




Augsti godātie žurnāla “Enerģija un Pasaule” 
speciālizlaiduma lasītāji!

Žurnāls “Enerģija un Pasaule” iznāk kopš 
2000.  gada aprīļa. Tā pirmā numura ievadā ir 
rakstīts: “Sveicināti enerģisko ļaužu pulciņā! Jo kā 
gan citādi – tie, kuri darbojas dažādās enerģētikas 
nozarēs, interesējas par dažādiem enerģijas izpaus-
mes un iedarbības veidiem, allaž jūt ap sevi enerģiju. 
Un galu galā – kas ir enerģija? 

Tā ir spēja veikt darbu. Savukārt matērija ir 
enerģijas sakopojums telpā. Jebkuram organismam 
un vielai – gan organiskai, gan neorganiskai – pie-
mīt enerģija un elektromagnētiskais lauks. Un jeb-
kura veida enerģija ir arī informācijas nesēja. Tāpēc 
arī žurnāla “Enerģija un Pasaule” mērķis ir sniegt 
visplašāko informāciju par visiem šiem procesiem, 
turklāt enerģētiski bagātinātu informāciju. Pat ja 
reizēm tā dos jums, lasītāji, tikai nelielus impulsus, 
ceru, ka tie būs pietiekami spēcīgi, lai radītu pastā-
vīgu enerģētisku pulsāciju jūsu domās.”

Šajos 18 gados žurnāls ir attīstījies par starp-
tautiski recenzētu un plaši pazīstamu izdevumu. Ar 
daudzu tematisku sadaļu starpniecību tas informē 
lasītājus par energoresursu pieejamību un to apguvi, 
ekoloģiju, ekonomiku, viedajām tehnoloģijām, izglī-
tību, zinātnes aktualitātēm. Žurnāls ļauj iepazīties 
ar numura viesi, zinātnes balvu laureātiem, zināt-
nes un tehnikas vēsturi, sociālo diskursu un aktuali-
tātēm, kā arī ar īpašu rubriku – Latvijas simtgades 
notikumiem.

Ņemot vērā žurnāla “Enerģija un Pasaule” 
starptautisko prestižu un iespēju atslēgas vārdu 
“ENERĢIJA” tvert plaši, ar to saprotot Latvijas 
garīgo, intelektuālo, zinātnisko enerģiju visās 
nozīmīgākajās nozarēs, Latvijas Zinātņu akadē-
mija kā IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa 

līdzorganizatore piedāvā nozīmīgāko Latvijas 
zinātņu nozaru vadošajiem pārstāvjiem iespēju ar 
to iepazīstināt kolēģus un zinātnes draugus visā 
pasaulē. 

Izdevuma veidotāju iecere ir veltīt šo žurnāla 
speciālizdevumu mūsu valsts simtgadei un IV Pasau
les Latviešu zinātnieku kongresam, radot infor-
matīvi bagātu, ilustrētu žurnālu latviešu un angļu 
valodā, lai populārzinātniskā veidolā demonstrētu 
Latvijas zinātnes sasniegumus un ļautu pārlieci
nāties par mūsu pētnieku izcilību. 

Ar IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa 
rīcības komitejas palīdzību žurnāla speciālizlaidums 
nonāks kongresa delegātu rokās, bet Latvijas Repub
likas Ārlietu ministrija un Latvijas Inovāciju attīs-
tības aģentūra ar savu pārstāvniecību tīklu darīs to 
pieejamu diplomātiskajiem un darījumu partneriem 
daudzās pasaules valstīs.

Žurnāla speciālizlaidumu sagatavoja īpaši izvei
dota darba grupa, kurā izdevuma galvenā redaktora 
funkcijas uzņēmās Latvija Zinātņu akadēmijas pre-
zidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis, izdevuma zināt-
niskā satura kvalitāti nodrošināja tā zinātniskais 
redaktors Dr. habil. sc. ing., profesors Namejs Zeltiņš 
un zinātniskais konsultants akadēmiķis Jānis 
Stradiņš ar pārējiem darba grupas locekļiem – aka-
dēmiķēm Raitu Karnīti, Viju Klušu, Baibu Rivžu, 
akadēmiķi Jāni Spīguli, kā arī Dr. sc. ing., Dr. h. c. 
Āri Žīguru, Normundu Talci un Aigaru Kalvīti. 
Darba grupas finansiālos izdevumus sedza kompā-
nija “ITERA LATVIJA”.

Lai šis Latvijas valsts simtgadei veltītais žur-
nāla “Enerģija un Pasaule” speciālizlaidums palīdz 
ikvienam iepazīt mūsdienu Latvijas zinātnes sasnie-
gumus un izprast mūsu zinātnieku intelektuālo 
enerģiju!
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Enerģija un enerģētika Latvijā. 
Alternatīvās un intelektuālās 
enerģijas resursi

Āris Žīgurs, Dr. sc. ing., Dr. h. c., galvenais izpilddirektors AS “Latvenergo” 

Māris Balodis, Dr. oec., AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības direktors

Enerģētikas resursi, sasniegumi 
un perspektīvas Latvijā

Ievads

Enerģētikas nozare ir daudzveidīgs nacionā-
lās tautsaimniecības sektors un mūsdienu sabied-
rībā viens no visas ekonomikas stūrakmeņiem. 
Enerģētikas nozare ietver dažādus darbības vei-
dus: siltuma, elektroenerģijas un aukstuma ražo-
šanu, pārvadi un patērēšanu, transporta noza-
res nodrošināšanu ar energoresursiem, enerģijas 
resursu (ūdens, vējš, saule, biomasa, biogāze) izpēti 
un ieguvi. To papildina arī energoiekārtu ražošana 
(katlu iekārtas, dzinēji, elektroenerģijas sadales un 
kontroles iekārtas utt.). Enerģētikas resursu pie-
ejamība nosaka citu nozaru attīstību, specifisku 
zinātņu veidošanos, valsts makroekonomikas attīs-
tību un ārpolitiku, iedzīvotāju dzīves līmeni un citus 
svarīgākos jautājumus. Tāpēc viss, kas ir saistīts ar 
energosistēmu, kurināmo, efektivitāti, speciālistu 
sagatavošanu u. tml., ir jārisina nepārtraukti un 
jāveido ar ilgtermiņa perspektīvu. 

Latvijas valdība pēc Pirmā pasaules kara Latvi-
jas pilsētu elektroapgādei dibināja elektrības uzņē-
mumus un piešķīra kredītus elektrostaciju un elek-
trisko tīklu izbūvei un paplašināšanai. 1924. gadā  
prof. Mārtiņš Bīmanis pārstāvēja Latviju 1. Vis pa-
saules enerģijas konferencē Londonā. Tika nodibi 
nāta Pasaules Enerģētikas padomes Latvijas Nacio-
nālā spēka komiteja. Latvijas valdība pieņēma valsts 
elektrifikācijas programmu 1935.−1950.  gadam. 
Ļoti būtisks sasniegums Latvijas elektroenerģēti-
kas attīstībā bija Ķeguma HES būve, kura sāka strā-
dāt 1939. gada oktobrī. Tā paša gada beigās nodeva 
ekspluatācijā arī elektrostaciju pie Bābelītes ezera, 

kas bija Eiropā modernākā stratēģiskās rezerves 
dīzeļelektrostacija. 

Mūsdienās enerģētikas nozare attīstās ne tikai 
tehnoloģiskā jomā, bet arī atbilstoši tirgus izmai-
ņām un politikas principu prasībām. To ievēro 
katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Esošās 
attīstības tendences Latvijā ir enerģijas tirgu cie-
šāka integrācija reģionu un valstu līmenī, pieau-
gošo atjaunīgo enerģijas resursu īpatsvaru enerģijas 
bilancē, aktīvāku un atbildīgāku lietotāju līdzdalību 
tirgū, energoefektivitātes augošo lomu. 

Energoresursu patēriņš Latvijā 

Lai veiktu energoresursu analīzi, to izmanto-
šanu bieži iedala trīs galvenajās jomās – siltumap-
gāde, elektroapgāde un transports. Piemēram, 
Latvijā 2016. gadā siltumapgāde patērēja 56% no 
visiem primārajiem energoresursiem, transports – 
30%, elektroenerģētika tikai 14%. 

1. att. Energoresursu patēriņš pa nozarēm Latvijā (1995–2015)
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Ir novērojama tendence, ka pēdējos gados sama-
zinās siltumenerģijas patēriņš. To ietekmē veiktie 
efektivitātes pasākumi galapatēriņā un piegādē cen-
tralizētajās sistēmās. Savukārt transporta nozares 
patērētie resursi stabili palielinās. Elektroenerģijas 
patēriņā lielas svārstības nenotiek. Tā īpatsvara pie-
augumu kopējā bilancē nākotnē noteiks transporta 
elektrifikācija un plašāka siltumsūkņu izmanto-
šana. Elektroenerģija var kļūt par pirmo izvēli, kā 
īstenot transporta dekarbonizāciju. 

Energoresursu veidi un  
to nodrošinājums Latvijā

Daudzi no dabā pieejamiem primāriem energo-
resursiem ir sarežģīti jāpārstrādā, lai tiem piemī-
tošo enerģiju varētu izmantot lietderīgi. Piemēram, 
naftu tiešā veidā kā degvielu faktiski neizmanto. 
Naftas pārstrādes rūpnīcās to attīra no sāļiem un 
ūdens, uzkarsējot atdala dažādas gaistošās vielas, 
veic pārstrādi ar krekinga metodi, iegūtās degvielas 
attīra no sēra un citām kaitīgām vielām. Ir būtiski 
atšķirīgi fizikālie procesi, izmantojamās tehno-
loģijas, zudumi u.  c. rādītāji atkarībā no izvēlēto 
resursu veida un iegūstamās enerģijas. Attīstoties 
inovatīvām tehnoloģijām, mainās šo lietojuma veidu 
optimālais īpatsvars galapatēriņa pieprasījuma 
nosegšanai.

Atsevišķi starp primārajiem resursiem tiek izda-
līti atjaunīgie energoresursi (AER) – saules, vēja, 
ūdens enerģijas, ģeotermālā enerģija, kā arī dažādu 
veidu organiskie materiāli (koksne, biogāze u. c.). 
Dažas valstis pie atjaunīgajiem energoresursiem pie-
skaita arī kūdru. Tās veidošanās process ir būtiski 
lēnāks nekā koku un krūmu augšana, tomēr kūdras 
slāņa pieaugumu vērtē no 0,6 līdz 1,2 mm gadā. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1099/2008 enerģijas galapatēriņu 
definē kā kopējo enerģijas patēriņu rūpniecībā, 
transportā un citos sektoros. Atbilstoši šai pieņem-
tajai regulai dalībvalstis veido vienotu un salīdzi-
nāmu statistiku par energoresursu bilancēm. 

Pasaulē no visiem primārajiem resursiem 
2015.  gadā apmēram 31,7% bija nafta un 28,1% 
ogles, bet atjaunīgo energoresursu bija tikai 13,7%. 
Savukārt 35 Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) valstīs AER 2016. gadā bija 
tikai 10,2%. Turpretim Latvijas primāro energore-
sursu bilancē 2016. gadā AER bija 41,7%. To nosaka 
mūsu valsts pieejamie vietējie resursi un vēsturiskā 
situācija. 

Latvijas teritorijā faktiski nav fosilo resursu. 
20. gadsimta 50. gados Latvijā iesākās naftas mek-
lēšanas un izpētes darbi. Kopš tā laika ir atklātas 
vairākas naftas izpausmes (pazīmes), bet tikai 
Gudeniekos pie Kuldīgas ir atklāta neliela naftas 
atradne ar iegūstamo krājumu apm. 150  tūkst. t. 

2. att. Energoresursu patēriņš 
galvenajās nozarēs un AER 
izmantošanas īpatsvars Latvijā 
(2016. g.)
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Gudeniekos notiek praktiska naftas ieguve ar čet-
riem nelieliem sūkņiem. Pēdējo septiņu gadu laikā ir 
izpumpēti 14 tūkstoši tonnu. 

Ir veikta naftas izpēte Baltijas jūras šelfā, un 
vairākas vietas ir atzītas par naftas perspektī-
vām. SIA Balin Energy 2012. gadā veica detalizētu 
virs kārtas seismisko pētījumu plānotajā urbuma 
vietā. 2013. gadā uzņēmums ierīkoja naftas izpē-
tes urbumu Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā 104 km attālumā no Liepājas, izmantojot 
pus iegremdējamu urbšanas platformu. Uzņēmums 
oficiāli paziņoja, ka naftu nav izdevies atrast. Gan 
šelfā, gan sauszemē nav izslēgta iespēja atklāt sīkas 
jaunas naftas iegulas. Tomēr naftas atradņu apgu-
ves izmaksas būtu relatīvi augstas un saistītas ar 
lielu investīciju risku. 

Latvijā Nīgrandes apkārtnē ir sastopamas nelie-
las brūnogļu iegulas. 1940. gadā brūnogles izman-
toja Brocēnu cementa fabrika, jo Otrā pasaules kara 
laikā bija problēmas ar akmeņogļu ievešanu. Tomēr 
brūnogļu krājumi ir niecīgi, tām ir samērā zema sil-
tumspēja un augsts sēra saturs. 

Kurināmā koksne ir galvenais vietējais energo-
resurss. Koksne malkas veidā visos cilvēces attīstī-
bas periodos ir izmantota siltuma radīšanai. Latvijas 
enerģētikā tiek izmantoti dažādi koksnes veidi, tās 
blakusprodukti un speciālie produkti ar augstāku 
pievienoto vērtību (briketes, granulas, kokogles). 
Kurināmās koksnes tirgus ir atvērts, un tajā ir 
augsts konkurences līmenis. 2010. gadā ar koksnes 
izstrādājumu ražošanu Latvijā nodarbojās vairāk 
nekā 1600 komersantu. Daļa saražotās kurināmās 
koksnes tiek eksportēta. Pēc Latvijas un Zviedrijas 
mežzinātnes institūtu kopējo pētījumu datiem, vidē-
jais enerģētiskās koksnes apjoms uz vienu hektāru 
ir 80 m³. 

2016. gadā Latvijā tika nocirsti 10,56 milj. m³ 
koksnes. Savukārt apkurei patērēja 3,3 milj. cieš. m³ 
malkas. Kurināmās koksnes īpatsvars 2016. gada 
Latvijas kopējā primāro energoresursu patēriņā bija 
33,6% jeb 55,1 PJ. Decentralizētajā siltumapgādē 
tās īpatsvars bija 71%. 

Kurināmās šķeldas patēriņa apjoms Latvijā no 
2008. gada līdz 2016. gadam ir pieaudzis trīs rei-
zes, savukārt malkas patēriņa apjoms samazinājies 
1,5 reizes. 

Kūdras patēriņš 2016. gada Latvijas kopējā pri-
māro energoresursu patēriņā bija 3 tūkst. tonnu jeb 
0,04 PJ. Latvijā darbojas vairāk nekā 300 ūdens sild-
katlu, kuros iespējams līdzsadedzināt kūdru. Kūdru 
Latvijā neuzskata par atjaunīgo resursu. 

Būtisks vietējais energoresurss ir hidro-
enerģija. To galvenokārt izmanto Daugavas trīs 

hidroelektrostacijas. 2016. gadā kopumā Daugavas 
HES saražotas 2449  GWh elektroenerģijas jeb 
52% no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma. 
Tam tika izmantoti 7,6% no visiem primārajiem 
energoresursiem. 

Vietējo primāro energoresursu pieejamība un 
to struktūra lielā mērā noteica to, kā tika izvēlētas 
siltuma avotu tehnoloģijas un elektriskās jaudas. 
Piemēram, Igaunijā tika uzbūvētas lielas jaudas 
elektrostacijas, kas izmanto degakmeni. Savukārt 
Rīgā 1958. gadā sāka strādāt koģenerācijas stacija, 
kurā dedzināja kūdru. 

Mūsdienās no organiskajām vielām ir iespē-
jams iegūt arī šķidro un gāzveida kurināmo. Tos 
var izmantot ne tikai apkurei, bet arī transportā un 
elektroenerģijas ražošanai kondensācijas režīmā. 
Tālākā nākotnē ir iespējamas vēl jaunas enerģētikas 
un zinātnes sadarbības jomas. Iespējams, ka attīs-
tību gūs efektīva biomasas gazifikācija un tālāka 
pārstrāde, piemēram, šķidrajā transporta degvielā. 
Šī metode pagaidām nevar konkurēt ar tradicio-
nālo naftas ķīmiju. Tomēr pasaulē ir īstenoti vairāki 
pilotprojekti otrās paaudzes transporta degvielas 
ražošanai. Tā kā Latvijā ir lieli biomasas resursi, 
iespējams, ka arī šeit varētu izveidoties minētās 
metodes kompetences centrs. Mākslīgi sintezētās 
degvielas izmantošana radītu iespējas samazināt 
Latvijas naftas produktu importu. Tehnoloģijas 
attīstās, un nākotnē ekonomiski pamatotā veidā ar 
atjaunīgajiem energoresursiem pakāpeniski varēs 
aizvietot importējamos ogļūdeņražus. 

Attīstoties zinātnei, sagaidāma šo sintētisko 
kurināmo izmaksu samazināšanās un izmantošana 
bez subsīdijām. 

