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OJĀRS SPĀRĪTIS: novēlu LZA attīstīties kā
Baltijas zinātnes un inovāciju platformas
centrālajai spēlētājai
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Atklājot LZA ārkārtas pilnsapulci, kura notika š.g. 8. oktobrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis
atzina, ka viņa amata ķēde ir bijusi gana smaga, un tas ir bijis
ne tikai sudraba smagums, bet gan uzliktā atbildība un pienākums. LZA prezidents uzsvēra, ka akadēmijas turpinājumam
ir jābūt jaudīgākam, laikmetīgākam, ar mērķi celt LZA prestižu un nostiprināt tās lomu kā nacionālam valsts simbolam,
kas nav degradējams un noniecināms. Ojārs Spārītis atklāja, ka
šoreiz nav rakstījis runu, bet izmanto šo īpašo brīdi, lai runātu

DIZAINS PIEVIENO
VĒRTĪBU

no sirds un kā liek viņa sirdsapziņa. Īsi kavējoties vēsturē, LZA
prezidents secināja, ka šodienas akadēmija ir pavisam atšķirīga gan no LPSR Zinātņu akadēmijas, gan arī no 1992. gadā
pēc personālakadēmijas principa reformētās Latvijas Zinātņu
akadēmijas, tomēr pēdējos 28 gados tika nodrošināta akadēmijas pēctecība un funkcijas. Ojārs Spārītis, kurš akadēmiju ir
vadījis 8 gadus kopš pirmās ievēlēšanas 2012. gadā, atzina, ka
kļūstot par prezidentu, akadēmija viņam atklājās pilnīgi citā
gaismā. 2012. gadā, ienākot šai “ziloņkaula tornī”, viņš sajutās
nepiederošs. 2016. gadā, kļūstot par prezidentu uz otro termiņu, pavērās iespēja veidot savu komandu, kura iesaistījās diskusijās, veidoja dialogu ar sabiedrību, politisko eliti, nevairījās
no viedokļu sadursmēm.
Ojārs Spārītis aicināja neaizmirst, ka LZA pārstāv valsts zinātnes eliti, kā arī uzsvēra akadēmijas aktīvo iesaisti starptautiskās zinātniskās sabiedrības aktivitātēs gan Eiropas, gan pasaules
mērogā. Vietējā mērogā akadēmijai ir jārēķinās ar sadarbības
partneriem valsts un valdības institūcijās, un, kā uzsvēra Ojārs
Spārītis, šī sadarbība nākotnē kļūs arvien nozīmīgāka. Tikpat
nopietni jāstrādā pie sadarbības attīstīšanas ar uzņēmējiem, jo
šobrīd sadarbība starp zinātnes un uzņēmēju vidi ir nepietiekama, kas diemžēl saredzams tikai tad, kad tiek konstatēta plaisa
starp inovāciju, augsta līmeņa pētījumiem, patentētiem izgudrojumiem un industrijas kapacitāti un ieinteresētību. Viens no
nākamajiem LZA uzdevumiem būs ciešā sadarbība ar Ekonomikas ministriju, kuras pārziņā ir inovāciju aprobācija.
Prezidents novēlēja LZA turpināt attīstīties kā Baltijas zinātnes un inovāciju platformas centrālajai spēlētājai, atgādinot, ka
šai LZA lomai pamati jau ielikti 2020. gada februārī notikušajā
Baltijas jūras valstu zinātņu akadēmiju konferencē Rīgā, un tie
ir jāstiprina. LZA jaunajai komandai jāstrādā ar jaunu enerģiju,
turpinot jau uzsākto, ko aizejošā komanda nepaspēja īstenot,
vēlēja Ojārs Spārītis.
Turpinājums – 2.lpp.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
ZINĀTNISKO INSTITŪTU DIREKTORI
PAR ZINĀTNI UN PĒTNIECĪBU
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Uz sarunu par zinātniskajiem institūtiem un aktuālajiem pētījumiem Daugavpils Universitātē (DU) tika aicināti institūtu
direktori. Intervijā piedalījās Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju
institūta (DZTI) direktora p.i., vadošais pētnieks Dr. biol. Uldis
Valainis un Humanitāro un sociālo zinātņu institūta (HSZI) direktore, profesore, vadošā pētniece Dr. theol. Anita Stašulāne.
Kādi ir jūsu vadīto zinātnisko institūtu galvenie pētniecības virzieni?
Uldis Valainis (U.V.): DZTI pētījumu virzieni pārstāv ļoti
dažādas zinātņu jomas (bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika
u.c.), līdz ar to arī mūsu zinātnieku īstenotie pētījumi ir ļoti
daudzveidīgi. Biosistemātikas departamenta pētnieki veic dažādu dzīvo organismu grupu (bezmugurkaulnieki, augi, ķērpji,
sūnas u.c.) sistemātikas, izplatības, morfoloģijas un ekoloģijas
pētījumus. Zinātnisko publikāciju skaita ziņā viens no produktīvākajiem virzieniem ne tikai departamentā, bet arī DU kopumā ir koleopteroloģija. Šīs jomas speciālisti ik gadu apraksta
vairākus desmitus zinātnei jaunu vaboļu sugu, t.sk. fosilās jeb
izmirušās sugas, kas atrastas Baltijas jūras dzintarā. Biotehnoloģiju departamenta speciālisti īsteno pētījumus ģenētikā, biotehnoloģijā, molekulārajā bioloģijā, molekulārajā sistemātikā,

kā arī populāciju ģenētikā. Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas
laboratorija pēta uzvedības un imunoloģisko reakciju individuālās variācijas un populāciju regulācijas mehānismus. Ekoloģijas departaments īsteno saldūdens ekosistēmu pētījumus,
strādā pie inovatīvu tehnoloģiju izstrādes akvakultūras produkcijas pievienotās vērtības paaugstināšanai un akvakultūras
blakusproduktu izmantošanai. Tiek īstenoti arī pētījumi parazitoloģijas jomā par parazītisko organismu izplatību un sastopamību dažādos produktīvajos un savvaļas dzīvniekos. Tehnoloģiju departamenta pētnieki nodarbojas ar zinātniskajiem
pētījumiem tādos virzienos kā nanotehnoloģijas, hologrāfija,
plānu kārtiņu pētījumi, rūpnieciskās materiālu lāzerapstrādes metodes, rūpniecisko iekārtu un robotu programmēšana
u.c. Matemātisko pētījumu centra galvenie pētniecības virzieni
ir parasto diferenciālvienādojumu nelineāras robežproblēmas,
gēnu regulējošo sistēmu matemātiskie modeļi un diskrēta laika
dinamiskās sistēmas. Lietišķās ķīmijas departamentā notiek
fundamentālie un lietišķie pētījumi neorganiskās, organiskās
un analītiskās ķīmijas jomās, koncentrējot pētījumu rezultātus
jaunu inovatīvu materiālu (piemēram, fluoriscentie materiāli)
un metožu izstrādē. Dizaina departamenta pētnieki īsteno pētījumus etno un kultūrbioloģijā, kā arī bioloģisko objektu integrēšanā dizainā.
Anita Stašulāne (A.S.): HSZI pētnieki darbojas četros virzienos, ko raksturo pētniecības grupu nosaukumi: Sociālo pētījumu centrs, Ilgtspējīgas izglītības centrs, Kultūras pētījumu
centrs un Reģionālo studiju centrs. Lai gan pētnieki ir specializējušies visai šaurās jomās, piemēram, ekonomikā, psiholoģijā,
vēsturē, literatūrā, valodniecībā u.c., reālais pētniecības darbs, it
īpaši projektos, allaž ir starpdisciplinārs.
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“Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem – formulēt Latvijā
nezināmo dizaina zinātni kā nepieciešamu un perspektīvu zinātnes jomu starp visām citām nozarēm,” saka Aija Freimane,
Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore, pēcdoktorantūras pētniece, kas atbalstu savam pētījumam “Dizaina sociāli
ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” ieguva pirmajā
pēcdoktorantūras pētījumu programmā ar Latvijas valsts budžeta (10%), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (85%) un Latvijas Mākslas akadēmija (5%) finansējumu.
Kā formulējāt savu pētniecības interesi tik inovatīvā
tēmā?
Lai arī mana pētījuma tēma izklausās sarežģīta un nesaprotama, tā vispirms meklēja atbildes uz tik zināmo teicienu
“dizains pievieno vērtību”. Jebkuras dizaina formas lietotājs ir
cilvēks, un tas, kādā veidā un kā dizains rada un pievieno vērtību, līdz šim bija neskaidrs. Mani interesēja šī mijiedarbība starp
iesaistītajām pusēm – dizaina nozare, tautsaimniecība, publiskais sektors un gala lietotājs – cilvēks. Pētījuma tēmas nosaukumu sarežģītu padarīja nepieciešamā atbilstība viedās specializācijas stratēģijai RIS 3. Tas arī bija viens no sarežģītākajiem
uzdevumiem – formulēt Latvijā nezināmo dizaina zinātni kā
nepieciešamu un perspektīvu zinātnes jomu starp visām citām
nozarēm.

