju – studēt latviešu valodā visas 
zinātnes. Gribot negribot, nācās dot vairākus 
gadus zinātniskā grāda iegūšanai, vai aicināt 
ārzemniekus cerot, ka tie apgūs latviešu valo-
du. 1923. gadā LU tika aizstāvētas pirmās di-
vas doktora disertācijas, bet jau piektās diser-
tācijas manuskripts 1925. gadā bija latviešu 
valodā: P. Mucenieks “Par žultsvadu plastiku”. 
Līdz 1939. gada rudenim LU jau bija aizstāvē-
tas 140 disertācijas, visvairāk medicīnā (44), 
ķīmijā (13), inženierzinātnēs (15), teoloģijā 
(10). Starptautiskajā zinātniskajā periodikā, 
no kuras daudzi referāti arī tagad atrodami 
Scopus datubāzē, visplašāk pārstāvēti bija ķī-
miķi. Pirmā LU publikācija žurnālā “Nature” ir 
M. Straumaņa 1929. gada vēstule par cinka 
kristālu uzvedību elektriskajā laukā. 

Nenoliedzot ķīmiķu un mediķu pasaules 
mēroga sasniegumus, nacionālās univer-
sitātes īpašo lomu veidoja humanitārās un 
sociālās zinātnes. To sekmēja ne tikai izcilu 
personību kā P. Šmits, J. endzelīns, A. Tentelis, 
e. Felsbergs, L. Arbuzovs, K. dišlers, K. Balodis, 
u.c. darbība, bet arī tas, ka tika radīta zinātnes 
nozarēm un administratīvajai darbībai, piemē-
ram, tiesvedībai, nepieciešamā terminoloģija 
latviešu valodā. Bez šī pienesama mēs nespē-
tu iekļauties moderno, attīstīto nāciju saimē. 

 Laikā pēc K. Ulmaņa valsts apvērsuma, 
īpaši pēc LU rektora J. Auškāpa iecelšanas par 
izglītības ministru, vērojama tendence akcen-
tēt LU pētījumu praktisko nozīmību, universi-
tātes devumu valsts ekonomikai. 1939. gadā 
izdotais krājums “Zinātne Tēvzemei” veltīts 
šādiem sasniegumiem. To pārskatot, liekas, 
ka pieeja zinātnes lietišķo aspektu populari-
zēšanai gadu desmitu gaitā neko daudz nav 
mainījusies. Arī tajās dienās likās nozīmīgi pa-
rādīt, ka ieguldījumi zinātnē nekavējoši dod 
ieguvumus tautsaimniecībai.

Baigais gads un karš nesa milzīgus zau-
dējumus LU zinātniskajam potenciālam. 
Padomju un nacistiskās okupācijas terors, 
holokausts, emigrācija uz pusi sadeldēja LU 
akadēmisko personālu. 

Padomju okupācijas laikā zinātne lielāko-
ties tika pārcelta uz Zinātņu akadēmiju, tiesa 
daudzos gadījumos vadošie akadēmijas pēt-
nieki vienlaikus ieņēma universitātes profe-
soru vietas. Turpat vai uz 20 gadiem LU zināt-
nieki pazuda no starptautiskās aprites, līdz 
1965. gadam Scopus uzrāda tikai pāris LU 
zinātniskās publikācijas. Intensīvākas zināt-
niskās darbības atsākšana LU vērojama jau 
piecdesmito gadu nogalē, kad kosmosa un 
militāro tehnoloģiju attīstībai vajadzēja vai-
rāk intelektuālā potenciāla. LU veidojās prob-
lēmu laboratorijas, Skaitļošanas centrs. No 
Pusvadītāju un Segnetoelektriķu problēmu 
laboratorijām izveidojās LU Cietvielu fizikas 
institūts (CFI), Skaitļošanas centrs pārtapa par 
Matemātikas un informātikas institūtu. Starp-
tautiskajā zinātnes telpā Latviju 20. gs. 60.-80. 
gados pārstāvēja Zinātņu akadēmijas institū-
ti, kuru izdotie žurnāli jau tad tika atreferēti 
arī lielajās datubāzēs. Sadarbībā ar šiem insti-
tūtiem atrodamas arī daudzas LU zinātnieku 
publikācijas. LU zinātniskajā profilā, īpaši pēc 
Ķīmijas fakultātes nonākšanas Rīgas politeh-
niskajā institūtā, sāk dominēt fiziķi. Izcils sa-
sniegums ir LU 1975. un 1979. gadā publicētie 
fiziķu “Nature” raksti par molekulu fotoorien-
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