Enerģētikas nozares un zinātnes 
sinerģija

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 20.  gs. 
90.  gados notika zinātnes pārorientēšanās. 
1992.  gadā tika pieņemta Zinātņu akadēmijas 
Harta. To apstiprināja Saeima. Fizikālās enerģē-
tikas institūts mūsdienās veic lietišķus pētījumus, 
sniedzot ieguldījumu Latvijas enerģētikas politikas 
izstrādē, īstenošanā un tādu mērķu kā energo-
apgādes drošuma paaugstināšana un ilgtspējīga 
enerģētika sasniegšanā. Notiek zinātniskie darbi 
magnetohidrodinamikā, saistīti ar jaunu kodol-
reaktoru izstrādi. Cietvielu fizikas institūts veic 
darbus starptautiskajā kodolsintēzes reaktora 
ITER projektā. Neorganiskās ķīmijas institūts veic 
pētījumus enerģētikas materiālzinātnēs, Polimēru 
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mehānikas institūts  – polimērmateriālu izman-
tošanai enerģētikā. Lai zinātne arī turpmāk valstī 
attīstītos, daudzi uzņēmumi to atbalsta gan finan-
siāli, gan pasūtot lietišķos pētījumus. 

“Latvenergo” ar stipendijām atbalsta studen-
tus – topošos uzņēmuma un nozares darbiniekus. 
Līgumdarbu ietvaros ir aktivizēta dažādu tēmu 
izpēte, kas sniedz reālu labumu uzņēmumam. 
Sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūta zināt-
niekiem ir veiktas vairākas valstij būtiskas izpētes. 
Piemēram, gatavojoties iestāties Eiropas Savienībā 
un NATO, kopā ar citu Baltijas valstu zinātniekiem 
un energokompānijām tika veikts pētījums par 
reģiona nodrošinājumu ar energoresursiem saistībā 
ar to piegādes drošumu. 

Sevišķi aktīva sadarbība “Latvenergo” ir ar 
Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Vairāk nekā 
5000  bijušo un tagadējo “Latvenergo” strādājošo 
par savu Alma Mater ir uzskatījuši tieši RTU. Ar 
“Latvenergo” finansiālo atbalstu ir iekārtota stu-
dentu radošā darbnīca institūta Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē. Tās mērķis ir attīstīt stu-
dentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektro-
tehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm 
jomām gan skolēnu, gan esošo un topošo studentu 
vidū. Ir parakstīts sadarbības līgums, kas paredz 
savstarpēju sadarbību tehnisko zinātņu programmu 
atbalstam un mācību programmu veiksmīgai īsteno-
šanai, nostiprinot apņemšanos arī turpmāk kopīgi 
strādāt, lai sagatavotu zinošus, profesionālus un vis-
pusīgi izglītotus speciālistus. 

Arī 2017.  gadā “Latvenergo” sadarbībā ar 
nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” izsludināja stipendiju piešķiršanu, 

lai veicinātu Latvijas augstākās un profesionālās 
izglītības iestāžu studentu un audzēkņu profesio-
nālo izaugsmi un karjeras attīstību. Konkursa kār-
tībā tika piešķirtas 40  ikmēneša stipendijas 180 
un 350  eiro vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu 
iegūšanai. 

Patlaban “Latvenergo” koncernā strādā vairāk 
nekā 1100 RTU absolventu. Maģistra grādu ir iegu-
vuši pāri par 280 darbinieku. Savukārt inženierzi-
nātņu doktora grādu ir ieguvuši 10 “Latvenergo” 
darbinieki. Sadarbības ietvaros ar RTU “Latv
energo” speciālisti kā vieslektori piedalās mācību 
procesā. “Latvenergo” koncerns nodrošina prak-
ses vietas studentiem. Gada laikā tajā praksi gūst 
ap 300 jauniešu. Tiek organizēti konkursi studen-
tiem, piešķirot stipendijas labākajiem no tiem, kā 
arī balvu labāko studiju noslēguma darbu autoriem. 
Enerģētikas jomā profesionālo inženieru un baka-
lauru studiju labākie diplomdarbi ir sagatavoti aug-
stā kvalitātē, un tajos izstrādātie priekšlikumi tiek 
izmantoti gan tīklu, gan elektrostaciju dažādos teh-
noloģiskajos risinājumos. Šāda abpusēja sadarbība 
veicina inženiertehnisko speciālistu vispusīgāku 
apmācību gan teorētiskajā, gan praktiskajā jomā, kā 
arī nodrošina studējošajiem kvalitatīvu pētniecisko 
darbību un iespēju zināšanu pārnesei darba vidē. 

Latvijā tiek izdoti tematiski žurnāli par enerģē-
tikas jautājumiem un risinājumiem. SIA “Biznesa 
portāls” 2001.–2009.  gadā izdeva žurnālu “Ener-
ģētika un Automatizācija”. Kopš 1999.  gada SIA 
“Enerģija un Pasaule” sadarbībā ar AS “Latvijas 
Gāze” un AS “Latvenergo” izdod žurnālu “Ener-
ģija un Pasaule”. Kopš 1964. gada Fizikālās ener-
ģētikas institūts (tolaik LZA Fizikālās enerģētikas 

3. att. AS “Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balvas pasniegšana (2017. g.) un  
studentu radošās laboratorijas atklāšana (2015. g.). LETA fotoarhīvs
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institūts) izdod žurnālu “Latvijas Fizikas un Teh-
nisko Zinātņu Žurnāls”. RTU izdod vairākus zināt-
niskos tematiskos žurnālus, piemēram, “Electrical, 
Control and Communication Engineering”.

Elektriskie tīkli un apgādes 
drošuma uzlabošana 

Elektroapgādes jautājumu risinājumiem plaši 
tiek izmantotas dažādas modernas zinātniskas 
metodes. Jau kopš 20. gs. 60. gadiem inženieri pētīja 
pārvades sistēmas darbību, modelējot reālās līni-
jas ar ekvivalentām pretestībām pētījumu stendā. 
Šādu stendu izmantoja “Latvenergo” augstsprie-
guma tīkla darbības režīmu analīzei. Savulaik Rīgas 
Politehniskajā institūtā strādāja viens no vadoša-
jiem releju aizsardzības speciālistiem Veniamins 
Fabrikants (1908–1981). Viņš bija viens no pirma-
jiem Padomju Savienībā, kas pētīja pusvadītāju 
izmantošanu releju aizsardzības sistēmās. 

Elektroenerģijas pieprasījumam pastāvīgi pie-
augot, ievērojami palielinājās elektrostaciju un pār-
vades līniju jaudas. Tomēr pasaulē notika vairāki 
sistēmu sabrukuma gadījumi, radot ilgstošus elek-
tropiegādes pārtraukumus un lielus zaudējumus. 
Šādās situācijās attīstās kaskādes veida avārijas pro-
cesi, kad katrs avārijas notikums izraisa nākamo, 
kas beidzas ar masveidīgu ģenerējošo avotu atslēg-
šanos un energosistēmas darbības pārtraukumu. 
Šajā procesā iespējami ne tikai zaudējumi tautsaim-
niecībai, bet arī elektroiekārtu bojājumi. 

Latvijā 1963. gadā tika iesākts darbs pie pašat-
jaunošanās kompleksa izveides frekvences avāriju 
likvidācijai. Risinājumam bija jāatjauno energosis-
tēmas normāla darbība, novēršot deficītu. Jēkaba 
Barkāna vadībā tika izveidota automātika, kas 
nodrošināja sistēmas atslogošanu (t. i., daļas patē-
rētāju atslēgšanu) un secīgi automātisku patērētāju 
līniju atpakaļ ieslēgšanu pēc normālās frekvences 
pazīmes. Pretavārijas iekārtas bija pietiekami ātr-
darbīgas atšķirībā no personāla spējām kontrolēt un 
novērst šādus sabrukumus. Kompleksa izstrādātāji 
ieguva autorapliecības un patentus par energosis-
tēmu sabrukšanas novēršanas metodēm. 

Sistēmas stabilitātes analīzei tika izstrādāts 
matemātiskais modelis “Mustang”. To plaši izman-
toja dispečeri, modelējot energosistēmas dažā-
dus režīmus, dinamiskos procesus u. tml. Tam 
bija daudz plašākas analīzes iespējas, salīdzinot ar 
stenda metodi. 

Latvijā dispečervadības sistēmas (DVS) pirmsā-
kumi un tālāka attīstība saistīta ar tās izmantošanu 

“Latvenergo” energoobjektos. Pakāpeniski notika 
pāreja uz centralizētām DVS iekārtām. Deviņdes-
mitajos gados, Latvijai atgūstot valstiskumu un 
attīstoties vietējiem ražotajiem, Latvijas firmas SIA 
“Arcus Elektronika” un ZRA “Ellat” uzsāka DVS 
iekārtu ražošanu un to uzstādīšanu energoobjektos. 
Lielākais projekts DVS jomā, ko īstenoja 90. gados, 
bija DVS modernizācija 330 kV, 110 kV apakšstacijās 
un dispečeru centros. 

Patlaban pārvades tīkla (110–330 kV) garums 
Latvijā ir 5251 km. Šis tīkls kopā ar kaimiņvalstu 
pārvades tīkliem (BRELL) sekmīgi ir nodrošinā-
jis nepārtrauktu Latvijas elektroapgādi. Līdz šim 
Latvijas elektroapgādes sistēmas nodzišanas (black 
out) varbūtība ir bijusi 2005. gada 9. janvārī, kad 
orkāna laikā (vēja ātrums >30 m/s) atslēdzās piecas 
no sešām ar kaimiņvalstīm savienojošām 330 kV 
elektrolīnijām. Darbā bija palikusi vienīgi līnija 
ar Lietuvu (Jelgava–Panevēža). Elektroapgādes 
drošumu būtiski pilnveidos jaunā 330 kV līnija 
Latvijas rietumos – Kurzemes loks. Tas ir daļa no 
lielā Baltijas–Ziemeļvalstu–NordBalt projekta, kura 
realizācijas ietvaros jau ir izbūvēts un 2016. gadā 
nodots ekspluatācijā Lietuvas–Zviedrijas līdzstrā-
vas zemūdens starpsavienojuma kabelis. Kurzemes 

4. att. Plānotais trešais Latvijas–Igaunijas pārvades tīkla 
starpsavienojums un ar to saistīto pārvades līniju attīstība  
(līdz 2020. gadam)
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loks kopā ar šo starpvalstu kabeli nodrošina ciešāku 
Baltijas valstu integrēšanu Ziemeļvalstu elektro-
enerģijas tirgū, reģionālajā mērogā tas uzlabo elek-
troenerģijas plūsmas un iespēju pieslēgt perspek-
tīvos vēja elektrostaciju parkus. Ir uzsākta jaunas 
starpvalstu līnijas Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV 
starpsavienojums projekta realizācija. Šo līniju 
paredzēts izbūvēt 180 kilometru garumā no Rīgas 
TEC2 līdz Igaunijas robežai, savukārt Igaunijas 
pārvades sistēmas operators Elering izbūvēs šīs 
līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz apakšstacijai 
Kilingi-Nōmme. 

Sadales tīkla (0,4–20 kV) garums Latvijā ir 
94 tūkst. km. Tīkla īpatnība ir lielais elektrolīniju 
garums (gandrīz 50 km uz 1000 iedzīvotājiem) un 
relatīvi zems elektroenerģijas patēriņa blīvums. 
Salīdzinājumam – Somijā vidējais patēriņš uz vienu 
iedzīvotāju ir aptuveni piecas reizes lielāks nekā 
Latvijā. Liela daļa no gaisvadu elektrolīnijām šķērso 
mežus. Ziemas apstākļos tās apdraud zem sniega 
segas smaguma lūstoši koki. 2011. gada janvārī eks-
tremālos apstākļos notika masveidīgi sadales tīklu 
atslēgumi un bez elektroapgādes palika daudzi tūk-
stoši klientu. 

Lai mazinātu šo negatīvo iespaidu, nākama-
jos gados nozāģēja ap 150 tūkst. koku elektrolīniju 
trašu tuvumā un uzsāka gaisvadu līniju pakāpe-
nisku nomaiņu ar kabeļu līnijām problemātiska-
jās teritorijās (t. s. kabelizāciju). Pēdējos gados 
sevišķa uzmanība pievērsta sadales tīkla darbības 
drošuma un elektroenerģijas piegādes kvalitātes 

paaugstināšanai, lai uzlabotu atslēgumu biežuma 
(SAIFI) un ilguma (SAIDI) rādītājus. 2017.  gadā 
kopējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 
ilgums vienam lietotājam samazināts par 42 minū-
tēm jeb 28%. Kopējais elektrotīkla bojājumu skaits 
samazinājies par 945 gadījumiem jeb 9%. Tīklu apse-
košanai un esošās situācijas novērtēšanai izmanto 
bezpilotu lidaparātus (dronus). Sadales elektrotīk-
lus aprīko ar aparatūru bojājuma vietu noteikšanai 
un automātiskai atslēgšanai. 

Veiksmīgi ir notikusi moderno elektronisko 
skaitītāju uzstādīšana. Tiem ir paplašinātas funkci-
jas – reaktīvās enerģijas uzskaite, tarifu (laika) zonu 
izmantošana, slodzes grafika reģistrēšana, sprie-
guma pārtraukumu un citu notikumu reģistrēšana, 
attālināta datu apmaiņa u. c. 

Nākamajos gados Latvijas enerģētikas sektoram 
būs jāpielāgojas vairākiem objektīviem faktoriem, 
kuri liks principiāli mainīties tīklu darbības seg-
mentam. Elektroenerģijas piegāde vietās ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu un patēriņa intensitāti kļūst 
relatīvi aizvien dārgāka un tehnoloģiski neefektī-
vāka. Latvijā tāpat kā visā ES ekonomikas izaugsme 
balstīsies uz energomazietilpīgām augstas pievieno-
tās vērtības un modernu tehnoloģiju ražotnēm un 
pakalpojumiem, kuru galvenā prasība pret enerģijas 
piegādātāju būs nevis enerģijas daudzums, bet tās 
piegādes kvalitāte un drošums. Klientu uzvedību 
mainīs digitālo tehnoloģiju tālāka attīstība, to ienāk-
šana biznesā un sadzīvē. Aizvien vairāk klientu kļūs 
par “ražotājiem – patērētājiem” (prosumers), kas 
plašāk izmantos patēriņa vadības ierīces, mikro-
ģenerāciju un akumulāciju. Tādējādi patēriņš gan 
samazināsies, gan pārvirzīsies no pīķa uz enerģijas 
zemo cenu stundām. Nākotnē tīkli arvien vairāk 
veiks automātisku informācijas apmaiņu ar inteli-
ģentām elektroniskām ierīcēm, ražotājiem, sistēmas 
operatoriem, tirgotājiem un klientiem. Tas nodro-
šinās divvirzienu komunikāciju ar klientu, precīzu 
uzskaiti, slodžu vadību, kā arī sniegs iespēju piedā-
vāt dinamiski mainīgas cenas (real-time pricing). 

Elektroenerģijas ražošanas 
struktūras optimizācija

Latvijā, tāpat kā citur pasaulē ģenerējošo jaudu 
optimālās attīstības analīzei ir izmantotas spe-
cializētas programmas Uplan, WASP, Markal, 
MESSAGE u. c. Ar šo matemātisko modeļu palī-
dzību ir iespējams veikt t. s. zemāko izmaksu inves-
tīciju plānošanu (Least Cost Investment Planning). 
To ievaddati ir prognozētais elektroenerģijas 

5. att. Kurzemes loks (2016. g.). I. Stukļa fotoarhīvs
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patēriņa pieaugums, kurināmā cenu izmaiņas, 
specifisku tehnoloģiju investīciju izmaksas, dis-
konta likmes, elektrostaciju darba mūžs un dau-
dzi citi faktori. Šīs programmas ir izmantotas gan 
“Latvenergo” praktiskajā darbībā, gan Latvijas 
enerģētikas attīstības analīzei. Programmu mērķis 
ir veidot energosistēmas izaugsmi visas sabiedrības 
interesēs. Piemēram, ar Markal tika analizēta ener-
ģētika Ekonomikas ministrijas veidotajam plāno-
šanas dokumentam “Enerģētikas attīstības pamat-
nostādnes 2007.–2016. gadam”. Vairākas program-
mas (gan Uplan-E, gan MESSAGE) tika izmantotas 
visas Baltijas ģenerējošo jaudu attīstības optimālai 
plānošanai. 

2004. gadā Igaunija, Latvija un Lietuva kļuva 
par Eiropas Savienības dalībvalstīm un NATO 

locekļiem. Tas ļāva trīs Baltijas valstīm nostipri-
nāt savu suverenitāti un politisko neatkarību no 
Krievijas. Tomēr enerģētikas sektors joprojām 
palika daļēji atkarīgs no Krievijas energoresursiem. 
Lai izvērtētu Baltijas valstu energoapgādes drošumu 
un tās uzlabošanas alternatīvas, darba grupa, kuras 
sastāvā bija Starptautiskā atomenerģijas aģentūra 
(IAEA), NATO, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
energokompānijas (Eesti Energia, Latvenergo un 
Lietuvos Energija), Ekonomikas ministrijas un ener-
ģētikas pētniecības institūti (TTU, FEI, LEI), veica 
izpētes projektu “Energoapgādes variantu analīze 
un energoapgādes drošība Baltijas valstīs”, izmanto-
jot MESSAGE specializētu programmatūru.

Šāda modelēšana ļauj savlaicīgi noteikt iespē-
jamo jaudu deficītu dažādos attīstības scenārijos. 