Turpinājums – 2.lpp.

KĀ MAINĪT
ZOBU ĀRSTĒŠANAS METODI
BĒRNIEM?
Uz šo jautājumu atbildi cenšas rast Rīgas Stradiņa universitātes pētniece, zobārste Ilze Maldupa. Viņa īsteno pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu “Jaunas neinvazīvas agrīna
bērnu zobu kariesa ārstēšanas metodes”.
Turpinājums – 4.lpp.

Pastāstiet par aktuālākajiem un svarīgākajiem zinātniskajiem atklājumiem un pētījumiem!
U.V.: Katrs zinātniskais atklājums ir uzskatāms par nozīmīgu, tomēr, ja runājam par DZTI pētnieku atklājumiem, tad, no
institūta attīstības perspektīvu viedokļa raugoties, man personīgi šķiet, ka visnozīmīgākie ir tie atklājumi, kas sasniegti, sadarbojoties speciālistiem no dažādām
Turpinājums – 3.lpp.
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Pilnsapulces turpinājumā, pēc tam, kad diplomus un medaļas saņēma 2020. gada LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku
balvu laureāti*, klātesošie noklausījās abu LZA prezidenta kandidātu – akadēmiķu Ivara Kalviņa un Andreja Siliņa – programmatiskās uzrunas**.

IVARS KALVIŅŠ: LZA jākļūst par visu
zinātnisko institūciju vienojošo platformu
un nacionālo P&A+I atbalsta centru

triju un citām, – kā arī nozares NVO; jāpaplašina LZA darbības
sfēra, plaši iesaistoties sadarbībā ar industriju un to pārstāvošajām organizācijām pielietojamās pētniecības un inovāciju
jomā, un uz LZA bāzes veidojot Latvijas Silīcija ieleju zināšanās balstītas ekonomikas attīstībai. Ivars Kalviņš paskaidroja,
ka viņa un viņa komandas mērķis ir panākt, lai LZA kļūtu par
visu zinātnisko institūciju vienojošo platformu un nacionālo
P&A+I atbalsta centru. Lai to sasniegtu, LZA jāiesaistās zinātniski pamatotas Latvijas P&A+I ilgtspējīgas stratēģijas izveidē
un īstenošanā, kā arī līdzsvarotas humanitārās, sociālās un ekonomiskās politikas realizēšanā; LZA jāpiedalās valsts pētījumu
programmu veidošanā un īstenošanā, kā arī jāaizstāv zinātnes,
zinātnieku un augstskolu mācībspēku intereses visos līmeņos
un neatkarīgi no institucionālās piederības un zinātņu virzieniem. Ivars Kalviņš detalizēti pievērsās jomām, kuru risināšana
ir neatliekama, proti, finansējuma piesaistes joma, LZA darbības efektivitātes un ietekmes nodrošināšanas joma, kā arī LZA
materiāli-tehniskās bāzes attīstības joma, kas ietver arī jautājumu par LZA augstceltnes ēkas nodošanu LZA īpašumā un LZA
ēkas renovācijas un pārbūves projekta īstenošanu, panākot šim
projektam atbilstošu finansējumu. Nobeigumā Ivars Kalviņš
uzsvēra, ka nepietiekami novērtēti ir valsts emeritēto zinātnieku izcilie sasniegumi un mūža ieguldījums Latvijas zinātnes un
sabiedrības labā, kādēļ būtu jāpanāk emeritēto zinātnieku atbalsta palielinājums kā summāri, tā arī individuāli.

principi. Prioritāri veicamo darbu vidū Andreja Siliņa ieskatā
ir šādi uzdevumi: jāpanāk reāla LZA līdzdalība Latvijas zinātnes politikas veidošanā; jāpanāk Latvijas zinātnes finansēšanas
nepieciešamība; jāizveido Jauno Zinātņu akadēmija; LZA darbā vairāk jāiesaista valsts emeritētos zinātniekus; konsekventi
jārealizē demokrātisko pašpārvaldi LZA, pamatojoties uz zinātniskās diskusijas un ētikas principiem; jāpanāk LZA lomas
palielināšana zinātnieku starptautisko kontaktu veidošanā un
veicināšanā; jāpanāk LZA augstceltnes nodošana akadēmijas
īpašumā. Starp neatliekami veicamajiem darbiem Andrejs Siliņš minēja arī birokrātiskā sloga mazināšanu un formālo procesu optimizāciju, tādējādi stimulējot zinātnes attīstību, kā arī
tādu zinātnisko pētījumu un tehnoloģisko procesu veicināšanu,
kas vērsti uz dabas aizsardzības jautājumu risināšanu un negatīvo klimata pārmaiņu novēršanu. Pievēršoties veicamajām izmaiņām LZA darba organizācijā, Andrejs Siliņš uzsvēra, ka nepieciešams veidot vienotu komandu, kopt koleģiālus kontaktus
un ciešāk sadarboties ar zinātniekiem kā Latvijā, tā arī ārzemēs.
Pilnsapulce noklausījās arī LZA ģenerālsekretāra Andreja
Siliņa pārskatu par LZA darbību 2019. gadā, ka arī LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa LZA 2019. gada
darbības izvērtējumu.