6. att. Rīgas TEC-2 otrā bloka būvniecība (2011. g.). AS “Latvenergo” fotoarhīvs 

7. att. Rīgas TEC-2 otrā energobloka tvaika turbīnas montāža un mašīnzāle pēc rekonstrukcijas. A. Zihiča un I. Stukļa fotoarhīvi
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Ar to var izvērtēt ekonomiskākās tehnoloģijas, kas 
ļauj sasniegt nepieciešamo elektroenerģijas piegādes 
drošumu. Konkrēti objekti un projekti tiek analizēti 
atsevišķi. Tas ļauj noteikt, kā tie iekļaujas kopējā 
tirgū. 

Rekonstruējot Rīgas TEC1, tika izveidota 
viena no pirmajām kombinētā cikla elektrostacijām 
Baltijā. 2008.  gadā Rīgas TEC2 rekonstrukcijas 
ietvaros uzbūvēja lielāko kombinētā cikla gāzes tur-
bīnas (CCGT) energobloku Baltijā. Darbi tika plā-
noti, ievērojot tirgus izmaiņas gan elektroenerģijas, 
gan siltumenerģijas pieprasījumā. Piemēram, pirms 
Rīgas TEC2 rekonstrukcijas stacija spēja saražot 
elektrību mazāk nekā siltumenerģiju – šī attiecība 

bija 0,54. Jaunajām Rīgas TEC2 iekārtām minētā 
attiecība ir radikāli izmainīta: tā ir 1,53 jeb pie 
iepriekšējās siltuma slodzes ir iespējams ekonomiski 
saražot pusotru reizi vairāk elektroenerģijas. Tas ir 
sevišķi būtiski, ņemot vērā, ka kaimiņvalstīs elek-
triskās jaudas mazinās. 

Lielajās TEC pēc rekonstrukcijas uzstādītie 
kombinētā cikla koģenerācijas (CCGT) energobloki 
strādā ar visaugstāko efektivitāti (līdz 90%), kādas 
nav citviet Baltijā. Rīgas TEC ģenerējošo jaudu 
esamība un garantētā pieejamība ierobežo elektro-
enerģijas maksimālo cenu tirgū ne tikai Latvijā, bet 
arī Lietuvā. Modernizētās “Latvenergo” koncerna 
Rīgas TEC pārsvarā tiek darbinātas siltuma slodzes 

8. att. Pļaviņu HES (2013. g.). I. Stukļa fotoarhīvs

9. att. Rīgas HES rekonstrukcija (2017. g.). LETA fotoarhīvs
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segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģene-
rācijas režīmā.

Rīgas centralizētajā siltumapgādē ir notikušas 
kardinālas izmaiņas. Ir veikta pāreja no centrā-
liem siltumpunktiem uz individuālo automatizēto 
siltuma mezglu izmantošanu, tos modernizējot. 
Daudzi lietotāji ir pārgājuši uz autonomu siltumap-
gādi, ir samazinājušies zudumi tīklos. Ir parādīju-
šies jauni AER siltumenerģijas avoti (biomasas TEC 
un ūdens sildkatli), kas ir pieslēgti centralizētai 
siltumapgādei. 

Latvijā lielāko daļu atjaunīgās elektroenerģijas 
saražo trijās lielajās Daugavas HES. Pļaviņu HES 
un Rīgas HES ir darbināmas arī sinhronā kompen-
satora režīmā (regulējot spriegumu augstsprieguma 
elektrotīklos), kas pārvades sistēmas operatoram 
palīdz nodrošināt sprieguma kvalitāti. Kopš 20. gs. 
90. gadiem turpinās plānveida hidroagregātu atjau-
nošana. Rekonstrukcijas projektu galvenais mērķis 
ir nomainīt novecojušās hidroturbīnas, paaugstinot 
to uzstādīto jaudu, lietderības koeficientu un elek-
troenerģijas izstrādi. 

Katra atjaunotā darba rata lietderības koefi-
cients ir palielinājies par 5–9%. Praksē tas nozīmē, 
ka ar to pašu Daugavas ūdens daudzumu ir iespē-
jams saražot ievērojami vairāk elektroenerģijas. Šis 
jaudas pieaugums ir lielāks nekā visu Latvijā esošo 
mazo HES kopējā uzstādītā jauda (mazāk nekā 
30 MW). 

Visu hidroagregātu rekonstrukcijas process 
varētu noslēgties 2022.  gadā. Tādējādi Daugavas 
HES spēs arī turpmāk nodrošināt efektīvu, ilgstošu 
un konkurētspējīgu darbību kopējā enerģētiskajā 
sistēmā un brīvajā elektroenerģijas tirgū. 

Drošuma tālākai palielināšanai ir veikta 
Daugavas HES hidrotehnisko būvju bojājumu riska 
analīze. Tiek analizēti HES hidrotehnisko būvju 
bojājumu un noturības riski. Starp veiktajiem dro-
šuma pasākumiem ir automātiskās datu vākšanas 
un apstrādes sistēmas uzstādīšana staciju stāvokļa 

novērošanai, pjezometru un atslodzes urbumu 
rekonstrukcija, iespējami maksimālo plūdu lielumu 
pārrēķins, HES hidrotehnisko būvju drošuma prog-
rammu izstrāde un īstenošana, kā arī citi pasākumi. 

Līdztekus lielo elektrostaciju rekonstrukcijām 
ir strauji attīstīta atjaunīgo energoresursu izmanto-
šana – tiek būvētas mazās HES, biomasas koģenerā-
cijas stacijas un vēja elektrostacijas. 

Mērķtiecīgi veiktie darbi nodrošina, ka Latvijas 
elektroenerģētika CO2 izmešu daudzumu ziņā ES 
valstu vidū ir viena no vistīrākajām un pašlaik 
ieņem trešo vietu aiz Austrijas un Zviedrijas. 

Elektrības tirgus attīstība 

Moderni enerģētikas uzņēmumi ir gatavi pielā-
goties notiekošām tirgus izmaiņām. Latvijas enerģi-
jas tirgus dalībnieki ņem vērā tirgus attīstības prin-
cipu un tehnoloģiju izmaiņas. 

Elektroenerģijas cenas faktiski ir dažādu fak-
toru mijiedarbības rezultāts, kurā savijas gan elek-
troenerģijas slodzes mainīgie lielumi, dažādu jaudu 
pieejamība, ūdens pietece Daugavā, starpvalstu 
savienojumu pieejamība, siltuma slodžu lielums 
koģenerācijas stacijām, gāzes cenas u.  c. Būtisku 
pienesumu elektrības cenas stabilizācijā dod iespē-
jas slogot Rīgas TEC stacijas koģenerācijas režīmā. 
To apstiprina vairāki notikumi pēdējo gadu laikā 
elektrības tirgū, kad ir bijušas pieejamas Rīgas TEC 
un Daugavas HES jaudas, bet nav bijuši pieejami 
savienojumi ar Skandināviju.

Latvijas elektroenerģijas ražošanas konkurēt-
spēja ir augusi, ņemot vērā gan Skandināvijas tirgū 
vērojamās cenu svārstības, gan arī dabasgāzes cenu 
kritumu. Situācija kopš 2016.  gada sākuma (kad 
Baltija ieguva jaunus starpvalstu savienojumus ar 
Poliju un Zviedriju) ir ļāvusi “Latvenergo” par kon-
kurētspējīgu cenu saražot vairāk elektroenerģijas 
nekā iepriekšējos gados. Ir izveidojusies vēsturiski 

Elektroenerģijas nodrošinājums Latvijā, GWh
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līdz šim nepieredzēta situācija elektroapgādē  – 
iespēja vajadzības gadījumā ar vietējo ražošanu 
pilnībā nodrošināt visu Latvijas elektroenerģijas 
patēriņu. 2017.  gadā pirmo reizi valstī tika sara-
žots vairāk elektroenerģijas nekā patērēts, vietējai 
ģenerācijai pārsniedzot patēriņu. Piemērotos tirgus 
apstākļos ir iespējams arī eksportēt elektroener-
ģiju. Lielā mērā tas ir iespējams tāpēc, ka Latvijā ir 
izveidots daudzveidīgs, augsti diversificēts elektro-
enerģijas ražošanas jaudu portfelis. Atkarībā no kli-
matiskajiem apstākļiem un elektroenerģijas tirgus 
situācijas Latvijas apgādei var tikt izmantotas gan 
Daugavas hidroelektrostacijas, gan arī Rīgas TEC. 
Vērā ņemamu pieprasījumu  – robežās no 15 līdz 
25 procentiem – nodrošina arī ar citu Latvijas ražo-
tāju mazajām elektrostacijām. 

Latvijas konkurētspēju Baltijas un Skandināvijas 
valstu tirgū var prognozēt kā salīdzinoši augstu un 
pozitīvāku nekā pārējām Baltijas valstīm. To lielā 

mērā ļauj apgalvot vairāki apstākļi  – pirmkārt, 
Latvija šobrīd ir kļuvusi par valsti ar vismodernāka-
jām elektroenerģijas ražotnēm Baltijas valstīs, un, 
otrkārt, Latvijai ir arī visdaudzveidīgākais elektro-
enerģijas ražošanas jaudu portfelis, kas tai garantē 
augstu piegāžu drošību. 

Latvijas lielākais elektrības ražotājs AS “Latv
energo” ir iegājis starptautiskajā vērtspapīru 
tirgū kā uzņēmums, kas ir emitējis zaļās obligāci-
jas. 2017. gada 14. augustā “Latvenergo” iezvanīja 
tirdzniecības sesijas atklāšanas zvanu Nasdaq biržā 
Ņujorkā. Taimskvērā uz Nasdaq ēkas stundu tika 
demonstrēts prezentācijas video, kas vēstīja par 
“Latvenergo” un Latviju kā zaļu valsti. 

Latvijas enerģētikas uzņēmumi stabili nodro-
šina savu konkurētspēju vietējā un reģionālajā 
tirgū. Tie nepārtraukti paaugstina savu darbības 
konkurētspēju, efektivitāti un citus darbības rādī-
tājus. 2017. gadā AS “Latvenergo” piekto gadu pēc 

10. att. “Latvenergo” Nasdaq biržas ēkā 2017. gada 14. augustā. AS “Latvenergo” fotoarhīvs

11. att. Ilgtspējas indeksa Platīna novērtē-
juma pasniegšana AS “Latvenergo” 
2015. gadā.  
Latvenergo valdes priekšsēdētājs  
Āris Žīgurs (pa kreisi) un Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.  
LETA fotoarhīvs
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kārtas saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna (aug-
stāko) novērtējumu. Arī citi Latvijas enerģētikas 
uzņēmumi ir iekļuvuši dažādās Ilgtspējas indeksa 
novērtējumos. 

Izmaiņas nākotnē 

Nozares izmaiņas ir būtiskas ne tikai pašai elek-
troenerģētikai, bet visai Latvijas tautsaimniecībai. 
Starpsavienojumi ir pavēruši ģeogrāfiski plašākas 
tirgus iespējas. Ikdienas elektrības patēriņi sāk 
ietvert viedos pakalpojumus. Veidojas dinamiska 
nozares vide ar jaunām iespējām. 

Viens no šādiem pārmaiņu soļiem ir energo-
kompāniju iesaistīšanās dabasgāzes tirgū. Lai 
gan pēdējo gadu laikā dabasgāzes tirgū ir vēro-
jama lejupslīdes tendence, šis tirgus gan Latvijā, 
gan Baltijas valstīs joprojām ir pietiekami liels 
un, pārrēķinot to enerģijas vienībās (megavat-
stundās), būtiski pārsniedz, piemēram, elektro-
enerģijas tirgus apjomu. Tas var nostiprināt aktī-
vāko kompāniju ietekmi reģiona enerģijas tirgū. 
Elektroenerģijas tirgotāji, uzsākot darbību dabas-
gāzes tirgū, var baudīt zināmas priekšrocības, ko 
nodrošina līdz šim gūtā darbības pieredze konku-
rencei atvērtā elektrības tirgus apstākļos. Būtiskas 
perspektīvas šajā tirgū Latvijai paver esošā infra-
struktūra. Tā ir salīdzinoši labi attīstīta, turklāt 
Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuve sniedz 
iespējas tirgus dalībniekiem ar pietiekami lieliem 
finanšu resursiem izmantot dabasgāzes sezonālās 
cenu svārstības. Jāņem vērā, ka konkurenci dabas-
gāzei rada ne tikai alternatīvu dabasgāzes avotu 
un piegādes ceļu izveide, bet arī citu resursu pie-
gāde elektrības un siltuma tirgos. Tāpēc Latvijā 
dabasgāzes energoresurss jau atrodas tirgus kon-
kurences apstākļos ar citu energoresursu un citu 
tehnoloģiju starpniecību. Dabasgāzes patēriņš ir 
atkarīgs no tirgus cenām gan elektrības, gan sil-
tuma tirgos. Ja šī energoresursa cena un no tā 
ražotās elektrības pašizmaksa ir augstāka nekā 
tirgū nopērkamai elektrībai, dabasgāze netiek 
izmantota elektrības izstrādei Rīgas lielajās TEC. 

Attīstoties atjaunīgo energoresursu elektrosta-
cijām, kas izmanto vēja un saules resursus, nozīmī-
gāka kļūs balansēšanas un rezerves jaudu tehnolo-
ģiju lietošana. Papildus tam pēdējos gados ar citām 
cenu zonām izveidotie lieljaudas savienojumi ir 
palielinājuši elektroenerģijas cenu svārstības. Šajā 
tirgus nišā varēs piedalīties elastīgākās, efektīvā-
kās un ar salīdzinoši mazāku ietekmi uz vidi fosilo 
resursu stacijas. 

Ne mazāk nozīmīga uzņēmumiem būs arī dar-
bība jaunā tirgus segmentā energoefektivitātes 
jomā. Tirgus attīstības tendences Eiropā liecina, ka 
lietotājiem, kuri vēlēsies enerģiju izmantot atbil-
dīgā veidā no vides aizsardzības un ekonomisko 
apsvērumu viedokļa, jau drīzumā ir izredzes kļūt 
par nozīmīgu enerģijas tirgu ietekmējošu faktoru. 
Tomēr ne vienmēr lietotājiem ir pietiekami daudz 
laika un tehnisko zināšanu, lai saviem spēkiem 
patēriņu padarītu optimālu, tāpēc dalīšanās ar teh-
nisko kompetenci, pieredzi un energoefektivitātes 
pasākumu gaitā gūto ekonomisko labumu ir jauna, 
sociāli atbildīga biznesa iespēja enerģijas ražotājiem 
un tirgotājiem. 

Būtisks un perspektīvs nākotnes darbības seg-
ments ir arī enerģijas veidu aizstāšanas projektu 
sekmēšana. Eiropas Savienības enerģētikas noza-
res amatpersonu un ekspertu prognozes liecina: 
lai veicinātu klimata un energoefektivitātes poli-
tikā izvirzīto mērķu sasniegšanu, neizbēgams attīs-
tības solis būs atteikšanās no piesārņojošākiem 
enerģijas resursiem un ieguves veidiem par labu 
elektroenerģijai. 

Latvijas apstākļos elektroenerģijas īpatsvara 
pieauguma potenciālu var saskatīt elektromobili-
tātes projektos. Tā būs transporta attīstības para-
digma nākamajā desmitgadē. 

2011. gadā, uzsākot pirmo elektromobiļu lieto-
šanu ikdienas darba funkciju veikšanai, AS “Latv
energo” kā zaļās elektroenerģijas ražotājs spēra 
pirmo soli elektrotransporta nozares attīstībā, iegā-
dājoties Fiat “Fiorino Elettrico”. Tie bija pirmie 
reģistrētie elektroautomobiļi, kas piedalījās ceļu 
satiksmē Latvijā. Tie ir ekspluatācijā joprojām. 

Patlaban elektriskās automašīnas ir dārgākas 
nekā līdzīgas klases automobiļi ar iekšdedzes dzi-
nējiem, tomēr šī atšķirība nepārtraukti samazi-
nās. Turklāt tiek veidoti dažādi nefinansiāli stimuli 
ekoloģisko elektrisko automašīnu izmantošanai, 
piemēram, tiesības pilsētā braukt pa sabiedriskā 
transporta joslu un izmantot bezmaksas stāvvietas. 
2017. gada 1. oktobrī reģistrēti 389 elektrotrans-
portlīdzekļi. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētu projektu ir paredzēts izveidot uzlā-
des staciju tīklu. 2016. gada beigās Latvijā bija tikai 
17 elektromobiļu akumulatoru ātrās uzlādes pun-
ktu, bet līdz 2018. gada beigām ir paredzēts uzstādīt 
70 ātrās uzlādes stacijas. 

Iespējamas izmaiņas nākotnē arī dzelzceļa 
tehnoloģijās. Latvijā pa dzelzceļu pārvadā apmē-
ram divas reizes vairāk kravas nekā ar autotrans-
portu. Dzelzceļa sliežu ceļu garuma elektrifikācijas 
līmenis Latvijā ir tikai 13,2% (ES 28 dalībvalstīs  
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tas ir 52%, bet Krievijā 50%). Lai uzlabotu ener-
goefektivitāti un samazinātu izmešus, racionāli 
būtu dzelzceļa līnijas elektrificēt vairākos posmos. 
Tas varētu būt arī komerciāli izdevīgi. Šāds ambi-
ciozs, bet paveicams projekts radīs ievērojamu pie-
nesumu Latvijas tehniskās inteliģences attīstībā. 