Vēlēšanu rezultāti

ANDREJS SILIŅŠ: LZA panākumu atslēga
ir spēja strādāt kā vienotai komandai un
kopt gudru sadarbību ar zinātnes
sabiedrību kā Latvijā, tā ārvalstīs
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Akadēmiķis Ivars Kalviņš savā prezentācijā atgādināja, ka
Latvijas Zinātņu akadēmija, līdztekus parlamentam, valdībai,
tiesībsargājošām un drošības un aizsardzības struktūrām, valsts
finanšu un augstākās izglītības institūcijām, kā arī nacionālās
vēstures, kultūras un mākslas iestādēm, ir viens no nacionālas
un ilgtspējīgas valsts simboliem, un Latvijas Zinātņu akadēmijas uzdevums ir nepieļaut īstermiņa domāšanas un lēmumu
pieņemšanas dominanci ne valsts pārvaldē, nedz sabiedrībā.
Uzdodot jautājumu, vai un kā LZA līdz šim tikusi galā ar šo uzdevumu, Ivars Kalviņš konstatēja, ka LZA darbība savas elitārās
ievirzes dēļ ir bijusi pārsvarā introverta – sabiedrībai, tostarp
politiķiem un ierēdniecībai, tāla un nesaprotama. Kaut arī LZA
Hartā jau kopš 1992. gada ir noteikti LZA pienākumi, to izpilde
ir bijusi nepietiekama, tādējādi apdraudot LZA ilgtspēju. LZA
darbību gadu desmitiem ir traucējuši vairāki faktori, to skaitā
finansējuma nepietiekamība. Ivars Kalviņš minēja trīs galvenos
virzienus, kas būtu jāmaina LZA darbībā: P&A+I (pētniecība,
attīstība un inovācijas), un augstākās izglītības politikas veidošanā jāiesaistās proaktīvi; jāīsteno konstruktīvs dialogs ar valsts
un valdības institūcijām – Saeimu un tās komisijām, ministrijām, pirmkārt, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu minis*Sk. “Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 7 (591), 2020. gada 6. aprīlis (https://
www.lza.lv/images/aktualitates_2020/zv591.pdf)
**Sk. LZA mājaslapas sadaļā “Par LZA/Pilnsapulce”: LZA ārkārtas
pilnsapulces materiāli, 2020. gada 8. oktobris (https://www.lza.lv/
par-mums/pilnsapulces/189-lza-arkartas-pilnsapulces-materiali2020-gada-8-oktobris)
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Savā prezentācijā akadēmiķis Andrejs Siliņš, pirmkārt, analizēja t.s. pamatnostādnes jeb izejas punktus, no kuriem izriet
akadēmijas mērķi un turpmākie uzdevumi. Andrejs Siliņš
uzsvēra, ka akadēmijas galvenā vērtība ir tajā ievēlētie cilvēki,
kamēr akadēmijas panākumu atslēga ir LZA vadības un akadēmijas locekļu gudra sadarbība, un LZA darbības sekmīgums
atkarīgs no tās vadības spējas strādāt kā vienotai komandai,
savstarpēji vienojoties un pildot Senātā apstiprinātos pienākumus. Latvijas Zinātņu akadēmijai, lai saglabātu un vairotu savu
prestižu, ir jāievēro tiesiskuma principi (sekojot LZA Hartai un
Statūtiem), jāorganizē zinātniskas diskusijas un jāciena ētikas

LZA ārkārtas pilnsapulcē vēlēja jauno LZA prezidentu, kā
arī LZA Senāta locekļus un LZA Uzraudzības padomi. Ar 136
balsīm no 186 par jauno LZA prezidentu tika ievēlēts akadēmiķis Ivars Kalviņš. Par jaunā LZA Senāta locekļiem tika ievēlēti
LZA īstenie locekļi Maija Dambrova, Kristaps Jaudzems, Indriķis Muižnieks, Māris Turks, Jānis Grundspeņķis, Donats Erts,
Jānis Spīgulis, Andris Ozols, Bruno Andersons, Tālis Gaitnieks,
Īzaks Rašals, Ilga Jansone, Dace Markus, Maija Kūle. Par LZA
Senāta locekļiem ar padomdevēja tiesībām tika ievēlēti LZA
korespondētājlocekļi Aivars Bērziņš un Tatjana Koķe. LZA Uzraudzības padomes sastāvā tika ievēlēti Ringolds Balodis, Juris
Dehtjars, Edīte Kaufmane, Juris Krūmiņš, Nikolajs Sjakste, Aivars Žūriņš.
Sagatavoja Ilze Stengrevica
Latvijas Zinātņu akadēmijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinājums no 1.lpp.

Kā aizsākās jūsu interese par dizaina vērtību?
Dizaina vērtības jeb ietekmes izzināšanu aizsāku jau savā
promocijas darbā. Tolaik mani interesēja, kādu vērtību dizains
un dizaineri radījuši pēdējo 200 gadu laikā kopš industriālās revolūcijas. Darba sākumposmā es uzdevu cilvēkiem vienu vienkāršu jautājumu – kas ir visvērtīgākais jūsu dzīvē?
Protams, ka atbildes apstiprināja to, ka ne jau lietās ir vērtība, bet gan saskarsmē ar cilvēkiem. Tā es savā promocijas darbā
pētīju dizaina, ilgtspējas un sociālās labklājības mijiedarbību
un dizaina lomu tajā. Tāpēc likumsakarīgi, ka pēcdoktorantūras pētījumā es turpināju savu interesi par dizaina ietekmi un
radīto vērtību saistībā ar cilvēkiem un ekonomiku.
Dizaina joma nav skatāma šaurā kontekstā, lai to pētītu ir
vajadzīgs plašs skatījums un izpratne mijiedarbībā ar citām
nozarēm. Kā jūs guvāt savu redzējumu?
Pašlaik esmu vienīgā dizaina pētniece Latvijā ar doktora zinātnisko grādu un pēcdoktorantūras pieredzi. Dizaina pētniecība jeb pētniecībā balstīta produktu un pakalpojumu izstrāde
ir joma, ko aizsāku 2008. gadā, kad sāku strādāt Latvijas Mākslas akadēmijā. 2002. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvu
maģistra grādu tekstilmākslā, kā arī pēc studijām Latvijas Universitātē ieguvu profesionālo grādu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. 2005. gadā pabeidzu studijas Londonas Sitijas
Universitātē (City University London) un ieguvu maģistra grādu radošo industriju un kultūrpolitikas veidošanā. Arī strādājot
LR Kultūras ministrijā, man bija izdevība formulēt Latvijas radošo industriju nozari un domāt, kā attīstīt radošās industrijas,
tai skaitā dizainu, Latvijā.
Kādi bija izaicinājumi gatavojot, iesniedzot un īstenojot
šo projektu?
Pieteikties pēcdoktorantūras stipendiju konkursam pamudināja divi aspekti - vēlme darīt, izzināt un attīstīties profesionāli, kā arī solītais finansiālais atalgojums, kas tai brīdī bija vi-

linošāks par profesora atalgojumu. Taču es ar prātu sapratu, ka
dizaina pētniecību var Latvijā nesaprast un cerēju, ka starptautiskie eksperti spēs pamatot dizaina pētniecības esamību starptautiski, līdz ar to arī nepieciešamību Latvijā. Es riskēju, rakstot
pētījuma pieteikumu, taču neko nedarot arī nekas nenotiktu.
Šis bija mans pirmais tikai pašas rakstītais pētniecības projekta
pieteikums, kuru arī īstenojot es biju viss vienā personā. Protams, šādu projektu es nevarētu iesniegt un paveikt bez Latvijas
Mākslas akadēmijas atbalsta. Lielu ierosmes avotu un atbalstu
es guvu no sava starptautiskā zinātniskā partnera, Dublinas
Tehnoloģiskās universitātes (Technological University Dublin,
College of Arts and Tourism) zinātniskā konsultanta, rektora
John O’Connor. Tagad, pēc pētījuma starptautiski nozīmīgu rezultātu iegūšanas, visvairāk es novērtēju, ka pētniecības laikā
man no abām institūcijām tika ļauta radoša brīvība, bija uzticēšanās, un ļāva riskēt un darīt citādi, kā līdz šim.
Kā jūs raksturotu pētījuma īstenošanas laiku?
Pētījuma īstenošanas laiku varētu raksturot kā ļoti saspringtu divu apstākļu dēļ. Vispirms, lai konkurētu ar Latvijas prioritārajām zinātņu nozarēm, es uzstādīju sev augstu sasniedzamo
rezultatīvo rādītāju skaitu ļoti īsā periodā. Pusotra gada laikā
man bija ne tikai jāveic pats pētījums, lai radītu jaunas zināšanas dizaina teorijā un pētniecībā, bet arī jāuzraksta pieci zinātniskie raksti un jāpiedalās konferencēs. Otrs, es melotu, ja teiktu, ka pētījuma pieteikuma rakstīšanas brīdī un tā sākumposmā
es biju pārliecināta, ka man izdosies radīt novitāti starptautiski
tik jaunā un specifiskā nozarē kā dizaina zinātne.
Kādi ir vērtīgākie un praktiski pielietojamākie jūsu pētījuma rezultāti?
Par vērtīgākajiem sava pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem uzskatu četrus, kas ir inovācija un jauninājums dizaina
nozarē starptautiski. Vispirms, tā ir dizaina definīcija, kas pasaka, ka dizains definē patiesu vajadzību, un tā rezultāts rada
labsajūtu cilvēkam – produktu, pakalpojumu, sistēmu vai stra-

tēģiju lietotājam (Design is a
method of identifying a real
need and provides solutions
that result in happiness and
satisfaction). Šādā dizaina
izpratnē tiek pateikts dizaina mērķis - kāpēc un kas
būtu jārada, lai dizaina risinājums radītu pievieto vērtību. Otrkārt, es nodefinēju
trīskāršo dizaina procesu
(Triple design process), kas
nozīmē, ka dizaina izstrādes
principi iekļauj gan dizaina,
gan lean un agile taktikas,
kā arī pieļauj, ka dizaina
risinājumi var būt vairāk
nekā viens gala rezultāts, tai
skaitā, dizaina rezultāts var būt jau dizaina izstrādes sākumposmā. Šo pētījuma rezultātu var lietot gan profesionāli dizaineri,
dizaina izglītības sniedzēji, gan arī uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, jaunu
produktu un pakalpojumu attīstības procesā jeb dizaina darba
uzdevuma definēšanā.
Kā trešo es izstrādāju dizaina pielietošanas pašvērtējuma
matricu, iekļaujot jautājumus, kuri līdz šim netika atspoguļoti
daudzveidīgās dizaina pašvērtējuma matricās, taču skaidri parāda dizaina klātesamību produkta vai pakalpojuma izstrādes
procesā. Atbildot uz konkrētiem jautājumiem, uzņēmēji vai
publisko pakalpojumu sniedzēji var pārliecināties, vai un kādā
pakāpē dizains ir iekļauts risinājuma izstrādē kā ārējo datu un
vides analītiski kontekstuāla analīze, lietotāju analīze, produktu vai pakalpojumu izstrādes un ietekmes analīze, kādu vērtību
risinājums rada, kā arī iekļauti uzņēmuma dizaina kapacitātes
izvērtēšanas aspekti.
Turpinājums – 3.lpp.
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKO INSTITŪTU DIREKTORI
PAR ZINĀTNI UN PĒTNIECĪBU
Turpinājums no 1.lpp.

DZTI zinātniskajām laboratorijām un centriem. Sadarbojoties pētniekiem no dažādām zinātņu jomām, DZTI tiek īstenoti
pētījumi jaunu nanostrukturētu biosensoru izstrādē, fluorescējošu krāsvielu sintēzē bioloģisku objektu vizualizācijas vajadzībām, tiek pētītas biogāzes iegūšanas iespējas no akvakultūras
pārpalikumiem, kā arī veikti eksperimenti par ķērpju ekstraktu
izmantošanu jaunu videi draudzīgu organisko pesticīdu izstrādē. Kopš mūsu institūta Koleopteroloģisko pētījumu centrā ir
pieejams rentgenstaru mikrotomogrāfs Zeiss Xradia 520 Versa,
būtiski palielinājies atklāto zinātnei jauno vaboļu sugu skaits,
īpaši fosilo sugu, kas ieslēgtas dzintarā. Tie ir tikai daži piemēri,
kas apliecina, ka pēdējo gadu laikā DZTI īstenotā starpdisciplinārā pieeja pētījumos ir rezultējusies jaunos pētījumu virzienos
un atklājumos.
A.S.: Pagājušajā gadā esam noslēguši darbu programmas
“Apvārsnis 2020” projektā ECDP (European Cohort Development Project), kura laikā pētījām iespējas uzsākt Eiropas bērnu
un jauniešu labklājības longitudinālu izpēti un esam izstrādājuši instrumentus šāda pētījuma īstenošanai visās ES dalībvalstīs.
Dati ar jaunās paaudzes labklājības rādītājiem ir nepieciešami
ES politikas veidotājiem. Eiropas sociālās politikas būtiska sastāvdaļa ir bērnu un jauniešu politika, kam jākļūst par prioritāro ES politiķu darbības jomu. Svarīgi ir tas, ka noskaidrojam,
kā jaunieši paši interpretē dažādus labklājības aspektus. Tātad
jaunieši paši piedalījās pētniecības instrumentu izstrādāšanā.
Lai izveidotu piemērotu labklājības datu iegūšanas un pielietošanas stratēģiju, bijām iesaistījuši arī ekspertus no valsts pārvaldes, nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajām institūcijām
un praktiķiem darbā ar jauniešiem. Tātad kopā ar 11 projekta
partneriem no citām valstīm izstrādājām rīcībpolitikas dokumentus un prezentējām pētījuma rezultātus bērnu un jauniešu
politikas veidotājiem Briselē. Savukārt programmas “Apvārsnis
2020” projektā CHIEF (Cultural Heritage and Identities), ko
īstenojam šobrīd, pētām Eiropas jauniešu kultūras identitāti
veidojošos komponentus. Šajā gadījumā vēl pāragri runāt par
rezultātiem, jo pašlaik veicam kvalitatīvo un kvantitatīvo datu
analīzi. Tomēr uzreiz jāpiebilst, ka rezultāti sniegs izpratni par
iekļaujošās identitātes veidošanos Eiropā. Jāpiemin arī 7. Ietvara programmas MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy
And Civic Engagement) projekts, kurā pētījām jauniešu radikalizāciju Eiropā. Vēl pirms populistu un radikāļu nostiprināšanās
dažādās Eiropas valstīs, balstoties uz šī projekta rezultātiem,
brīdinājām ES politiķus par bīstamām tendencēm. Tātad vēl
pirms Brexit u.c. pavērsieniem politiķiem bija informācija par
reālo jauniešu noskaņojumu Eiropā. Atliek tikai izteikt nožēlu,
ka politiķi nav iedziļinājušies pētnieku prognozēs. Protams, arī
mums, pētniekiem, būtu jābūt aktīvākiem zinātnes pārnesē.
Kādas, jūsuprāt, ir studējošo perspektīvas, savu turpmāko dzīvi saistot ar pētniecību?
U.V.: Tiem eksakto zinātņu jomā studējošajiem, kas vēlas
savu dzīvi saistīt ar pētniecību, šis ir unikālu iespēju laiks. Pēdējo gadu laikā valsts ir ieguldījusi milzīgus līdzekļus studiju un
pētniecības infrastruktūras modernizēšanai, īpaši STEM zinātņu jomā, līdz ar to Latvijas augstskolās, t.sk. DU studējošajiem,
ir pieejams visaugstākā līmeņa aprīkojums. Jau studiju gados
perspektīvākie studenti var iesaistīties dažādās starptautiskās
mobilitātes programmās, piedalīties dažādu zinātnisko projektu realizācijā un saņemt darba piedāvājumus.
A.S.: Humanitārajās un sociālajās zinātnēs pētniecības iespējas ir plašas, bet jaunajiem pētniekiem, kuri parasti šajā dzīves posmā dibina ģimenes, nākas meklēt labāk atalgotu darbu.
Galvenais šķērslis ir pētnieka alga, kas nav konkurētspējīga
mūsdienu darba tirgus apstākļos, tāpēc pētnieku paaudžu nomaiņa ir tuvākās nākotnes lielākā problēma Latvijas zinātnē.
Kāds ir jūsu redzējums par zinātnisko institūtu turpmāko
attīstību un lomu Latvijas zinātnē?
U.V.: Viens no nozīmīgākajiem rādītājiem, kas apliecina
DZTI zinātnieku veikto pētījumu kvalitāti ne tikai Latvijas,
bet arī starptautiskā mērogā, ir augstais zinātnisko publikāciju skaits starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos. 2019.
gadā vien mūsu pētnieki publicējuši vairāk nekā 140 zinātniskos rakstus izdevumos, kas indeksēti Web of Science un/vai
Scopus datubāzēs. Daudzi pētījumi tiek īstenoti sadarbībā ar
citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, kas apliecina mūsu pētnieku konkurētspēju. Arī turpmākā institūta
attīstība lielā mērā būs atkarīga no pētnieku spējām iekļauties
starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomās.