Cits enerģijas gala patēriņa segments, kur elek-
troenerģijas lietojums varētu kļūt plašāks un tā 
aizstātu citus enerģijas veidus, ir mājsaimniecības. 
Šāda attīstības tendence ilgtermiņā būs labvēlīga 
ne tikai konkrētajiem enerģijas lietotājiem, bet arī 
visai Latvijas sabiedrībai, jo pakāpeniski ļaus atteik-
ties no tehniski novecojušām un neekonomiskām 
ierīcēm, kā arī uzlabos esošās elektroenerģijas infra-
struktūras izmantošanas efektivitāti. 

Latvijas elektroenerģijas ražotāju ilgter-
miņa konkurētspējas perspektīvas var vērtēt 
samērā pozitīvi. Šobrīd var droši apgalvot, ka gan 
“Latvenergo”, gan arī citu Latvijas nozares uzņē-
mumu elektroenerģijas ražotnes ir starp tehniski 
modernākajām Skandināvijas un Baltijas reģionā. 
Pretstatā kaimiņvalstīm Lietuvai un Igaunijai 
Latvijā faktiski visās lielākajās elektroenerģijas 
ražotnēs jau ir noslēgusies vai arī ir uzsākta un 
drīzumā noslēgsies rekonstrukcija. Arī lielākā daļa 
mazo ražotņu ir modernas. Būtiskākais ieguldī-
jums ražošanas jaudu attīstībā nākamo gadu laikā 
ir iecerētā Latvijas nozīmīgākā enerģijas resursa – 
Daugavas hidroelektrostaciju  – rekonstrukcijas 
noslēguma fāze. 

Visas enerģētikas nozares attīstības gaitu un 
pienesumu sabiedrībai tuvākajos gados noteiks arī 
sabiedrības attieksmes maiņa. Eiropas Savienībā 
īstenotās nozares reformas ir apstiprinājums, ka 
pieaug izpratne par to, ka nav pamatoti enerģētiku 
uzskatīt tikai par nozari, kuras interesēm ir jābūt 
pakārtotām citu nozaru vajadzībām. Eiropā īsteno-
tās enerģētikas reformas skaidri liecina arī par to, 
ka ir jāatzīst enerģētikas kā nozares potenciāls, vei-
cinot valstu eksporta pieaugumu, inovācijas, jaunu 
tehnoloģiju ienākšanu sabiedrības ikdienā un radot 
jaunas darba vietas un samazinot antropogēno 
 slodzi uz vidi un dabu. Nozare savu potenciālu spēs 
apliecināt tad, kad sabiedrība spēs izdarīt atbildīgu 
izvēli un atteikties no īstermiņā šķietami lētākajiem 
risinājumiem par labu ilgtspējīgai attīstībai. 

Nobeigums 

Latvija pēc 1991.  gada līdztekus notikušajām 
sarežģītajām pārmaiņām ir izveidojusi arī drošu 
un kvalitatīvu elektroapgādi. Pēc neatkarības 

atgūšanas Latvijā elektroapgādes politika ir bijusi 
līdzsvarota. Valstij ekonomiski attīstoties, veikti 
energoapgādes strukturāli pasākumi elektroapgā-
des tālākai sekmīgai darbībai atbilstoši vides aizsar-
dzības prasībām. 

Elektrostaciju un elektrisko tīklu attīstība ir 
garantējusi nepārtrauktu elektroapgādi. Ir veikti 
pasākumi ilgtermiņa elektroapgādes nodrošinā-
jumam  – atjaunotas hidroelektrostacijas un pil-
nībā nomainīta koģenerācijas staciju tehnoloģija. 
Renovētas elektrisko tīklu apakšstacijas. Pēdējos 
gados sevišķa uzmanība pievērsta sadales tīkla dar-
bības drošuma un elektroenerģijas piegādes kvalitā-
tes paaugstināšanai. 

Latvija 2004. gadā pievienojās Eiropas Savie-
nībai un ir liberalizējusi elektroenerģijas tirdznie-
cību. Latvijā izveidots iekšējais elektrības tirgus. 
No 2017. gada aprīļa Latvijā ir atvērts arī dabas-
gāzes tirgus. Attīstoties elektrības, siltumener-
ģijas un dabasgāzes tirgiem, arvien aktuālāka 
kļūst precīza prognozēšana. Termoelektrostaciju 
saražotās elektroenerģijas konkurētspēju noteiks 
arī siltuma tirgus attīstība nākotnē centralizētās 
siltuma apgādes sistēmās. Veiksmīgāki būs komer-
santi, kas šajā biznesā sekmīgāk spēs sabalansēt 
īstermiņa un ilgtermiņa prioritātes. Šie faktori ir 
savstarpēji saistoši un ietekmēs nākotnes energo
sistēmu darbību  – padarīs to komplicētāku un 
dinamiskāku. 

Kopējo energoresursu izmantošanā sagaidāms 
elektroenerģijas īpatsvara pieaugums. Tās iegūša-
nai arvien aktuālāki būs atjaunīgie energoresursi 
un pieejamo avotu diversifikācija. Sagaidāms, ka 
centralizētai siltumenerģijas ražošanai vairāk tiks 
izmantota biomasa, savukārt elektroenerģijas ģene-
rēšanai – vēja elektrostaciju parki. 

Latvijas apstākļos potenciāls elektroenerģijas 
īpatsvara pieaugums ir saskatāms elektromobili-
tātes projektos. Nākamajā desmitgadē sagaidāmas 
lielas pārmaiņas transporta patērētās enerģijas 
struktūrā. To veicinās gan tādi grandiozi projekti kā 
Latvijas dzelzceļa elektrifikācija un Rail Baltic, gan 
pakāpenisks elektrisko automašīnu skaita pieau-
gums. Arvien vairāk elektrība tiks lietota siltumap-
gādei, izmantojot siltumsūkņus. 

Nākotnē, paaugstinoties elektrības īpatsvaram 
siltumapgādē, biomasa un līdzīgi resursi, iespējams, 
tiks izmantoti citās tehnoloģijās, lai iegūtu augstā-
kas pievienotās vērtības produktus (piem., sintēzes 
gāze, bioķimikālijas, bioprodukti). Kopumā jaunās 
tehnoloģijas un zinātne pilnveidos enerģētikas vei-
dolu, un šī iespēja ir jāizmanto gudri, ieguldot laiku 
un resursus ilgtspējīgi. 
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Elektrotehnikas un enerģētikas 
zinātne Latvijā
Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., RTU rektors, LZA akadēmiķis

Oskars Krievs, Dr. sc. ing., RTU profesors, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns

Īsa enerģētikas un elektrotehnikas 
nozaru zinātnes vēsture Latvijā

Rīgas Politehniskajā augstskolā un vēlāk – Rīgas 
Politehniskajā institūtā enerģētikas un elektroteh-
nikas jomās pirms Pirmā pasaules kara darbojās 
vairāki ievērojami zinātnieki. Nozīmīgu ietekmi 
pasaulē elektrisko mašīnu attīstībā ir devis profe-
sors Engelberts Arnolds. Milzīga loma vispasau-
les elektrifikācijā bija arī bijušajam RPI studentam 
Mihailam DoļivoDobrovoļskim, kas 1889.  gadā 
izgudroja trīsfāžu asinhrono īsslēgto elektrodzinēju 
un daudzas citas elektroiekārtas, kā arī bija pasaulē 
pirmās trīsfāžu maiņstrāvas augstsprieguma elek-
trolīnijas galvenais inženieris. 

Pēc Latvijas Universitātes nodibināšanas 
1919.  gadā jau rudenī Mehānikas fakultātē tika 
uzsākta arī studentu apmācība elektrotehnikas un 
enerģētikas jomās. 

Pēc Otrā pasaules kara beigām atjaunojās 
Latvijas Valsts universitāte (LVU), kur zinātnisko un 
mācību darbu atsāka daudzi pirmskara laika speciā-
listi – J. Demants, E. Šterns, J. Zābergs, I. Putniņš, 
K.Tabaks, Ē. Jankops un citi. Pasniedzēju kvalifi-
kācijas pilnveidošanai tika sākta to iesaiste aspi-
rantūras studijās – sākumā sūtot uz Maskavas un 
Ļeņingradas augstskolām un pakāpeniski veidojot 
aspirantūru arī Latvijā. 

Pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) nodibi-
nāšanas tika izveidots Fizikālās enerģētikas insti-
tūts, kurā pētniecības darbu enerģētikā un elektro-
tehnikā uzsāka A. Kroģeris, V. Apsītis, V. Kucevalovs 
un citi jaunie zinātnieki. Viens no pirmajiem liela-
jiem jaunizveidotās zinātniskās institūcijas uzdevu-
miem bija izstrādāt jaunu elektroapgādes sistēmu 
pasažieru vilcienu vagoniem. Šajā vēstures posmā 
tika publicēts simtiem zinātnisko rakstu, monogrā-
fiju, saņemti patenti, kā arī izveidoti iekārtu pro-
totipi, kas tika ieviesti ražošanā. Tapa nozīmīgas 
monogrāfijas par pašierosmes sinhronajiem ģene-
ratoriem, elektronisko loģisko sistēmu izveidi, pus-
vadītāju pārveidotājiem, kā arī induktormašīnām. 

Vienlaikus zinātniskie pētījumi elektrotehnikā 
un enerģētikā tika veikti arī Rīgas Politehniskajā 
institūtā (RPI), kurā tika atklāta aspirantūra, par 
darbu vadītājiem uzaicinot LZA vadošos zinātnie-
kus. Nopietnus un plašus pētījumus elektrisko 
lauku nozarē veica profesors K. Tabaks ar savu 
zinātnieku grupu.

Lielākā zinātnisko pētījumu daļa elektro-
tehnikā RPI veikta sadarbībā ar LZA un Rīgas 
Elektromašīnbūves rūpnīcu. A. Kroģera bijušā 
audzēkņa L. Birznieka vadībā no 1966.  gada līdz 
1969. gadam tika veikta pasaules mēroga zinātniskā 
izstrādne – izveidota un aprobēta lieljaudas elek-
trotransporta vilces dzinēju bezkontakta ātruma 
regulēšanas sistēma uz tiristoru bāzes. Vēlāk pro-
fesors I. Raņķis apkopoja teorētiskos un praktiskos 
rezultātus monogrāfijā par šādu sistēmu izveides un 
optimizācijas principiem. Izmantojot šo izstrādni, 
seši elektrovilcieni tika aprīkoti ar principiāli jau-
niem ātruma regulatoriem un sekmīgi darbojās 
Latvijā no 1969. gada līdz 1999. gadam, kad eksplua-
tāciju pārtrauca pēdējais vilciens. 

Vienlaikus LZA un RPI kolektīvos attīstījās arī 
zinātne elektroenerģētikas un siltumenerģētikas 
jomās, strādājot pie relejaizsardzības un automā-
tikas sistēmām, elektroenerģijas ražošanas, pārvades 
un sadales procesu automatizācijas un optimizācijas, 
veidojot zinātniskās skolas. 1960.  gadā Elektro-
enerģētikas fakultātē (EEF) sāka strādāt profesors 
V. Fabrikants, pēc kura ierosmes tika radīta Pusva-
dītāju releju aizsardzības zinātniskā problēmu labo-
ratorija, kas vēlāk bija atzīta visā PSRS un kurā 
pētīja pusvadītāju tehnikas izmantošanu energo-
sistēmu relejaizsardzībā un automātikā. Laborato-
rija ļāva būtiski paplašināt zinātniskajos pētījumos 
iesaistīto jauno inženieru loku un tādējādi sagatavot 
vairāk augstākās kvalifikācijas pašmāju speciālistu.

1986.  gadā tika atklāta RPI EEF Elektro
mehatronikas zinātniski pētnieciskā laboratorija, 
ko izveidoja un vadīja prof. L. Ribickis. Laboratorijā 
tika izstrādātas un ieviestas dažādu veidu un jaudu 
regulējamas maiņstrāvas piedziņas ūdensapgādes 
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sistēmu centrbēdzes sūkņiem. J. Greivuļa un 
L. Ribicka sadarbības rezultātā izstrādātas un 
patentētas vairāk nekā 50 dažādas elektroiekārtas 
rūpnieciskām tehnoloģijām. Profesors J. Greivulis 
bija aktīvs izgudrotājs, un viņa vadībā tika iegūti 
vairāk nekā 200 patenti.

Zinātne elektrotehnikas un 
enerģētikas nozarēs Latvijā  
21. gadsimtā

Vērtējot pēc zinātniskajai pētniecībai piesais-
tītā finansējuma, publikāciju skaita, kas indeksētas 
starptautiski atzītās datubāzēs, kā arī pēc to citēja-
mības, viennozīmīgi var apgalvot, ka 21. gadsimtā 
nozīmīgākais zinātniskās pētniecības centrs elek-
trotehnikā un enerģētikā Latvijā ir Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU). Atsevišķi pētījumi šajās jomās 
Latvijā tiek veikti arī Fizikālās enerģētikas institūtā 
un Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Zinātnes un tehnoloģiju pārnese elektroteh-
nikā un elektroenerģētikā, siltumenerģētikā un 
vides inženierzinātnēs Latvijā galvenokārt tiek īste-
nota RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakul-
tātē (EEF). Fakultātes trīs institūti – Industriālās 

elektronikas un elektrotehnikas institūts, Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts un 
Enerģētikas institūts – jau vairākus gadus zinātnē 
ir rezultatīvākie institūti RTU gan piesaistītā finan-
sējuma, gan zinātnisko publikāciju, gan aizstāvēto 
doktora disertāciju ziņā. Laika posmā no 2010. līdz 
2016. gadam EEF elektrotehnikas un enerģētikas 
jomās kopumā ir aizstāvēti 92 promocijas darbi, kas 
Latvijai ir milzīgs skaitlis. Šajā laikā EEF zinātnē ir 
piesaistīts arī Latvijas mērogiem nozīmīgs finansē-
juma apjoms gan zinātnes bāzes finansējuma formā, 
gan līgumdarbu, gan zinātnisko projektu formā, kas 
iegūts konkursa kārtībā. Lai arī pētniecībai piesais-
tītā finansējuma apmēru nākotnē ir grūti prognozēt, 
jo tas atkarīgs no projektu pieteikumu konkurētspē-
jas un to finansēšanas programmu specifikas, RTU 
EEF uzrāda ļoti pozitīvu tendenci finansējuma pie-
saistē projektu formā (1. att.). 

Ārpus EEF pētniecība siltumenerģētikā tiek 
veikta vēl divās RTU fakultātēs: Būvniecības inže-
nierzinātņu fakultātē (BIF) un Mašīnzinību, trans-
porta un aeronautikas fakultātē. Enerģētikas jomā 
RTU darbojas vēl Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte, kur tiek pētīti biomasas konver-
sijas procesi ar mērķi iegūt šķidrās degvielas, kā 
arī realizēti transporta degvielu īpašību pētījumi. 
Ar biodegvielu tematiku nodarbojas arī RTU BIF 
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā, kur tiek 
veikti pētījumi par inovatīvām tehnoloģijām biodeg-
vielu iegūšanai no atkritumiem. Visas pētnieku gru-
pas, kas veic pētījumus enerģētikā, elektrotehnikā, 
kā arī vides inženierzinātnēs RTU ietvaros, jau vai-
rākus gadus ir apvienotas vienotā “Enerģijas un 
vides” pētniecības platformā ar mērķi paaugstināt 
turpmāko pētījumu starpdisciplinaritāti.

Pēdējā desmitgadē RTU EEF elektrotehnikas 
nozarē ir strādāts pie tehnoloģijām energoefektivi-
tātes paaugstināšanai, energoelektronikas pārvei-
dotājiem elektriskai piedziņai, robotikai, atjauno-
jamo energoresursu izmantošanai, elektroenerģijas 
uzkrāšanai dažādos uzkrājējos. Izstrādātas arī diag-
nostikas metodes transformatoriem un elektriska-
jiem dzinējiem, veikti pētījumi iekārtu elektromag-
nētiskās savietojamības jomā. 

Elektroenerģētikas nozarē EEF ir pētītas un 
aprobētas diagnostikas, vadības, analīzes un prog-
nozēšanas tehnoloģijas un instrumenti stabilai, kva-
litatīvai un optimālai energoapgādes sistēmu dar-
bībai. Realizēti Latvijas elektropārvades un gāzes 
sistēmas kritiskās infrastruktūras, drošuma un 
risku novērtējumi, tostarp saistībā ar elektropārva-
des, gāzes sistēmas un sakaru sistēmas savstarpējo 
ietekmi. 

1. att. EEF zinātniskajai darbībai piesaistītais finansējums. 
2010. – 2016. gads
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Siltumenerģētikas nozare EEF pēdējā desmit-
gadē ir labi integrējusies vides inženierzinātnēs. 
Ir veikta praktisku problēmu zinātniskā izpēte un 
radītas inovācijas tehnoloģisko iekārtu un sistēmu 
risinājumos – energoefektivitātes paaugstināšana 
ēkās, energoavotos, rūpniecisko ražotņu tehnoloģis-
kajās sistēmās, centralizētās siltumapgādes sistē-
mās un citur.

Zinātne RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē šodien

Tā kā valsts finansējums zinātnei Latvijā ko
pumā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības 
valstīm ir mazs, RTU EEF zinātnieki aktīvi gatavo 
projektu pieteikumus un iegūst finansējumu pētnie-
cībai no dažādiem Eiropas Savienības (ES) fondiem, 
kā arī realizē līgumdarbus ar uzņēmumiem, pašval-
dībām un valsts pārvaldes institūcijām. 

Par nozīmīgākajiem zinātniskajiem projek-
tiem zinātnieku aprindās šodien pieņemts uzska-
tīt dažādus starptautiskos projektus – it īpaši ES 
ietvarprogrammu “FP6”, “FP7” un “Horizon 2020” 
konkursu kārtībā iegūtos. Šajās programmās EEF 
pēdējā  desmitgadē ir piedalījusies un koordinējusi 
ievērojamu projektu skaitu (2. att.).