Daugavpils Universitātes mācību korpuss

A.S.: Piebilstot pie Ulda teiktā, varu vēl uzsvērt, ka ir vitāli nepieciešama iesaistīšanās programmas “Apvārsnis Eiropa”
projektos, jo tieši tādā veidā varam turpināt HSZI sekmīgi
iesākto starptautisko sadarbību. Latvija, pat Baltija ir pārlieku
mazs tirgus, arī pētniecībā, mums ir jāstrādā starptautiskā līmenī, kā to esam darījuši līdz šim.
Ik gadu DU tiek pasniegtas DU Gada balvas zinātnē un
Gada balvas jaunajam zinātniekam. Ko šīs nominācijas nozīmē zinātniekam?
U.V.: Darot jebkuru darbu, arī nodarbojoties ar zinātni, ir
būtiski apzināties, ka tavs darbs tiek novērtēts. Zinātniekiem,
kas ir saņēmuši šo apbalvojumu, tas noteikti kalpo kā papildu
stimuls un iedvesma jauniem pētījumiem.
A.S.: Zinātniekam tas nozīmē prieku, ka paveiktais pamanīts un atzinīgi novērtēts. Allaž, kad tiek saņemtas balvas, izskan pateicība kolēģiem, ar kuriem kopā ir veikti pētījumi, jo
darbs zinātnē ir darbs kolektīvā. Tikai dzeju var rakstīt viens.
Kā vērtējat Latvijas zinātnes sasniegumus?
U.V.: Latvijas zinātnieku rezultatīvie rādītāji pēdējos gados
ir būtiski kāpināti, taču to nevar teikt par šīs jomas finansēšanu. Zinātniskās darbības likumā definētais valsts piešķirtais
finansējums zinātniskajai darbībai noteikts vismaz 1% apmērā
no iekšzemes kopprodukta, tomēr līdz šim likumā noteiktās
prasības nav tikušas pildītas. Arī Nacionālais attīstības plāns
2014.–2020. gadam (NAP2020) paredzēja ievērojamu finansējuma pieaugumu zinātnē, sasniedzot 1,5% no IKP 2020.
gadā. Diemžēl arī šiem solījumiem nav bijis lemts piepildīties. Latvijas ieguldījumi zinātnē un pētniecībā krietni atpaliek no citu Eiropas valstu ieguldījumiem. Latvija iegulda pētniecībā vidēji 0,5%
no IKP, tikmēr Skandināvijā tie ir ap 3% no IKP.
A.S.: Ļoti gaidu to brīdi, kad politiķi un ministrijas ierēdņi
sapratīs, ka Latvijas nākotne ir atkarīga no zinātnes sasniegumiem. Mūsu kapitāls ir intelekts, ar to var labi pelnīt, bet, lai
pelnītu, vispirms ir jāiegulda. Šobrīd tiek sēts pret vēju!!!
Šobrīd mēs piedzīvojam neparastu un sarežģītu laiku
saistībā ar Covid-19 izplatību. Vai zinātniekiem tas ir jaunu
iespēju laiks vai arī šī situācija kavē zinātnes attīstību?
U.V.: Covid-19 pandēmijas izplatība pasaulē ir būtiski mainījusi ierasto lietu kārtību visās jomās, t.sk. zinātnē, tomēr zinātnieki noteikti ir tā sabiedrības daļa, kas vienmēr ir spējuši
pielāgoties jauniem izaicinājumiem. Pētniecība un inovācijas
neatkarīgi no dažādiem globāliem satricinājumiem vienmēr ir
bijusi sabiedrības attīstības virzītājspēks, un arī šoreiz būtisks
priekšnosacījums krīzes pārvarēšanai būs tieši pārdomātām investīcijām dažādās zinātnes nozarēs.
A.S.: Grūtības allaž stimulē jaunas iniciatīvas un radošumu. Arī šī pandēmija nav izņēmums. Humanitārās un sociālās zinātnes spēj ātri pārkārtoties: ieviest jaunas datu ieguves
metodes un paplašināt starptautiskās sadarbības iespējas, ko,
pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, nevar apturēt fiziskas klāt-
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esamības trūkums. Tas ir iespēju laiks, tikai jautājums, vai mēs
esam gana prātīgi, lai to izmantotu.
Kāda ir DZTI sadarbība ar nozares uzņēmumiem un
valsts iestādēm? Vai jūsu pētījumu rezultāti tiek pielietoti
praktiski?
U.V.: DZTI pētnieki piedalās gan fundamentālo, gan lietišķo pētījumu realizācijā. Mūsdienās pieaug pieprasījums tieši
pēc lietišķiem pētījumiem, un arī mūsu zinātnieki pielāgojas
jaunajām tendencēm. DZTI zinātnieku īstenotie pētījumi
pēdējos gados ir rezultējušies ar vairāku jaunu patentu
reģistrāciju, pieaug dažādu nozaru uzņēmumu un valsts iestāžu
interese par mūsu institūtā realizētajiem pētījumiem, kā arī īstenoto pasūtījuma pētījumu skaits.
Pēdējo gadu laikā DU dažādu projektu ietvaros ir iegādājusies modernu aprīkojumu dabaszinātņu jomā. Kā aprīkojums noder ikdienas darbā?
U.V.: Pētījumu veikšana dabaszinātnēs nav iespējama bez
konkrētai pētījumu jomai atbilstoša aprīkojuma izmantošanas.
DU īstenoto infrastruktūras modernizācijas projektu rezultātā Daugavpilī uzbūvēts jauns Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju
korpuss, kas uzskatāms par vienu no modernākajiem studiju
un pētniecības centriem Latvijā, savukārt DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” pilnībā renovētas divas ēkas, kurās izvietots Koleopteroloģisko pētījumu centrs, kā arī Mežu bioloģiskās
daudzveidības pētījumu centrs ar mūsdienu prasībām
atbilstošām zinātnisko kolekciju telpām, pētījumu veikšanai nepieciešamo laboratorijas un lauka pētījumu aprīkojumu. Daudzas no mūsu institūtā izvietotajām iekārtām ir unikālas ne
tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. Mūsdienu prasībām
atbilstoša aprīkojuma iegāde ir ļāvusi attīstīt jaunus pētījumu
virzienus un kāpināt DZTI pētnieku rezultatīvos rādītājus.
Sabiedrībā bieži vien izskan viedoklis, ka vairāk jāpievēršas eksaktajām zinātnēm. Kā uz to raugās un vērtē humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji?
A.S.: Cilvēks ir būtne, kas domā ne vien skaitļos un mērvienībās, bet arī tēlos, metaforās, simbolos utt. – tieši to pēta
humanitārās zinātnes. Ja mēs atstāsim novārtā valodu, kā varēsim savus ģeniālos eksakto zinātņu atklājumus pavēstīt citiem?
Ja tikai ar skaitļiem un formulām, tad to sapratīs 2 – 3 tuvākie
līdzgaitnieki, un atklājums netiks pielietots, jo sabiedrībā nebūs pieprasījuma pēc tā. Humanitārajām un sociālajām zinātnēm ir drosmīgāk jācenšas sevi prezentēt. Ja atstāsim novārtā
ētiku, kas notiks ar cilvēci, ja tiks izmantoti vēl jaudīgāki masu
iznīcināšanas ieroči, pie kuru izgudrošanas strādā eksaktās zinātnes? Tātad svarīgi ir ne tikai izgudrot ko tehniski jaunu, bet
arī saprast, kā to lietot. Saprast, būt atbildīgam, strādāt visas
sabiedrības labā – tieši to apgūst humanitārajās un sociālajās
zinātnēs.
Sagatavoja Anna Vanaga