Starp pēdējo gadu nozīmīgākajiem EEF realizē-
tajiem projektiem dažādās zinātniskās sadarbības 
un partnerības programmās starptautiskā līmenī 
var minēt:
 • pavisam nesen 2017. gadā pabeigto “FP7” prog-

rammas projektu “AREUS”, kura ietvaros tika 
izstrādāta un uzņēmumā “Daimler AG” apro-
bēta līdzstrāvas elektroapgādes sistēma nākot-
nes robotizētām autobūves rūpnīcām, kas spēj 
dot būtisku energoefektivitātes palielinājumu;

 • 2018.  gadā EEF koordinētos “Horizon 2020” 
projektus “Sunshine” un “Accelerate Sun  shine”, 
kas veltīti energoefektivitātes pasākumu trešās 
puses finansējuma shēmu izstrādei un pakalpo-
juma ieviešanai. Plašu rezonansi guvis arī vēstu-
risko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekts “RiBuild”;

 • “Horizon 2020” projektu “RealValue”, kura 
ie  tva  ros izstrādātas programmas ēku termis-
kajai modelēšanai sadales tīklu un individuālu 
mājsaimniecību līmenī, ja notikusi daļēja siltum
apgādes elektrifikācija ar viediem un centrali-
zēti vadāmiem elektriskajiem termoakumulā-
cijas sildītājiem;

 • Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes (NER) prog-
rammā pašlaik īstenoto FLEX4RES projektu, 
kas veltīts elektroenerģijas un siltumenerģijas 
apgādes sistēmu sasaistes izpētei, balstoties uz 
siltumapgādes sistēmu darbības elastīguma ana-
līzi Skandināvijas un Baltijas valstīs;

 • Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA/Norway) 
granta programmā realizētos kopumā septiņus 
projektus, no kuriem pirmais bija veltīts kom-
binētas sistēmas ar saules kolektoriem, aku-
mulācijas tvertnes un granulu katlu izveidei 
daudzdzīvokļu ēku individuālās siltumapgādes 
nodrošināšanai; 

 • Eiropas Baltijas jūras reģiona (INTERREG) 
programmā īstenotos trīs projektus, no kuriem 
ceturtās paaudzes centralizētai siltumapgādei 
veltīts “Low Temp” projekts.

No vietējiem projektiem savukārt jāizceļ Valsts 
pētījumu programma (VPP) “LATENERGI”, ko 
EEF koordinē kopš 2014.  gada. Valsts pētījumu 
programmas būtībā ir valsts pasūtījums zināt-
nisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā 

2. att. EEF pētniecības projektu finansējuma avotu sadalījums. 2010.– 2016. gads
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nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību. VPP 
“LATENERGI” realizētie zinātniskie pētījumi ir 
kompleksa un integrēta Latvijas energosektora un 
to ierobežojošo vides faktoru mijiedarbības izpēte. 
Tā piedāvā praktiskus risinājumus Latvijas ener-
gosektora attīstībai, tiecoties uz Eiropas Savienības 
izvirzītā prioritārā mērķa 20/20/20 sasniegšanu.

Zinātniskā darbība līgumdarbu ietvaros EEF ir 
saistīta ne tikai ar ekspertīzi, konsultēšanu un teh-
noloģisko iekārtu izstrādi uzņēmumiem, kas darbo-
jas elektrotehnikas un enerģētikas nozarēs, bet arī 
ar līdzdalību likumdošanas dokumentu izstrādē un 
valsts enerģētikas sektora attīstības modelēšanā. 
Starp pēdējo gadu nozīmīgākajiem EEF līgumdar-
biem jāmin:
 • “Daimler AG” pasūtījumā izstrādātais un ko  

mercializētais mērīšanas sistēmas prototips, 
kas paredzēts sinhronai, daudzkanālu enerģijas 
plūsmas mērīšanai līdzstrāvas elektroapgādes 
sistēmās robotizētās autobūves rūpnīcās.

 • AS “Latvenergo” vajadzībām sintezētās dator-
programmas “OptiBidus-HES” un “Opti-
Bidus-TEC”, kas izmantojamas Daugavas HES 
stundas režīmu optimālai izvēlei un siltumener-
ģijas pieprasījuma prognozēšanai Rīgas labā 
krasta siltumapgādes zonā un Rīgas TEC1 un 
TEC2 saražojamās elektroenerģijas apjoma un 
izmaksu aprēķinam piedāvājuma sagatavošanai 
enerģijas biržā.

 • AS “Augstsprieguma tīkls” vajadzībām izstrā-
dātā dispečervadības lēmumu atbalsta pro g
rammatūra, kas optimizē vadības parametrus 
energosistēmas regulēšanai, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu enerģijas bilanci. Izstrādātā 
pro gramma ir viens no posmiem, lai palielinātu 
Baltijas energoavotu izmantošanu sistēmas 
balansēšanai un samazinātu no Krievijas impor-
tēto enerģiju, kas ir būtiski Baltijas energosis-
tēmu integrācijai Eiropas enerģijas sistēmā, 
desinhronizējoties no BRELL loka.

 • AS “Sadales tīkls” vajadzībām veiktie elektro-
enerģijas skaitītāju jutības mērījumi, kā arī 
viedo elektroenerģijas skaitītāju mērījumus 
ietekmējošo faktoru izpēte.

 • Energoresursu ražotājiem SIA “Granul invest” 
un SIA “Līvānu karbons” īstenotā rūpniecisko 
ie  kārtu darbības enerģētiskā un ekserģētiskā 
analīze.

 • Katlu ražotājiem SIA “Grandeg” un AS “Kom
forts” izstrādātie patentētie, inovatīvie siltum
enerģētisko iekārtu risinājumi.

 • Siltumapgādes uzņēmumiem SIA “Fortum 
Latvija”, AS “Rīgas siltums”, SIA “Jūrmalas 
siltums” veiktā sistēmu darbības efektivitātes 
tehnoloģisko risinājumu izstrāde un inženier-
tehnisko darbinieku apmācība.

 • Ekonomikas ministrijai izstrādātais pētījums, 
kura ietvaros izveidots modelis Rīgas TEC dar-
bībai elektroenerģijas vairumtirdzniecības biržā 
“Nord Pool”, ļaujot novērtēt gan Rīgas TEC pie-
šķirtā valsts atbalsta samazināšanas iespējas, 
gan elektroenerģijas biržas cenas izmaiņas pie 
dažādiem scenārijiem. Pētījuma rezultāti vēlāk 
izmantoti 2017.  gada konceptuālā ziņojuma 
“Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus 
attīstībai” izstrādē.

 • Ekonomikas ministrijai izstrādātais sistēmdina-
mikas modelis ES energoefektivitātes direktīvas 
ieviešanas modelēšanai Latvijā.

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai izstrādātais enerģētikas sektora 
ietekmes uz klimata pārmaiņām modelis, lai 
modelētu Latvijas kā ES dalībvalsts enerģijas un 
klimata mērķu 2020 un 2030 sasniegšanu.
Vēl viens, īpaši zinātnieku aprindās būtisks 

veiksmīgu zinātnisko darbību raksturojošs indi-
kators ir starptautiski atzītas publikācijas. Pēdējo 
piecu gadu laikā EEF pētnieki publicējuši vairāk 
nekā 500 augstvērtīgas zinātniskas publikācijas, kas 
atrodamas SCOPUS un Web of Science datubāzēs. 

3. att. Jaunā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēka Ķīpsalā, Āzenes ielā 12/1
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Dabasgāzes tirgus attīstības 
perspektīvas pasaulē, Eiropā, 
Baltijā un Latvijā
Juris Savickis, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas (PEP LNK) viceprezidents

Namejs Zeltiņš, Dr. habil. sc. ing., PEP LNK prezidents

Aigars Kalvītis, PEP LNK loceklis

Ivars Ščerbickis, Dr. sc. ing., PEP LNK loceklis

Pēdējās desmitgadēs pasaules kopējā primāro 
energoresursu bilancē ir vērojama naftas un tās 
produktu dominance. Visus šos gadus tieši no naf-
tas un tās produktiem mūsu planēta ir ieguvusi lie-
lāko daļu enerģijas, bet pēdējā laikā primāro ener-
goresursu izmantošanā briest būtiskas pārmaiņas, 
saskaņā ar kurām dabasgāze tuvākajās desmitgadēs 
nomainīs naftu kā līderis jeb ietekmīgākais primāro 
energoresursu ieguves avots.

Viena no respektablākajām Norvēģijas un Eiro
pas konsultāciju kompānijām enerģētikas nozarē 
DNV GL publicējusi “Pasaules un reģionālo ener-
ģijas transformāciju prognozi līdz 2050.  gadam” 
(A global and regional forecast of the energy tran-
sition to 2050), kurā tiek prognozēts, ka atjaunoja-
mie energoresursi vadošo lomu planētas energore-
sursu bilancē pārņems vidēji tālā perspektīvā, bet 
tuvāko divdesmit gadu laikā samazināsies naftas 
patēriņš un pieaugs dabasgāzes patēriņš, sekmējot 
tā saucamā dabasgāzes “zelta laikmeta” iestāšanos 
līdz 2050. gadam. Saskaņā ar šo pētījumu dabasgāze 
apsteigs naftu un tās produktus primārajā energo-
bilancē un līdz ar to ieņems līdera lomu 2034. gadā. 
Šo lomu dabasgāze noturēs līdz 2050. gadam, pēc 
kura tās patēriņš sāks sarukt līdz 2017. gada līme-
nim. DNV GL prognozē, ka pēc 2050. gada primāro 
energoresursu bilance varētu būt  – 50% atjauno-
jamie energoresursi, 27% dabasgāze un pārējie 
energoresursi. Tieši ar šīm gaidāmajām izmaiņām 
pētījuma autori skaidro jau šodien novēroto ten-
denci, ka tādas naftas ieguves kompānijas kā BP 
un Royal Dutch Shell arvien vairāk sāk pievērsties 
dabasgāzes ieguvei. Tiek sagaidīts, ka tuvākajā 
laikā dabasgāze pilnībā izkonkurēs naftu, tās pro-
duktus, kā arī ogles elektrības ģenerācijas nozarē, 
jo dabasgāzes ieguve ir lētāka un tās sadedzināša-
nas process ir ekoloģiski daudz draudzīgāks videi. 

Arī elektromobiļu ienākšana tirgū manāmi mazinās 
naftas lomu pasaulē jau vidējā laika perspektīvā, 
tiek prognozēts, ka jau 2022. gadā pēc cenas elek-
tromobilis Eiropas tirgū izlīdzināsies ar automobili, 
kurš tiek darbināts ar benzīnu. Eiropa paredz, ka 
jau 2025. gadā 50% jauno automobiļu tirgus daļas 
ieņems elektromobiļi. Papildus iepriekš minēta-
jam – jau šobrīd ievērojami attīstās arī dabasgāzes 
automobiļu tirgus.

Ir jāatzīst, ka Eiropā enerģētikas jomā daudzi 
procesi notiek agrāk nekā pārējā pasaulē, tādējādi 
apsteidzot pasaules vidējās tendences, līdz ar to dau-
dzi procesi, kas būs aktuāli pasaulē tuvākajā laikā, 
Eiropā jau ir norisinājušies. Piemēram, dabasgāzes 
un atjaunojamo energoresursu īpatsvars Eiropas 
energobilancē ir lielāks salīdzinājumā ar naftu un 
tās produktiem. 1. attēlā ir redzams, ka jau šobrīd 
dabasgāzes izmantošana primāro energoresursu 
bilancē ir salīdzināma ar naftas un tās produktu 
izmantošanu. Nākotnē dabasgāze un atjaunojamie 
energoresursi (saule, vējš, biomasa) cīnīsies par 
papildu tirgus daļu, ko šobrīd aizņem nafta un ogles, 
kā arī par energoresursu patēriņa pieauguma daļu. 
Dabasgāzei vidējā laika perspektīvā ir gana labi 
priekšnosacījumi, lai iegūtu šo papildu tirgus daļu, 
jo izmaksas un izmaksu svārstības eiro par saražotu 
1 MWh ir vienas no zemākajām starp visiem pri-
māro energoresursu ieguves avotiem. Izmaksu svār-
stības, kas bāzētas uz 2015. gada datiem, ir apko-
potas 2. attēlā. Tiek izteiktas prognozes, ka ogļu 
izmantošana elektrības ģenerācijā jau tuvākajā des-
mitgadē ievērojami saruks un to daļa kopējā energo-
bilancē sastādīs līdz 2%.

Dabasgāzes patēriņš Eiropā pēdējos gados ir 
diezgan strauji svārstījies. Līdz 2009. gadam tika 
novērots izteikts patēriņa kāpums, bet 2009. gada 
ekonomiskā krīze, kā arī tā brīža augstās dabasgāzes 
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cenas ietekmēja tās patēriņu, un tas kļuva dilstošs. 
Papildus dilstošajam patēriņam pieauga dabas-
gāzes piedāvājums, resp. konkurence, kuru sek-
mēja dabasgāzes pastāvīgi augošā patēriņa periodā 
strauji pieaugušais sašķidrinātās dabasgāzes piegā-
des termināļu skaits. Konkurence, ekonomikas rece-
sija Eiropā un naftas cenu kritums savukārt sek-
mēja ievērojamu (vairāk nekā 2 reizes) dabasgāzes 
cenu kritumu, absolūti zemākās cenas sasniedzot 
2016. gadā.

Zemās dabasgāzes cenas 2016. gadā un Eiropas 
vēlme pēc iespējas mazināt atomenerģijas īpatsvaru 
kopējā energobilancē sekmēja dabasgāzes patēriņa 

stabilizāciju un pat stabilu pieaugumu, kurš tika 
novērots 2016. gada otrajā pusē un 2017. gadā. Kā 
jau sacīts, dabasgāzes patēriņš Eiropā tuvā un vidējā 
perspektīvā pieaugs, uz to netieši arī norāda ieplā-
notie dabasgāzes piegādes infrastruktūras būvnie-
cības projekti. Pieaugumu vispirms nodrošinās ogļu 
patēriņa kritums, atteikšanās no jaunu atomenerģi-
jas iegūšanas jaudu izbūves, kā arī alternatīvo deg-
vielu izmantošana autotransportā, kas cita starpā ar 
direktīvu 2014/94/EC par alternatīvo degvielu infra-
struktūras ieviešanu uzdod ES dalībvalstīm līdz 
2020. gada 31. decembrim nodrošināt dabasgāzes un 
SDG infrastruktūras izveidošanu autotransporta 

2. att. Dažādu energoresursu elektroenerģijas ģenerācijas izmaksas un to svārstību diapazoni Eiropā

1. att. Energoresursu patēriņš Eiropā
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uzpildei un līdz 2025. gada 31. decembrim – nodro-
šināt atbilstošas infrastruktūras izveidi visā Eiropas 
Savienībā kopumā. Jāatzīmē arī fakts, ka 2014. gadā 
fiksēts absolūts minimums sašķidrinātas dabasgā-
zes pārkraušanas termināļu noslodzē. Šobrīd termi-
nāļu noslodze nav būtiski pieaugusi un atrodas zem 
30%. Tas ir skaidrojams ar to, ka laika periodā no 
2005. gada līdz 2011. gadam Eiropā būtiski pieauga 
termināļu jaudas, bet periodā no 2010.  gada līdz 
2014. gadam būtiski samazinājās dabasgāzes pie-
gāžu apjoms caur šiem termināļiem, jo dabasgāzes 
zemo cenu laikā tās piegāde sašķidrinātā stāvoklī 
ir dārgāka salīdzinājumā ar tradicionālo piegādi pa 
cauruļvadu sistēmām un ir lietderīga, ja piegāžu 
plecs, atkarībā no dažādu ekspertu slēdzieniem, ir 
vismaz 3500–5000 km (3. att.). Šis nosacījums ir 
spēkā, ja abas infrastruktūras – kā cauruļvadu, tā 
sašķidrinātās dabasgāzes piegādes  – jāizbūvē no 
jauna. Tāpēc jāņem vērā arī fakts, ka Eiropā cau-
ruļvadu piegādes infrastruktūra jau ir izbūvēta, kas 
padara šāda veida piegādes finansiāli vēl izdevīgā-
kas. Runājot par Eiropas dabasgāzes piegāžu kopējo 
“grozu”, jānorāda, ka pēdējā desmitgadē Eiropā 
kritušies pašmāju dabasgāzes ieguves apjomi. Tā 
laika posmā no 2005. gada līdz 2015. gadam paš-
māju ieguves apjomi saruka turpat par 100 miljar-
diem m3, kā ietekmē pieauga importa dabasgāzes 
piegāžu apjomi, tai skaitā no Krievijas Federācijas.

Pēdējos gados Eiropas dabasgāzes tirgus pāriet 
no ilgtermiņa piegāžu līgumu modeļa uz modeli, kur 
notiek dabasgāzes tirdzniecība biržās,  – tātad uz 
brīvā tirgus pamatprincipiem balstītu dabasgāzes 
tirdzniecību, bet jāatzīmē, ka vēl joprojām tirgus ir 
atkarīgs arī no iepriekš noslēgtajiem ilgtermiņa pie-
gāžu līgumiem. Taču parādās arī nepārprotama ten-
dence, ka no gada gadā ilgtermiņa līgumu ietekme 
mazinās, līdz ar to attiecības starp Eiropu un tās 

lielāko dabasgāzes piegādātāju Krievijas Federāciju 
transformējas no stratēģiskām uz komerciālām.

Dabasgāzes tirdzniecības jomā Eiropas Savie
nības teritorijā ir izveidojušās apmēram 20 dabas-
gāzes tirdzniecības platformas (HUB), kuras savā 
starpā atšķiras kā ar tirdzniecības apjomiem, tā ar 
darījumu struktūru un likviditāti. Šobrīd likvidi
tātes līderi ir TTF (Holande) un NBP (Lielbritānija), 
kam seko CEGH/VTP (Austrija), ZEE+ZTP (Beļģija) 
un NCG (Vācija). Saskaņā ar Eiropas Komisijas 
Enerģijas ģenerāldirektorāta apkopoto informā-
ciju, darījumu struktūra likvīdākajās tirdzniecī-
bas platformās gadu no gada mainās, mazinoties 
tiešo (divpusējo) darījumu īpatsvaram un pieau-
got tirgus dalībnieku interesei par tūlītējiem darī-
jumiem un tiešo darījumu klīringa nodrošinā-
šanu. Tirdzniecības iespēju paplašināšanās, iekšējo 
starpsavienojumu stiprināšana un fizisko plūsmu 
reversa nodrošināšana Ziemeļeiropā ir veicinājusi 
cenu konverģenci un pozitīvu korelāciju starp TTF 
(Holande), NGC, Gaspool (Vācija), ZEE (Beļģija) un 
PEGN (Francija), tādējādi minētais reģions faktiski 
var tikt uzskatīts par vienas cenas zonu un vienotu 
transnacionālu gāzes tirgu. Vienlaikus notiek arī 
tirdzniecības platformu konglomerātu veidošanās, 
kuros apvienojas vairākas jau pastāvošas tirdznie-
cības platformas. Kā ievērojamākais piemērs jāmin 
Pegas (https://www.powernext.com/pegastrading), 
kurā šobrīd ir apvienojušās 12 tirdzniecības zonas 
(platformas).

Baltijas valstu dabasgāzes tirgus attīstība atbilst 
kopējām Eiropas dabasgāzes tirgus attīstības ten-
dencēm. Maksimālo patēriņu dabasgāze sasniedza 
2009.  gadā (neskaitot laika periodu, kad Baltijas 
valstis atradās PSRS sastāvā), tad sekoja patēriņa 
kritums līdz 2014. gadam, kad patēriņš stabilizējās, 
un pēdējos gados novērojams lēns, bet stabils patē-
riņa pieaugums. Runājot par pārmaiņām Baltijas 
valstu dabasgāzes tirgū pēdējā desmitgadē, obligāti 
jāpiemin: tirgus atvēršana un sašķidrinātās dabas-
gāzes termināļa ekspluatācijas uzsākšana Klaipēdā 
(2015. gads, turpmāk – Klaipēdas LNG). Ja runājam 
par pārmaiņām, kuras plānotas tuvākajā nākotnē, 
tad tās ir vienotas dabasgāzes tirgus zonas izveide 
visām Baltijas valstīm un, iespējams, tajā iekļaujot 
arī Somiju. Analizējot Baltijas valstu dabasgāzes tir-
gus atvēršanas procesu, jāatzīmē, ka tirgus Baltijas 
valstīs ir salīdzinoši mazs un līdz ar to raksturojams 
ar zemu likviditāti. Tāpēc pastāv iespēja, ka tirgus 
atvēršana un brīva trešo pušu piekļuve pie dabas-
gāzes infrastruktūras nesamazinās dabasgāzes gala 
cenu patērētājiem, uz ko tiek cerēts. 2015. gadā no 1. 
līdz 5. jūnijam Parīzē notikušajā 26. Pasaules gāzes 

3. att. Izmaksu salīdzinājums, piegādājot dabasgāzi pa cauruļ-
vadu sistēmām un ar sašķidrinātās dabasgāzes transportu (LNG) 
pie jaudas 10 miljardi m3/gadā
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kongresā “Gāzes sadales” darba komitejā Nr. 4 tika 
atzīmēts: “Tirgus atvēršana un trešo pušu piekļu-
ves nodrošināšana pie gāzes infrastruktūras sekmē 
nozares attīstību, tās caurskatāmību un godīgu 
konkurenci, bet nav teikts, ka tas novedīs pie cenu 
samazināšanās noteiktā reģionā. Jautājums, kuru 
tuvākajā laikā nepieciešams izpētīt papildus, ir: vai 
nepieciešams izveidot brīvu trešo pušu piekļuves 
sistēmu tirgos ar zemiem tirdzniecības apjomiem. 
Administratīvo izdevumu pieaugums, lai nodroši-
nātu šādu sistēmas darbību, liks gāzes sadales kom-
pānijām palielināt ekspluatācijas izdevumus un 
pakalpojumu cenas, bet kompensēt šo cenu pieau-
gumu gala patērētājam uz dabasgāzes cenas sama-
zinājuma rēķina nebūs iespējams, jo piegāžu apjoms 
nav liels.” It sevišķi šis jautājums aktuāls ir šobrīd, 
kad vēl nav izveidots kopējs Baltijas valstu dabas-
gāzes tirgus, līdz ar to katras valsts atsevišķais tir-
gus viennozīmīgi raksturojams ar zemu dabasgāzes 
patēriņu. 

Pēc tirgus atvēršanas otrs lielākais ievērības 
cienīgais notikums Baltijas valstu dabasgāzes tirgū 
pēdējā dekādē ir Klaipēdas LNG ekspluatācijas 
uzsākšana. Līdz 2015. gadam Baltijas valstis bija 
atkarīgas no viena piegādātāja, kurš varēja brīvi 
diktēt piegāžu cenas. Uzsākot Klaipēdas LNG dar-
bību 2015. gadā, Baltijas valstīm dabasgāzes piegā-
des tika diversificētas. Reģionā varēja dabasgāzes 
apritē ieviest brīvā tirgus principus. Katra valsts 
pieņēma nepieciešamos likumdošanas aktus tirgus 
modeļa darbības uzsākšanai. 

Nenoliedzot to, ka Klaipēdas LNG neapšau-
bāmi ir devis ievērojamu impulsu Baltijas dabasgā-
zes tirgus attīstībā un piegāžu diversifikācijā, kas 
nodrošina tirgu galvenokārt pret politiskiem ris-
kiem un viena piegādātāja cenu diktātu, ir jāatzīmē 
arī tas, ka no ekonomiskā viedokļa Klaipēdas LNG 
ir samērā neveiksmīgs risinājums, kas principā 
nākotnē varētu uzturēt Baltijas valstu reģionā salī-
dzinoši augstākas dabasgāzes izmaksas nekā vidēji 
Eiropā. 4. attēlā ir parādīti divi tehnoloģiskie risinā-
jumi sašķidrinātās dabasgāzes piegādei. Attēla krei-
sajā pusē ir risinājums, kāds pielietots Klaipēdas 
LNG, bet labajā – tipveida risinājums. Kā redzams, 
Klaipēdas LNG variantā sašķidrinātā dabasgāze 
tiek iekrauta kuģī, kurš to transportē, un pēc tam 
pārsūknēta Klaipēdas LNG, kurš pēc savas būtības 
un tehniskajiem parametriem ir tāds pats kuģis, 
kas spējīgs transportēt sašķidrināto dabasgāzi. Tas 
nozīmē, ka tehnoloģiskajā procesā ir iesaistīti divi 
pārvadāšanas kuģi, turpretī labajā pusē attēlo-
tajā variantā šo darba apjomu izpilda viens kuģis. 
Šī atšķirība izskaidrojama ar to, ka cauruļvadu 

sistēma nav pielāgota liela apjoma dabasgāzes tūlī-
tējai uzņemšanai un to ir nepieciešams uz laiku 
novietot ārpus cauruļvadu sistēmas. Attēla kreisās 
puses variantā šo funkciju veic papildu kuģis, savu-
kārt labajā – pazemes gāzes krātuve. Lieki piebilst, 
ka zīmējuma kreisajā pusē attēlotais risinājums arī 
sadārdzina dabasgāzes piegādi. Publiski pieejamā 
informācija liecina, ka Lietuva maksā Klaipēdas 
LNG īri, kura sastāda 151 500 EUR/dienā, kas ir 
turpat 55 miljoni EUR/gadā. Līdz ar to, ņemot vērā, 
ka termināļa vēsturiskā noslodze ir orientējoši 40% 
caurmērā pa gadu, un veicot aprēķinus, redzams, ka 
šāds risinājums sadārdzina piegādes cenu orientē-
joši par 35–40 EUR/1000 m3, jeb 3,5–4,0 EUR/MWh 
salīdzinoši ar risinājumu 4. attēla labajā pusē. 

Lai paaugstinātu Klaipēdas LNG noslodzi gada 
griezumā, vitāli nepieciešams organizēt nepārtrauk-
tas dabasgāzes piegādes, it sevišķi vasaras periodā, 
kad ir zems dabasgāzes patēriņš un kad dabasgāzes 
cena biržās ir zemāka nekā ziemā. Līdztekus nepie-
ciešams atrisināt jautājumu par šo krājumu uzgla-
bāšanu, un šeit ir iespējami divi risinājumi. Viens 
no tiem – izveidot uzglabāšanas rezervuārus, kuros 
varētu no Klaipēdas LNG saņemto gāzi noliet šķidrā 
veidā un uzglabāt, bet šādu rezervuāru izmak-
sas ir ļoti augstas. Lūk, daži piemēri: Somija, Pori 
osta 30 000 m3 uzglabāšanas rezervuārs, investīci-
jas 86 milj. EUR; Tormio Manga osta uz Zviedrijas–
Somijas robežas 50 000 m3, investīcijas 100 000 milj. 
EUR; Hamina LNG termināls Somijā – 30 000 m3, 
investīcijas 90 miljoni EUR. Jāatceras, ka šķidrā 
stāvoklī dabasgāze aizņem orientējoši 1/600 no 
apjoma, ko tā aizņem gāzveida stāvoklī. Līdzās 
augstām investīciju izmaksām (CAPEX) dabasgāzes 

4. att. Sašķidrinātās dabasgāzes piegādes varianti  
(pa kreisi  Klaipēdas LNG, pa labi  tipveida) 
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uzglabāšana šķidrā veidā rezervuāros ir dārgāka 
nekā pazemes gāzes krātuvēs (OPEX), jo ir nepie-
ciešams patērēt vairāk enerģijas tehnoloģiskā pro-
cesa nodrošināšanai. Otrs risinājums ir izman-
tot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk  – 
IPGK), bet piegādes attālums no termināļa līdz krā-
tuvei ir orientējoši 300 km, kas pārsniedz nozarē par 
optimālu uzskatīto. Līdz ar to ir acīmredzami, ka 
šāds dabasgāzes piegādes veids, sevišķi Latvijai un 
Igaunijai, ir raksturojams ar zemu tehniski ekono-
misko konkurētspēju.

Cenu samazināšanās, ko piedzīvojusi dabasgāze 
Baltijas valstīs pēdējos gados, nav tieši saistāma ar 
Klaipēdas LNG darbības uzsākšanu, kā to mēģina 
bieži apgalvot, bet gan ar naftas cenu un citu ener-
goresursu cenu kritumu pasaules un Eiropas tirgos. 
Tas viegli pārbaudāms, veicot cenu analīzi attiecīga-
jās biržās par pēdējiem 3 – 4 gadiem.

Turpmākajos divos gados Baltijas dabasgāzes 
tirgū ir sagaidāmas vairākas pārmaiņas, kas sais-
tītas ar Baltijas valstu premjerministru 2014. gada 
decembra vienošanos par vienota dabasgāzes tirgus 
izveidošanu Baltijā. 

Plāna īstenošanai no 2020.  gada 1.  janvāra 
Baltijā ir paredzēts izveidot vienotu ieejas/izejas un 
balansēšanas zonu, nodrošinot brīvu dabasgāzes 
kustību pāri valstu robežām bez nepieciešamības 
rezervēt starpsavienojumu jaudas zonas iekšpusē, 
kā arī izveidot vienotu tarifu režīmu, nosakot vienu 
tarifu visiem ieejas punktiem uz vienotās zonas ārē-
jām robežām. Šī plāna īstenošanai ir veicami būtiski 
nacionālo likumdošanu pilnveides pasākumi, kuru 
uzdevums ir radīt harmonizētu regulējošo vidi un 
nodrošināt netraucētu vienotā Baltijas dabasgāzes 
vairumtirdzniecības tirgus izveidi ar iespējami maz 
administratīvajiem šķēršļiem, tādējādi veicinot kon-
kurenci un samazinot izmaksas. 

Jāatzīmē, ka šobrīd Eiropas Savienībā nav pie-
redzes vairāku salīdzināmu lielumu nacionālo tirgu 
apvienošanā un iespējamie risinājumi un ieguvumi 
joprojām tiek analizēti. Vistuvākais piemērs, kura 
pieredzi šobrīd pēta Baltijas valstu operatori, ir 
BeLux zona, kura ir izveidota, apvienojot Beļģijas 
un Luksemburgas dabasgāzes tirgus, taču tā vēl līdz 
šim nedarbojas pilnvērtīgi. Ņemot vērā šo valstu 
tirgu proporcijas un specifiku, nākas secināt, ka šīs 
zonas pieredze Baltijā bez būtiskām izmaiņām nav 
izmantojama.

Līdz ar to kopējā tirgus izveides process varētu 
izvērsties visai komplicēts. Runājot par Latvijas 
dabasgāzes apgādes infrastruktūras uzbūvi, gribē-
tos to tēlaini salīdzināt ar cilvēka organismu, kurā 
sadales sistēma pilda kapilāro asinsvadu funkciju, 

maģistrālo gāzesvadu sistēma – arteriālo asinsvadu 
funkciju, bet Inčukalna pazemes gāzes krātuve pilda 
sirds funkciju. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir 
izvietoti vienīgie Latvijā gāzes pārsūknēšanas agre-
gāti un no Inčukalna pazemes gāzes krātuves dar-
bības atkarīga arī visas Latvijas gāzes apgādes sis-
tēmas veiksmīga darbība. Gados, kad Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve tika piepildīta pilnībā, aptu-
veni 40% no kopējiem pārvades sistēmas dabasgā-
zes transportēšanas apjomiem sastādīja dabasgāzes 
transportēšana uz krātuvi un no krātuves, kas ļāva 
uzturēt salīdzinoši zemas infrastruktūras izmaksas 
vietējiem Latvijas dabasgāzes patērētājiem, bet, kā 
jau iepriekš tika minēts Eiropas tirgus kontekstā, 
tad cena pie gala patērētāja ir atkarīga ne tikai no 
dabasgāzes cenas, bet arī no infrastruktūras izmak-
sām. Tāpēc vienlīdz svarīgi ir nodrošināt zemu 
cenu dabasgāzes piegādēm un pēc iespējas zemākas 
izmaksas infrastruktūras uzturēšanā. 

Pēdējos divos gados ir nebūtiski pieaudzis dabas-
gāzes patēriņš Latvijā, turpretī samazinājies uzgla-
bājamās dabasgāzes apjoms Inčukalna pazemes 
gāzes krātuvē, jo ievērojami mazinājies uzglabā-
jamās dabasgāzes apjoms Krievijas Federācijas un 
Igaunijas vajadzībām. Līdz ar to tuvākajā nākotnē 
jārod risinājums veiksmīgākai IPGK piepildīšanai 
ar dabasgāzi, pretējā gadījumā sagaidāms pārvades 
un uzglabāšanas tarifu pieaugums. Atklāts paliek 
jautājums, vai dabasgāzes tirdzniecības cenas kri-
tums (ja tāds tiks novērots) spēs kompensēt šo tarifu 
pieaugumu.

Atgriežoties pie Latvijas dabasgāzes infrastruk-
tūras funkcionēšanas, jāsecina, ka reģionālās sistē-
mas īpatnības ir tās lielais attālums pa sauszemi 
(vairāk nekā 3000 km) no dabasgāzes piegādes 
avotiem (atradnēm) un ka to nešķērso gāzes tran-
zīta koridori. Ņemot vērā šos apstākļus, ja šī reģio-
nālā sistēma nebūtu papildināta ar IPGK, tad, lai 
nodrošinātu stabilu gāzes piegādi reģionam cauruļ-
vadu sistēmas avāriju, strauju temperatūras svārs-
tību vai anomāli auksta laika gadījumos, šo apstākļu 
iestāšanās būtu jāparedz vismaz 5–7  dienas 
iepriekš, kas praktiski nav iespējams. Vadoties no 
šiem apstākļiem, sistēma arī tika papildināta ar 
IPGK, kas jopro  jām nodrošina stabilu dabasgāzes 
apgādi reģionā. Vēsturiski diennaktī vislielākais 
izņemtās dabasgāzes apjoms no IPGK tika sasniegts 
2012. gada 2. un 3. februārī, kad reģiona dabasgāzes 
lietotājiem tika piegādāts vairāk nekā 26 miljoni m3 
dabasgāzes (5. att.). 

IPGK kā ģeogrāfiski patērētājiem tiešā tuvumā 
esošs dabasgāzes avots nodrošina elastīgas dabasgā-
zes piegādes nepieciešamos apjomos visiem Baltijas 
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tirgus drošai darbībai. Papildus attēlā redzamajam 
jāpiebilst, ka Vācijā un Austrijā krātuvju jaudas 
daļēji rezervē un par tām samaksā pārvades sistē-
mas operators.