DIZAINS PIEVIENO VĒRTĪBU
Turpinājums no 2.lpp.

Kā ceturto un galveno sava darba jauninājumu un vērtību es
uzskatu definētos dizaina vērtības kritērijus, kas pasaka, kādā veidā
produkti un pakalpojumi pievieno vērtību tieši cilvēkam ikdienas
produktu un pakalpojumu lietošanā, radot apmierinātību un emocionālo pieķeršanos. Pētījumu es veicu, analizējot piecas paaudzes
un četras sociālekonomisko klašu grupas. Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka visas paaudzes un dažādu sociālekonomisko klašu grupas,
izņemot trīs augstāko sociālekonomisko klašu grupas, uztver dizaina pievienoto vērtību vienādi, tikai atšķirīgās prioritātēs. Produktu
kritēriji – ērts, noderīgs, drošs, ilgstošs, estētisks un personīgs, bet
pakalpojumu kritēriji – saprotams, pieejams, uztverams, drošs,

savlaicīgs un pieredzams ir tie, kas ikdienā rada dizaina pievienoto
vērtību cilvēkam. Tajā pašā laikā, testējot pētījuma rezultātus ekstremālos ārējās vides apstākļos (Covid-19 pandēmijas laikā), pierādījās, ka dizaina vērtība ir saistīta ar ārējiem un subjektīviem faktoriem, kontekstā ar vērtību teoriju. Līdz ar to, dizaina pievienoto
vērtību nosacītos ārējos apstākļos un nosacīti subjektīvi indivīdam.
Definētie kritēriji palīdzēs izstrādāt produktus un pakalpojumus,
lai uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji jau no produktu, pakalpojumu dizaina izstrādes sākumposma domātu par to, kāds labums
un ieguvums būs cilvēkam. Jāsaka, ka aiz kadra palika vēl daudzi
citi secinājumi un atklājumi, kuri referēti starptautiskās konferencēs un atklāti pētījuma lielajā zinātniskajā pārskatā.

Kādi ir jūsu personīgie ieguvumi pēcdoktorantūras laikā?
Vispirms tā ir apziņa un atzīšana, ka Latvijas dizaina pētniecība ir starptautiski konkurētspējīga. Esmu ieguvusi profesionālu pašapziņu, apguvusi jaunas prasmes un zināšanas, esmu
iesaistījusies piecos starptautiskos dažādu reģionu dizaina profesionāļu tīklos, no kuriem trīs ir jauni. Un protams, Dublina,
Londona, Vīne, Pēterburga, Ņujorka, Bogota, Berlīne, Lisabona
vienmēr manās atmiņās būs saistītas ar manu pēcdoktorantūras
laiku.
Sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane
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KĀ MAINĪT ZOBU ĀRSTĒŠANAS METODI BĒRNIEM?
Turpinājums no 1.lpp.

Kāpēc
izvēlējāties
piedalīties
pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsta programmā?
Ar zinātni līdz šim biju nodarbojusies gandrīz tikai hobija
veidā. Tā zobārstniecībā notiek daudziem, jo tā ir ļoti praktiska
nozare. Jau studiju laikā mēs pirmajā vai otrajā gadā sākam apgūt praktiskās iemaņas.
Studēt zobārstniecību izvēlas cilvēki, kuriem ir tendence
gūt ātru rezultātu, darīt labu pacientam un uzreiz redzēt rezultātu. Mūsos ir ķirurga gēns, un, kā pirmajā kursā mums teica
psihosomatisko saslimšanu pasniedzēja, “jūs savu dabīgo agresiju realizējiet produktīvā veidā”. Līdz ar to zobārstniecībā reti
kāds nodarbojas tikai ar zinātni – pārsvarā tā ir papildu aktivitāte. Taču ir ļoti labi apvienot klīnisko darbu ar pētniecību.
Manā gadījumā pēcdoktorantūras programmas ietvaros veicu
tieši klīnisko pētījumu. Tas šobrīd dod iespēju apvienot praktisko ārstēšanu ar zinātni. Mans pētījums ir saistīts ar bērnu zobārstniecību. Es bērniem nodrošinu kariesa ārstēšanu, un tai pat
laikā varu nodarboties arī ar pētniecību. Programma man bija
saistoša arī ar to, ka pētnieka darbā bija jāstrādā uz pilnu slodzi.
Mūsu katedrā šāda pētnieka pozīcija līdz šim nebija, tāpēc šo
pozīciju bija nepieciešams izveidot pilnīgi no jauna. Turklāt tagad būs jau divi pētnieki – gan es, gan vēl arī viens viespētnieks.
Kā uzzinājāt par pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta
programmu?
Informācija par šo programmu bija publicēta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā. Par šo programmu biju
dzirdējusi arī agrāk, kad vēl dzīvoju un strādāju Čīlē. Saņemot
apstiprinājumu, ka varēšu piedalīties šajā programmā, tas bija
papildu stimuls mūsu ģimenei pārcelties atpakaļ uz Latviju –
parādījās darba iespēja jomā, kas man un vīram patīk, un ko
mēs darītu arī tad, ja par to nemaksātu. Šobrīd mums gan tas
ir algots darbs.
Kā izvēlējāties tēmu, ko pieteikt pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsta programmai?
Man prātā bija vairākas tēmas, bet pēdējā laikā ļoti aktualizējās tas, ka bērniem tradicionālā pieeja zobu ārstēšanā īsti
nedarbojas. Ja mēs maziem bērniem plombējam zobus, tad
vidēji trešdaļa no plombētajiem zobiem vēlāk sāk sāpēt vai
veidojas kāds iekaisums un rezultātā zobs ir jāizrauj. Tas ir
balstīts Lielbritānijā veiktā pētījumā – kad mēs šos rezultātus
uzzinājām, visi bijām ļoti pārsteigti, jo pētījuma grupā, kur
vienīgā veiktā ārstēšana bija rekomendācija mājās tīrīt zobus
ar fluorīdus saturošu zobu pastu, arī trešdaļa zobu tika zaudēti
sāpju vai iekaisuma dēļ. Tātad, veicot sarežģītas manipulācijas
zobārstniecības krēslā, tā prasot no bērna sadarbību ārstēšanas
laikā vai arī izmantojot vispārējo narkozi, netiek panākts labāks
rezultāts kā tad, ja mēs tikai pateiksim vecākiem: “Turpiniet tīrīt zobus divas reizes dienā.” Zobu ārstēšana vispārējā narkozē
šobrīd ir kļuvusi ļoti populāra, tomēr es uzskatu, ka tai būtu
jābūt izņēmuma stratēģijai, un līdzšinējo pētījumu rezultāti arī
liecina, ka mums jāpāriet uz mazāk invazīvām metodēm.
Pirmo reizi par sudraba diamīna fluorīdu es dzirdēju 2008.
gadā vienā starptautiskā kongresā. Kad atbraucu un par to stāstīju kolēģiem, RSU profesore Anda Brinkmane minēja, ka jau
1970. gados tas ticis pētīts un bijis mēģinājums to ieviest arī
Latvijā. Taču, pārklājot zobus ar sudraba diamīna fluorīda laku,
zobi paliek tumši un melni. Mums ir augsti estētiskie standarti,

Aizstāvēšana
Biznesa augstskolas “Turība” Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes 2020. gada 26. augusta atklātā sēdē
KASPARS MUCENIEKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares uzņēmējdarbības
vadības apakšnozarē. Balsojuma rezultāti: par – 9, pret – 0, atturas – 0.
***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes “P01” 2020. gada 30. septembra atklātā sēdē ALEKSANDRS
PUSTENKO aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) ķīmijas nozarē,
organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsojuma rezultāti: par –7,
pret – 0, atturas – 0.
***

2020. gada 5.novembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes
(LU) Vēstures un arheoloģijas nozares promocijas padomes
atklātā sēdē tiešsaistē Microsoft Teams platformā KRISTĪNE
BEĶERE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā no 1940. gadu vidus līdz 1980.
gadu otrai pusei: politiskā darbība” zinātniskā doktora grāda
(Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā iegūšanai.
Recenzenti: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte, Latvija), Dr. Metjū Kots (Upsalas universitāte, Zviedrija);
Dr. Andrejs Plakans (Aiovas štata universitāte, ASV).

Redaktore Ilona Gehtmane–Hofmane
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Laikraksts iznāk kopš 1989. gada.
Reģistrācijas apliecība nr. 75.
Izdevējs: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome,
Latvijas Zinātnieku savienība.

tāpēc bija šaubas, vai šī metode atnāks arī līdz Latvijai. Toreiz
arī mēs studentiem mācījām, ka visi bojātie zobi noteikti ir jāsalabo, līdz ar to šāda pieeja likās neiespējama. Bija priekšstats,
ka šādas fluorīdu lakas labi darbojas lielos reģionos, piemēram,
ASV, Ķīnā, kur zobārstu pieejamība nav iespējama tik labā līmenī kā mazajā Latvijā. Tur medmāsa var aizbraukt un zobus
bērniem nosmērēt ar šo laku, apturot zobu tālāku bojāšanos.
Tāds bija mūsu sākotnējais skatījums uz šo metodi. Taču, jo vairāk strādā, jo vairāk redz bērnu ciešanas bojāto zobu dēļ, jo vairāk saproti, ka tradicionālas metodes nestrādā un jāmeklē citas.
Viena metode bija sudraba diamīna fluorīda izmantošana, par
kuru mēs jau zinājām, ka tas strādā. Bet ir arī citi produkti, piemēram, preparāts, kurā sudraba vietā ir vara joni, kā arī fluorīdi
tādā pašā koncentrācijā. Tas liekas ļoti līdzīgs sudraba diamīna
fluorīdam, un tam vajadzētu nodrošināt to pašu spēju apturēt
bojājumus, bet bez negatīvā blakusefekta – melnās pigmentācijas. Un mēs, kā pētnieki, ļoti gribējām zināt, vai tā ir taisnība.
Mēs sazinājāmies ar šo līdzekļu ražotājiem, lai saņemtu visu
nepieciešamo informāciju. Viņiem bija tikai in vitro pētījumi.
Tika uzrunāti arī starptautiskie eksperti, kuri 2020. gadā ir publicējuši vadlīnijas par bērnu zobu ārstēšanu, un arī viņu uzskats
ir tāds, ka šobrīd varam paļauties tikai uz sudraba diamīna fluorīdu tieši tāpēc, ka otrai lakai nav klīnisko pētījumu.
Praktiski tas nozīmē, ka bērnam, kuram ir zobu bojājumi,
tos apsmērē ar speciālu, caurspīdīgu laku. Tā gan nav kā nagu
laka, kas pārklāj zobu, bet viela, kas iesūcas zobā un kādu laiku tur paliek un darbojas, stiprinot zoba ārējo daļu. Šī metode
panāk līdzīgu efektu, kā zobu tīrīšana, kurai ir divi galvenie
mērķi – mehāniski notīrīt zobu aplikumu un piegādāt zobam
fluorīdu.
Pirmais, ar ko sākām, un ko visi kolēģi vēlējās noskaidrot,
vai tiešām šī metode sniedz labumu zobu ārstēšanā, uzzinot, vai
šī otra laka ir tik pat efektīva, kā pirmā, kas satur sudrabu. Tā
bija mūsu Bērnu nodaļas gandrīz visu speciālistu ideja, un savā
starpā arī vienojāmies, ka iesniegšu šo tēmu pēcdoktorantūras
projektam. Tagad pētījumā iesaistīti ir vēl septiņi kolēģi.
Cik plašs ir jūs pētījums? Un kad sagaidāmi pētījuma rezultāti?
Klīniskajā pētījumā ir jāsavāc 420 pacientu liela grupa, jo ir
sešas, dažādas ārstniecības metožu grupas. Mēs pārbaudām arī
divus dažādus aplikāciju protokolus, no kuriem viens ir klasiskais, kas līdz šim ir uzrādījis labākus rezultātus – laku aplikāciju
veic ar 6 mēnešu intervālu. Otrs ir mūsu izdomāts, balstīts uz
zināšanām par fluorīda spēju remineralizēt dentīnu, un šī protokola ietvaros aplikācijas ar visām lakām veicam četras reizes
ar nedēļas intervālu.
Pētījuma gala rezultāti sagaidāmi pēc diviem gadiem. Tad
zināsim, kura laka un kurās situācijās strādā labāk un pie kāda
protokola. Rezultātā tuvāko gadu laikā mums būs jāmaina pieeja, kā ārstējam piena zobus. Jāmaina arī zobārstu un bērnu
vecāku priekšstats, ka ne jau vienmēr zoba plombēšana ir vienīgais risinājums. Zobu var salabot, bet, ja nemainās zobu kopšanas un ēšanas paradumi, tad risinājums būs īslaicīgs – kariess
turpināsies plombētajā un citos zobos. Nav viegli mainīt ierastos priekšstatus, tāpēc šī gada septembrī Latvijas Bērnu zobārstniecības sēdē par savu pētījumu informēju arī citus zobārstus,
bet informatīvais un izglītojošais darbs ir jāturpina.
Vēlējos arī uzsvērt, ka savā pētījumā pieturamies pie stingras
objektivitātes, norobežojoties no šo līdzekļu ražotāju ietekmes.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv.
19. Lūdzam interesentus reģistrēties sēdei līdz 30.oktobrim,
rakstot ziņu: sigita.sne@lu.lv
***