Nenosakot obligātu dabasgāzes uzglabāšanas 
prasību Baltijas valstu reģionā, pastāv divi riski:
1) dabasgāzes piegāžu pārtraukšana;
2) lielas dabasgāzes piegāžu cenas svārstības ar 

cenu maksimumu apkures sezonas laikā.
Te gan jāatzīmē fakts, ka AS “Conexus Baltic 

Grid” ir pieņēmis lēmumu un 2017. gadā organizē-
jis izsoli par obligāto dabasgāzes krājumu nodroši-
nāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, ar mērķi 
nodrošināties pret dabasgāzes piegāžu pārtrau-
kumiem patērētājiem, kas ļauj bez bažām sagai-
dīt 2017. gada apkures sezonu. Principā – ar izso-
les palīdzību realizēt Latvijā jau iepriekš aprak-
stīto Vācijas, Austrijas pieeju. To, ka, iestājoties 
aukstam laikam, vajadzīgo dabasgāzes daudzumu 
nevarēs saņemt pa cauruļvadiem, apliecināja salī-
dzinoši siltā 2016./17. gada ziema, kad, 2017. gada 
sākumā apkārtējās vides temperatūra samazinājās 
līdz −100C un bija nepieciešams nodrošināt dabasgā-
zes padevi no IPGK arī Igaunijas patērētājiem. Par 
iespējamo cenu svārstībām var izdarīt secinājumus, 
analizējot citu valstu pieredzi. Tā 8. attēlā apko-
pota informācija, cik daudz dabasgāzes katra valsts 
uzglabā pirms apkures sezonas savās krātuvēs pret 
patēriņu apkures sezonā. Savukārt 9. attēlā parā-
dīts, kāda ir bijusi atšķirība starp ziemas un vasaras 
cenu attiecīgās valsts gāzes tirdzniecības biržā.

Salīdzinot 8. un 9. attēlus, skaidri saskatāma 
korelācija starp uzglabājamiem apjomiem krā-
tuvēs un ziemas/vasaras cenu svārstību lielumu. 
Apskatot Lielbritānijas pieredzi, ir acīmredzams, 
ka kopš 2012. gada tieši NBP gāzes biržā ir novē-
rojamas vislielākās svārstības, turpretī Austrijas 
biržā CEGH tās bijušas viszemākās. Jāatzīmē, ka 
līdz 2012. gadam arī uzglabājamās gāzes īpatsvars 
Lielbritānijā bija ievērojami lielāks, jo līdz šim 
gadam pilnvērtīgi darbojās lielākā dabasgāzes krā-
tuve šajā valstī – Rough. 2012. gadā tika paziņots 
par krātuves uzglabājamo apjomu samazināšanu, 
bet 2017. gadā – par dabasgāzes iesūknēšanas pār-
traukšanu krātuvē sliktā urbumu tehniskā stāvokļa 
dēļ. Turklāt jāpiebilst, ka Lielbritānija ir valsts, 
kas pati iegūst dabasgāzi un līdz 90% no pašmāju 
patēriņa nodrošina pati, līdz ar to var prognozēt – 
ja tiks pārtraukta IPGK darbība, Latvijas dabasgā-
zes tirgus piedzīvos krasas dabasgāzes cenu svārstī-
bas tieši apkures sezonas laikā, cenas maksimumus 
sasniedzot ziemas aukstākajos mēnešos janvārī, 
februārī.

valstu un Krievijas ziemeļrietumu reģiona patērē-
tājiem, un tie nekad nav jutuši neērtības (patēriņa 
ierobežojumus), tai skaitā ievērojamas dabasgā-
zes cenu svārstības, ko izjūt dabasgāzes patērētāji, 
kuriem tiešā ģeogrāfiskā tuvumā nav šāda dabas-
gāzes piegāžu avota. Taču, lai IPGK varētu pildīt 
savas funkcijas, ir nepieciešams noteikts dabasgāzes 
apjoms tajā. Dabasgāzes apjoms, kādu var izsūknēt 
no IPGK atkarībā no tajā esošā dabasgāzes dau-
dzuma, parādīts 6. attēlā. 

Līdz ar to, lai reģionā arī nākotnē izslēgtu dabas-
gāzes deficīta iespēju, ir nepieciešams visām Baltijas 
valstīm vai valstīm, kuras tiks iekļautas vienotajā 
tirgus zonā, noteikt minimālos dabasgāzes uzgla-
bāšanas apjomus Inčukalna pazemes gāzes krā-
tuvē. Eiropā šādu praksi dēvē par “obligāto uzglabā-
šanu”. 7. attēlā redzams, kurās valstīs ir noteikta un 
kurās nav noteikta obligātā dabasgāzes uzglabāšana 

5. att. Dabasgāzes izņemšanas apjomi no IPGK  
2012. gada 2. un 3. februārī

6. att. Dabasgāzes izsūknēšanas un krājumu attiecība IPGK
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Attīstot dabasgāzes tirgu, nepieciešams papla-
šināt tās izmantošanas spektru. Viens no aktīvā-
kajiem tirgus segmentiem šobrīd ir sašķidrinātās 
dabasgāzes izmantošana ūdens transportam. Par 
šo jauno tirgus segmentu pēdējā laikā tiek plaši 
diskutēts, Lietuva un Igauniju jau piedalās šajā 
tirgu, diemžēl Latvijā šādu taustāmu rezultātu nav. 
Latvijā nepamatoti maza uzmanība tiek pievērsta 
dabasgāzes izmantošanai autotransporta vajadzī-
bām. Autotransporta vajadzībām dabasgāze var tikt 
lietota sašķidrinātā veidā (šobrīd mazāk attīstītā) 
un komprimētā (saspiestā) veidā. Šobrīd Eiropā 
salīdzinoši attīstīta ir tieši komprimētās dabasgā-
zes izmantošana autotransportā. Dabasgāzei kā 
degvielai piemīt vairākas priekšrocības salīdzi-
nājumā ar tradicionālām degvielām  – benzīnu, 
dīzeļdegvielu, naftas gāzi (propāns, butāns): tā ir 
ekoloģiski draudzīga, lēta, tā ir saudzīgāka dzinē-
jam un līdz ar to pagarina autotransporta izman-
tošanas resursu. Eiropā dabasgāze kā degviela 
automobiļos tiek lietota jau sen. 10.  attēlā dots 
gāzes automobiļu skaits dažādās Eiropas valstīs. 
No attēla redzams, ka Latvijā ir mazāks ar dabas-
gāzi darbināmu autotransporta vienību skaits 
nekā centrālās Eiropas valstīs, tas ir par kārtu arī 
mazāks salīdzinājumā ar mūsu ziemeļu un dien-
vidu kaimiņiem. Gāzes automobiļu tirgus attīstība 

līdzās elektromobiļu tirgus attīstībai ir arī primā-
rais noteikums piesārņojošo emisiju samazināšanai 
Eiropas Savienībā. 

Dabasgāze ir viens no pamata energoresursiem 
Latvijas primāro energoresursu bilancē, līdz ar to 
tās cena regulē (notur) citu energoresursu cenas, 
tāpēc dabasgāzes tirgus veiksmīga funkcionēšana ir 
svarīga visai mūsu valsts enerģētikai kopumā. Lai 
nākotnē nodrošinātu veiksmīgu dabasgāzes tirgus 
funkcionēšanu Latvijā – vai tas būs atsevišķs tirgus, 
vai vienots Baltijas valstu tirgus – ir nepieciešams 
paredzēt tirgus mehānismus, kas nodrošinās opti-
mālu IPGK darbību, tas savukārt veicinās pa maģis-
trālajiem vadiem transportētās dabasgāzes apjoma 
pieaugumu, līdz ar to samazinot izmaksu slogu 
par infrastruktūras izmantošanu patērētājiem. 
Pietiekams dabasgāzes uzglabāšanas apjoms IPGK 
papildus aizsargās tirgu no pārmērīgām dabasgā-
zes cenu svārstībām apkures sezonas laikā, kad tiek 
patērēta lielākā dabasgāzes daļa un uz mājsaimnie-
cībām gulstās lielākais finansiālais slogs par piegā-
dāto elektrību un siltumu. Jāatzīmē, ka arī Eiropas 
Komisija, veicot savu neatkarīgu pētījumu, ir seci-
nājusi, ka pazemes gāzes krātuves ir pamatelements 
gāzes apgādes infrastruktūrā, kas nodrošina elastī-
gas un stabilas dabasgāzes piegādes valstīs, kuras ir 
dabasgāzes importētājas. 

8. att. Uzglabājamās dabasgāzes apjoms krātuvēs

7. att. Eiropas valstu iedalījums 
pēc dabasgāzes uzglabāšanas 

nosacījumiem

9. att. Ziemas / vasaras cenu svārstības Holandē (TTF),  
Anglijā (NBP), Itālijā (PSV), Austrijā (CEGH), Vācijā (NCG) 

Stratēģiskā rezerve

Obligātā uzglabāšana

Cits risinājums

Nav datu

Francija

Spānija
Portugāle

Beļģija

Dānija

Čehija
Slovākija

Polija

Itālija

Ungārija

Lielbritānija

Vācija

Austrija

Nīderlande
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Šobrīd dabasgāzes tirgus atgūstas no krīzes un 
raksturojams ar ļoti nebūtisku patēriņa apjomu pie-
augumu, ko savukārt galvenokārt nosaka dabas-
gāzes cena, un ir acīmredzams, ka, pieaugot cenai, 

patēriņš var sākt stagnēt vai pat kristies. Pēdējos 
gados, lai paaugstinātu piegāžu drošību, ir novē-
rota tendence ieguldīt līdzekļus infrastruktūrā, 
jaunu starpsavienojumu izveidē. Turpinot ieguldīt 
infrastruktūrā ar mērķi paaugstināt piegāžu dro-
šību, kontekstā ar stagnējošu dabasgāzes patēriņa 
apjomu, mēs neizbēgami nonākam situācijā, kurā 
patērētājiem nepārtraukti pieaugs infrastruktū-
ras tarifi un līdz ar to arī galaprodukta cena. Tāpēc 
nākotnē reģionā par pamatu jaunu projektu attīstī-
bai primāri jākļūst to ekonomiskajai efektivitātei. 
Latvijā nepieciešams attīstīt dabasgāzes pielieto-
juma spektru, tai skaitā veicināt dabasgāzes izman-
tošanu ūdens transportā un sekmēt ar dabasgāzi 
darbināmu automobiļu tirgu vismaz līdz vidējiem 
Eiropas rādītājiem. Lai to sasniegtu, vispirms nepie-
ciešams radīt likumdošanas vidi šāda tirgus izvei-
dei un iedarbināšanai, resp., rast finansiālā atbalsta 
mehānismus infrastruktūras radīšanai un atbalstu 
gāzes automobiļu lietotājiem līdzīgi, kā tas ir elek-
tromobiļu lietotājiem.

Pirms vienota Baltijas valstu gāzes tirgus izvei-
des būtu lietderīgi izstrādāt jaunu tirgus darbības 
modeli, it īpaši dabasgāzes tirgiem ar salīdzinoši 
zemiem tirdzniecības apjomiem, lai samazinātu 
birokrātisko slodzi šī tirgus darbības nodrošināša-
nai. Nepieciešams izstrādāt arī Baltijas tirgus dar
bības ekonomiskos un tehniskos pamatprincipus.

10. att. Gāzes automobiļu tirgus Eiropā
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Demogrāfiskie resursi Latvijā 
un prognozes
Pēteris Zvidriņš, Dr. habil. oec., LU profesors, LU Ekonomikas un vadības fakultātes vadošais pētnieks, LZA akadēmiķis

Šī raksta mērķis ir sniegt īsu pārskatu par demo-
grāfisko attīstību Latvijā un ieskicēt perspektīvas 
tuvākajai nākotnei. Mēģināsim pēc būtības novērtēt 
iedzīvotāju skaita, sastāva un galveno demogrāfisko 
procesu dinamiku valsts neatkarības gados.

Jau padomju okupācijas perioda beigās iedzīvo-
tāju skaita dinamikai bija skaidri izteikta tendence 
iedzīvotāju pieaugumam samazināties un stabili-
zēties. Pēc tam, kad toreizējā Latvijas PSR valdība 
un arodbiedrību padome 1989.  gada 14.  februārī 
pieņēma vēsturisko lēmumu “Par pasākumiem 
iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieau-
guma pārtraukšanai un migrācijas procesu regu-
lēšanu” migrācijas saldo pirmo reizi visā pēckara 
periodā kļuva negatīvs, kas turpinās arī tagad. 
Atjaunojot savu valstisko neatkarību 20.  gs. 
90.  gadu sākumā, Latvijas iedzīvotāju skaits bija 
sasniedzis maksimumu visā līdzšinējā valsts attīs-
tībā (2,67 miljoni). Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas de facto dienā 1991. gada 21. augustā 
iedzīvotāju skaits jau bija vairāk par 20 tūkstošiem 
cilvēku mazāks. 2014.  gada sākumā tas noslīdēja 

zem diviem miljoniem, sistemātiski samazinoties arī 
pēdējos gados. Tagad iedzīvotāju ir pat mazāk nekā 
1940. gada sākumā. Aplūkosim, kādā veidā neatka-
rības nepilnos trīs gadu desmitos ir zaudēti vairāk 
nekā 700 000 cilvēku.

No 1. attēla redzams, ka visos neatkarības gados 
bijis negatīvs dabiskās kustības un starptautiskās 
migrācijas iznākums, turklāt kopš 2008. gada emig-
rācijas dēļ zaudēts vairāk nekā dabiskā sarukuma 
dēļ, ko rada mirstības pārsniegums pār dzimstību. 

Jau 90. gadu sākumā Latvija veica aktīvu dip-
lomātisku darbību, lai panāktu Krievijas kara-
spēka izvešanu no Latvijas, kas norisa, sākot ar 
1992.  gada martu, un tika pabeigta 1994.  gada 
31.  augustā. Šajā laikā izceļoja arī prāva daļa 
padomju armijas virsnieku ģimeņu locekļu un dro-
šības iestāžu darbinieku. Izceļošanu sekmēja dau-
dzu agrāko ieceļotāju nevēlēšanās palikt Latvijā 
sakarā ar darba zaudējumu bijušajās rūpnīcās un 
iestādēs, arī valsts valodas nezināšanas dēļ, jo jau 
kopš 1988. gada tika atjaunots latviešu valodas kā 
valsts valodas statuss.

1. att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 1991.–2016. gadā (procentos)
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Iedzīvotāju izceļošanu sekmēja arī krasā eko-
nomiskās iekārtas un sociālās politikas nomaiņa 
ar izteiktām bezdarba un nabadzības izpausmēm. 
Izteikta bija tautsaimniecības lejupslīde 90.  gadu 
pirmajā pusē un arī ekonomiskās krīzes gados pēc 
iestāšanās Eiropas Savienībā.

Jau gadsimta sākumā, pēc 2000. gadā veiktās 
aptaujas rezultātiem, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
vidū 8% latviešu un 25% nelatviešu izteica vēlmi 
aizbraukt pastrādāt ārzemēs, t. sk. 4% latviešu un 
9% cittautiešu bija gatavi pastāvīgai emigrācijai. 
Otrs emigrācijas vilnis iezīmējās pēc iestāšanās ES, 
it īpaši 2008.–2011. gadā, izteiktāk ekonomiskās krī-
zes gados 2009.–2010. gadā.

No LR CSP datiem autors aprēķināja, ka 
laikposmā no 2006. gada līdz 2010. gadam mig-
rācijas samazinājums bija 109,2 tūkst. jeb vidēji 
21,8  tūkst.gadā, veidojot 71% no iedzīvotāju 
kopējā samazinājuma. Dabiskais samazinājums 
šajā piecgadē sasniedza 44 tūkst. cilvēku, kas bija 
nepilni 29% no cilvēkresursu zaudējumu kopap-
joma. Nākamajā piecgadē (2011.–2015. g.) abi šie 
faktori manāmi zaudēja ietekmi uz iedzīvotāju 
skaita sarukumu, tomēr migrācijas dēļ mēs zaudē-
jām 62%, bet dabiskās ataudzes dēļ 38% no kopējā 
dzīvā spēka samazinājuma. 2016.  gadā valsts 
iedzīvotāju skaits samazinājās par 18,8 tūkst., no 
tiem 12,2 tūkst. bija starptautiskās migrācijas dēļ 
un 6,6 tūkst. dabiskās ataudzes dēļ. Tātad propor-
cija 65:35 ir tuva iepriekšējiem lielumiem. SKDS 
pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā 2017. gada augustā 
noskaidroja: 63% no respondentiem atbildēja, ka 

demogrāfiski Latviju visvairāk apdraud tieši cil-
vēku izceļošana.

Jāatzīmē, ka šajā desmitgadē būtiski palie-
linājies reģistrēto imigrantu skaits (vidēji gadā 
5,5 tūkst. 2001.–2010. gadā un apmēram 10 tūkst. 
2011.–2016.  gadā). Toties emigrantu kopumos 
vērojams samazinājums pēc izteikta maksimuma 
sasniegšanas 2009.–2011.gadā.

Pēc depopulācijas tempiem Latvija ir viena 
no līderēm Baltijas jūras baseina reģionā, ES un 
arī pasaulē. No 10  Baltijas baseina valstīm tieši 
mūsu valstī iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 
1990. gada ir bijis visstraujākais (26%). Tikai Lietuvā 
šis rādītājs ir pietuvināts (21%) un arī Igaunijā saru-
kums bija augsts (17%). Polijā un Krievijā iedzī-
votāju skaits 16–17 gados tikpat kā nav mainījies, 
Vācijā minimāli pieaudzis migrācijas dēļ, Dānijā un 
Somijā pieaudzis vairāk par 10%, Zviedrijā par 15% 
un Norvēģijā par ceturto daļu.