2020. gada 6. novembrī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes (DU) Vēstures un arheoloģijas promocijas padomes atklātā
sēdē tiešsaistē ZOOM platformā GAĻINA SEDOVA aizstāvēs promocijas darbu (publikāciju kopu) par tēmu “Padomju
valsts un pareizticīgās baznīcas attiecības: Rīgas eparhija (19441964)” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.hist. Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte, Latvija); Dr. hist. Inese Runce (Latvijas Universitāte, Latvija);
PhD. Irina Paert (Tartu Universitāte, Igaunija).
Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada
4. novembrim, rakstot uz e-pastu: ilze.senberga@du.lv. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils
Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un tīmekļa
vietnē: https://du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi/

Mums ir svarīga datu pareizība. Paralēli mēs veicam arī divas
aptaujas. Viena ir starp zobārstiem, jautājot, kā viņi pieņemtu
šādas jaunas ārstēšanas metodes. Otra aptauja ir starp bērnu
vecākiem, lai saprastu, cik viņi ir gatavi pieņemt šo jauno metodi. Pirmie rezultāti rāda, ka puse no bērnu vecākiem labprāt
izvēlētos šādu ārstēšanu ar laku, pat ja būtu šāda melna zobu
pārkrāsošanās, turklāt pat priekšzobos. Aptauja gan vēl turpinās, bet tā jau tagad apliecina, ka zobārstiem daudz drošāk un
aktīvāk jāpiedāvā šī metode. Protams, pacientiem ir tiesības izvēlēties starp bioloģiskāku pieeju, kad mēs īpaši neiejaucamies
un cenšamies noturēt, lai caurumi zobos nepaliek lielāki, un
bērnam zobi nesāktu sāpēt, vai arī piedāvājam tradicionālāku
pieeju, kur mums jāņem vērā, ka var būt komplikācijas. Protams, arī pirmajā gadījumā var būt komplikācijas – ja vecāki
nerūpējas par bērnu zobu higiēnu, tad zobu saslimšana var
progresēt. Jāņem gan vērā arī tas, ka mūsdienās zobu plombas un zobu labošana tehnoloģiski ļoti attīstās. Trešā pieeja ir
ātra un invazīva, kad bērnam vispārējā narkozē salabo bojātos
zobus un izņem visus, kuriem ir infekcijas risks. Katram pacientam būs savs labākais risinājums, bet svarīga ir šī izvēles iespēja. Minētās lakas var izmantot arī gados veciem pacientiem
vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī veseliem pieaugušajiem
– specifisku zobu bojājumu veidu gadījumos.
Ko jums deva dalība programmā? Vai tā deva arī personisku izaugsmi?
Jā, protams. Mēs katrs varam daudz ko darīt arī tad, ja
mums neviens to neprasa, taču tam bieži nav tik labu rezultātu. Labāk ir tad, ja kāds “no augšas” ir licis man sasniegt
kādu rezultātu; tad arī tiek sekots līdzi procesam un iegūtiem
rezultātiem būs būtiskāka ietekme. Šajā gadījumā ļoti palīdzēja programmas kopējās prasības, tai skaitā komunikācija
ar sabiedrību. Rezultātā arī manis pētītā tēma sabiedrībā kļūs
populārāka un iegūs lielāku atpazīstamību. Tieši tāpēc mēs arī
izveidojām mājaslapu www.bernuzobi.lv, un popularizējam šo
pētījumu sociālajos tīklos. Izmantojot šos kanālus, mēs panācām lielu atbalstu mūsu pētījumam un anketas aizpildīšanai.
Mājaslapā mūsu zobārstu komanda kopā ar saviem bērniem
popularizē fluorīdus saturošu zobu pastu izmantošanu, dodot
ziņu sabiedrībai, cik svarīgas ir rūpes par zobiem maziem bērniņiem. Mājaslapā ir arī aprakstīts mans projekts pēcdoktorantūras programmā. Dalība programmā un strādājot kā pētniekam, nozīmēja arī lielu personisko izaugsmi – apguvu jaunas
zināšanas un daudz vairāk mācījos sava pētījuma jomā. Dalība
programmā arī deva plašāku atpazīstamību starptautiskajā
pētnieku sabiedrībā.
Kā jūs raksturotu pieteikšanās procesu – vai tas bija
viegls, vai sarežģīts?
Ja to dara pirmo reizi, kā tas bija man, tad tas ir ļoti sarežģīti. Bija jāaizpilda daudz dažādu dokumentu, kas bija jāraksta
specifiskā valodā. Nepietika tikai ar zinātniskās metodoloģijas
zināšanām. Bija daudz citas lietas, kas bija man jāiemācās, piemēram, projekta administratīvā puse. RSU atbalsta departamenti ļoti palīdzēja ar dokumentu sagatavošanu. Liels paldies
viņiem! Universitātē ir ļoti labi sakārtota sistēma; ir cilvēki, kas
palīdz sakārtot projektu administratīvo pusi, un kas dalās savā
pieredzē projekta pieteikuma gatavošanā.
Sagatavoja Edijs Šauers

bility in electricity markets”) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.)
iegūšanai.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Julija Matevosjana (Teksasas elektriskās drošības padome (ERCOT), ASV); Dr.sc.ing. Saulius Gudzius (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv
(Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas
darbi).
***

2020. gada 12. novembrī plkst. 11.30 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā ZANE BROKA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu
“Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas
tirgos” (angļu val.: “Harnessing the value of demand-side flexi-

2020. gada 12. novembrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas
padomes “RTU P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306.
auditorijā KĀRLIS BALTPUTNIS aizstāvēs promocijas darbu
par tēmu “Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem” (angļu val.: “Decision-making
support methods, algorithms and tools for electricity market
participants”) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Julija Matevosjana (Teksasas elektriskās drošības padome (ERCOT), ASV); Dr. Audrius Jonaitis
(Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv
(Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas
darbi).

“Science Bulletin”. Latvian Academy of Sciences, Latvian Council of
Science, Association of Latvian Scientists.
“Zinātnes Vēstnesis” redakcijas padome: akadēmiķis Guntis Zemītis (vadītājs), LZA Prezidents Ojārs Spārītis, LZA ģenerālsekretārs
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speciāliste Ilze Stengrevica; LZP direktore Gita Rēvalde un
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