ES Statistikas birojs nesen apkopojis datus 
par demogrāfisko attīstību dalībvalstīs 2016. gadā 
(2. att.). Saskaņā ar tiem tikai Lietuvā depopulācijas 
temps bijis vēl straujāks nekā pie mums. Latvijai šajā 
rangu sarakstā seko Horvātija, Bulgārija, Rumānija, 
Ungārija, Portugāle, Grieķija, Itālija, Igaunija. Visās 
pārējās ES valstīs atzīmēts iedzīvotāju skaita pieau-
gums, vislielākais no tiem Luksemburgā, Zviedrijā, 
Maltā un Īrijā. ES kopumā iedzīvotāju skaits 
2016. gadā pieauga par 0,3%, sasniedzot 512 miljo-
nus 2017. gada sākumā.

Saskaņā ar ANO Iedzīvotāju nodaļas datiem, 
publicētajos valsts un teritoriju sarakstos par 

2. att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas ES 28 valstīs 2016. gadā (uz 1000 iedzīvotājiem)
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depopulācijas tempiem Latvija regulāri ir pirmajā 
pieciniekā. Tā, piemēram, 2015. gadā vēl augstāks 
kritums bija pundurvalstī Andorā, Sīrijā un Lietuvā, 
bet līdzīgs krituma temps – Grūzijā (−1,2%).

Demogrāfisko resursu analīzē būtiska nozīme ir 
iedzīvotāju dzimuma un vecuma sastāvam, it īpaši – 
vīriešu un sieviešu skaitliskām attiecībām vecumos, 
kad notiek ģimeņu veidošanās. No kvantitatīvām 
attiecībām starp cilvēku vecumgrupām ir atkarīgs 
ekonomiski aktīvo īpatsvars, darbspējīgo iedzīvotāju 
noslodze ar bērniem un pensionāriem, darbaspēka 
resursu apjoms, iedzīvotāju novecošanās pakāpe 
u. tml.

Vislabvēlīgākais samērs starp Latvijas vīriešu 
un sieviešu skaitu bija 19.  gadsimta beigās. Divu 
pasules karu rezultātā ne tikai būtiski samazinā-
jās iedzīvotāju skaits, bet arī palielinājās dispropor-
cijas apmēri vīriešu un sieviešu skaitā. Vēl 20. gs. 
50. gadu beigās vīriešu bija par ¼ mazāk nekā sie-
viešu. Vīriešu īpatsvars valstī (43,9%) bija viens 
no viszemākajiem pasaulē. Miera laika apstākļos 
skaitliskās attiecības starp vīriešiem un sievietēm 
pamazām izlīdzinājās, tomēr vēl arī pēc neatkarības 
atjaunošanas relatīvais sieviešu skaita pārsvars bija 
viens no vislielākajiem pasaulē. Tas saistīts ne tikai 
ar karu sekām, bet arī ar vīriešu izteikti augstāku 
mirstību un dzimstības samazināšanos (pazemi-
nātos dzimstības apstākļos sarūk zēnu īpatsvars), 
daļēji arī ar vīriešu paaugstināto izceļošanu 90. gadu 
sākumā. Pašreiz dzimumu disproporcija izteikta 
vienīgi vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo īpaši pēc 
50 gadiem. 

Analizējot vecumstruktūras pārmaiņas, viegli 
ieraudzīt sistemātisku iedzīvotāju novecošanos 
(3. att.). Bērnu skaits vecumā līdz 14 gadiem neatka-
rības gados saruka divas reizes, vecumgrupā no 15 
līdz 61 gadam tas samazinājās gandrīz par 30%, bet 
vecumā no 62 gadiem atzīmēts pieaugums par 13%. 
Vidējais dzīvojošo vecums palielinājās no 36 gadiem 
līdz vairāk par 42 gadiem (sievietēm 45 g., vīriešiem 
39 g.). Pēc novecošanās rādītājiem Latvija ir starp 
pasaules līdervalstīm. Aplēses liecina, ka tuvāka-
jās divās trijās desmitgadēs novecošanās tempi būs 
visai augsti.

Demogrāfiskā novecošanās ir objektīva un 
kopumā progresīva parādība, atspoguļojot sabiedrī-
bas globālās likumsakarības pārejā uz racionālāku 
paaudžu nomaiņas tipu ar augstākiem iedzīvotāju 
dzīvotspējas un zemākiem dzimstības raksturoju-
miem. Tomēr pārāk strauja novecošanās, kā tas 
vērojams Latvijā (visizteiktāk Latgalē, kur vidē-
jais laikabiedru vecums sasniedzis 44 gadus), rada 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas. Mūsu 
pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāju novecoša-
nās galvenie cēloņi ir dzimstības samazināšanās, 
jaunāka darbspējas vecuma cilvēku emigrācija un 
daļēji arī dzīvildzes pieaugums. Ja valstī samazinās 
cilvēku skaits un tie novecojas, būtiski ir kompen-
sēt šos zudumus, vismaz saglabājot cilvēkkapitāla 
sākotnējo vērtību, kāpinot cilvēku izglītību, to pro-
fesionālo sagatavotību un darbu produktivitāti.

Analizējot iedzīvotāju nodarbinātības lī meni, var 
konstatēt tā pakāpenisku pieaugumu līdz 2008. ga  
dam ieskaitot un pazemināšanos ekonomiskās 

3. att. Latvijas iedzīvotāju vecuma piramīda 1989., 2000. un 2017. gadā
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krīzes ietekmē 2009.–2010.  gadā. Situācija darba 
tirgū kopš 2011. gada lēnām uzlabojās, t. sk. sama
zinoties bezdarbam. Neskatoties uz darbspējīgo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu, nodarbināto 
 iedzīvotāju skaitam bija tendence palielināties līdz 
aptuveni 900 tūkstošiem strādājošo. Apmēram puse 
nodarbināto ir sievietes. Darbspēka produktivitātei 
ir pieaugošs raksturs. Vēl gadsimtu mijā pievienotā 
vērtība, kuru radīja strādājošais, mūsu valstī par 
60% atpalika no ES vidējā, tagad šī atpalicība ir 
 sarukusi līdz trešdaļai.

Atjaunotās neatkarīgās Latvijas gados prog-
ress panākts izglītības jomā. Personu ar augstāko 
izglītību īpatsvars pieaugušo iedzīvotāju vidū pie-
audzis no 11,5% līdz ceturtdaļai. Vidējais izglītībā 
pavadītais laiks pieaudzis līdz 12 gadiem. Gandrīz 
90% pieaugušo ir pabeigta vidējā izglītība, kas ir 
10 procentpunkti vairāk par Ekonomiskās sadarbī-
bas un attīstības organizācijas (OECD) vidējo 80% 
rādītāju. Relatīvi vāji attīstīta vēl ir mūžizglītība. 
Pēc pieaugušo izglītības rādītājiem Latvija manāmi 
atpaliek no ekonomiski attīstītākajām valstīm. 
Īpaši nelabvēlīgs stāvoklis izveidojies zinātnisko 
darbinieku skaita dinamikā, galvenokārt zinātņu 
doktoru nodarbinātībā. Ja 1991.  gadā Latvijā 
bija ap 16 tūkstošiem zinātnieku, tad tagad valstī 
strādā tikai 3 tūkstoši. LZA prezidents O. Spārītis 
kādā intervijā nesen atzina, ka “šī lejupslīde ir tik 
jūtama, ka zudusi kritiskā masa, kas spētu ģenerēt 
idejas un virzīt vajadzīgās pārmaiņas visdažādāka-
jās nozarēs”. Viena no tādām nozarēm ir arī demo-
grāfija, kurā nesen likvidētais LU Demogrāfijas 
centrs pirms 30  gadiem bija starp vadošajiem 

Padomju Savienībā un arī pēc neatkarības atjau-
nošanas bija starptautiski atzīts centrs Baltijā un 
Austrumeiropā.

Padomju perioda beigās Latvijā bija apmēram 
730 tūkst. ģimeņu. Vēl 132 tūkst. ģimenes locekļu 
dzīvoja atsevišķi no ģimenes, bet 251 tūkst. bija vie-
ninieki, kuriem nebija ģimenes locekļu. Aptuvenais 
ģimeņu skaits pašreiz ir 550 tūkst., 2011. gada taut-
skaitē bija fiksēts 860 tūkst. privāto mājsaimniecību 
ar vidējo iemītnieku skaitu mājsaimniecībā 2,38. 
Vienas personas mājsaimniecības veidoja 34% no 
visām mājsaimniecībām, un tajās dzīvoja gandrīz 
300 tūkst. cilvēku, liecinot, ka valstī joprojām visai 
liels ir vieninieku skaits.

Viens no būtiskiem aspektiem demogrāfisko 
resursu vērtējumos ir iedzīvotāju etniskā sastāva 
pārmaiņas, pamattautības iedzīvotāju daļas evolū-
cija. Īpaši tas svarīgi agrāk okupētām un etniski rai-
bākām valstīm, pie kurām pieder arī Latvija.

No 1. tabulas datiem redzams, ka latviešu skaits 
samazinājās gan posmā pirms, gan arī pēc gadsimtu 
mijas. Salīdzinājumā ar padomju pēdējās 1989. gada 
tautskaites rezultātiem 2000. gada skaitīšanā lat-
viešu bija par 17 tūkst. mazāk, bet mūsu gadsimtā 
šīs samazinājums bija manāmi straujāks. Līdz 
2017. gada sākumam bija zaudēts vēl 161 tūkst. lat-
viešu, bet kopumā neatkarības gados  – apmēram 
180  tūkstoši. Neviens gads nav aizvadīts ar pozi-
tīvu bilanci. Un tas jau runā par nopietnām kļū-
dām valsts vadīšanā un it īpaši sociāldemogrāfiskās 
politikas īstenošanā. Tikai kopš 2015.  gada atzī-
mēts neliels latviešu dabiskais pieaugums, kas gan 
nav devis pieaugumu latviešu skaitā, jo emigrācijas 

Tautība 1989 2000 2017 2017. g. pret 1989. g.

tūkst. %

Latvieši 1387.8 1370.7 1209.4 -178.4 87.1

Krievi 905.5 703.2 495.5 -410.0 54.7

Baltkrievi 119.7 97.2 64.3 -55.4 53.7

Ukraiņi 92.1 63.6 43.6 -48.5 47.3

Poļi 60.4 59.5 40.6 -19.8 67.2

Lietuvieši 34.6 33.4 23.3 -11.3 67.3

Čigāni 7.0 8.2 5.2 -1.8 74.3

Ebreji 22.9 10.4 4.9 -18.0 21.4

Vācieši 3.8 3.5 2.5 -1.3 65.8

Igauņi 3.3 2.7 1.7 -1.6 51.5

Citas tautības un 
neizvēlēta tautība

29.5 25.9 59.1 +29.7 201.0

1. tabula. Latviešu un skaitliski lielāko minoritāšu pārstāvju skaita dinamika 1989.–2017. g. (gada sākumā, tūkst. cilv.)

Avots: CSP datubāze. Tabula “Pastāvīgais iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā”(ISG07) un autora aprēķins
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pārsvars pār imigrāciju joprojām ir gandrīz trīs rei-
zes augstāks. 

Krievu un citu lielāko etnisko minoritāšu skait-
liskie apmēri samazinājās vēl straujāk nekā latvie-
šiem. Visbūtiskāk sarucis ebreju skaits (gandrīz 
5 reizes), vairāk nekā divas reizes ukraiņu skaits, 
nedaudz mazākā mērā tas kritās krieviem, balt-
krieviem un igauņiem. Poļu, lietuviešu, čigānu un 
vāciešu pašreiz ir 20 līdz 35% mazāk nekā 80. bei-
gās/90. gadu sākumā. Līdz ar to latviešu īpatsvars 
kopējā iedzīvotāju skaitā pieauga no 52% 1989. gadā 
līdz 60,5% 2000. gadā un 62% pašreiz (4. att.).

Traģisko latviešu tautas stāvokli var konstatēt 
arī ilgākā vēsturiskā skatījumā un salīdzinājumā 
ar citu valstu etnodemogrāfisko attīstību. Šobrīd 
latviešu savā zemē (1209 tūkst.) ir pāri par simts 
tūkstošiem mazāk nekā cariskās Krievijas pirmās 
tautas skaitīšanas laikā 1897.  gadā (1318  tūkst.) 
vai par apmēram 300  tūkstošiem mazāk nekā īsi 
pirms Pirmā pasaules kara 1914.  gada sākumā 
(1500–1550  tūkst.). Gandrīz tikpat lielas atšķirī-
bas ir saskatāmas, salīdzinot pašreizējo stāvokli ar 
to, kāds bija pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā. 
Eiropā nav citu tautu, kuru cilvēkresursu zaudē-
jumi savā zemē būtu vēl lielāki.

Demogrāfiskajiem procesiem ir inerces rak-
sturs, tāpēc ir acīmredzams, ka apturēt depopu-
lāciju tuvākajos gados nav iespējams: iedzīvotāju 
kopskaitam un arī latviešu skaitam būs lejupslīdes 
tendence. Nedz šo rindu autors, nedz arī starptau-
tisko institūciju speciālisti, piemēram, ANO vai ES 
Eurostat demogrāfi, neprognozē iedzīvotāju skaita 
stabilizāciju vidējā ilguma prognozēs. Saskaņā ar 

ES Statistikas biroja jaunāko 2017. gada maija prog-
nožu pamatvariantu (visvairāk ticamo), iedzīvotāju 
skaits nepārtraukti samazināsies līdz prognožu ter-
miņa (2080.  g.) beigām. Kā redzams no 5. attēla,  
jau līdz 2050.  gadam tas būs samazinājies līdz 
1 milj. 506  tūkst., bet minētā termiņa beigās līdz 
1  milj.  284  tūkst., kas ir vēl pesimistiskāks vari-
ants nekā konstatētais pirms diviem trim gadiem. 
Ap 80% prognozētā samazinājuma attiecas uz starp-
tautisko migrāciju. Nedaudz optimistiskākas ir 
ANO Iedzīvotāju nodaļas 2015. gada prognozes. Pēc 
galvenā varianta scenārija gadsimta vidū Latvijā 
varētu būt 1,59 milj. cilvēku. Aptuveni tāds pats ir 
Eurostat prognozējamais lielums pie nosacījuma, ja 
pakāpeniski samazinātos emigrācijas apmēri. Pie 
šādiem pamatnosacījumiem latviešu tautības iedzī-
votāju skaits gadsimta vidū noslīdēs līdz nepilnam 
vienam miljonam.

Neatliekami aktivizējot demogrāfisko politiku, 
īstenojot kompleksu ilgtermiņa atveseļošanās prog-
rammu, ir iespējams panākt labākus rezultātus. 
Demogrāfisko teoriju atziņas par programmētu 
pārvaldību un zināma pieredze demogrāfisko pro-
cesu regulēšanā (pat vadīšanā) sniedz pārliecību par 
iespēju izvairīties no šiem pārlieku pesimistiskajiem 
scenārijiem. Igaunijas piemērs vai Latvijā 80. gadu 
otrajā pusē panāktais kardinālais pavērsiens demo-
grāfiskās situācijas uzlabošanā norāda uz reālām 
iespējām bremzēt vērojamo valsts cilvēkresursu 
iztukšošanos un ilgtermiņā novērst arī depopulāciju.

Mūsuprāt, mērķtiecīgas paaudžu nomaiņas un 
iekšējās un ārējās migrācijas politikas īstenošanai 
jākļūst par valsts ilgtspējīgas attīstības prioritāti. 
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Visai būtiski panākt tālāku dzimstības un dzīvot-
spējas kāpumu, risināt ne tikai emigrācijas, bet arī 
imigrācijas jautājumus. Pēdējos 10 gados panākts 
jūtams dzimstības līmeņa pieaugums (summārais 
dzimstības koeficients 2011.  g.  – 1,34, 2016.  g.  – 
1,74) un vidējā mūža ilguma pieaugums (70,6 gadi 
2005.–2006. g. un 75 gadi 2016. g.). Prāvas rezer-
ves šajā jomā pastāv, it īpaši otrā bērna dzimstībā 
un vīriešu priekšlaicīgās mirstības samazināšanā. 
Saskaņā ar Eurostat pēdējām prognozēm, summā-
rais dzimstības koeficients līdz gadsimta vidum reāli 
varētu pieaugt līdz 1,85, bet vidējais mūža ilgums 
līdz 78 gadiem. Taču izšķirošā nozīme ir emigrācijas 
apmēru samazināšanai, it īpaši darbspējas jaunāka-
jās un vidēja vecuma grupās.

Prognozes liecina, ka turpinās pieaugt Rīgas 
un Pierīgas loma valsts sociālajā un ekonomiskajā 

attīstībā. To īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pārsnie-
dzis 50%, un tuvākajos gados tas vēl pieaugs. Tāpēc 
apdzīvojuma struktūrai valstī un reģionālās attīstī-
bas optimizēšanas meklējumiem nepieciešama lie-
lāka vērība, tai skaitā akadēmiskajās iestādēs.

LZA 2012. gadā sniedza īpašu paziņojumu par 
nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju valstī, arī par 
nepietiekamo sabiedrības informatīvo nodroši-
nājumu šajā jomā. Mūsuprāt, aizvadītajos piecos 
gados uzlabojums faktiski nav noticis, izņemot to, 
ka valsts institūciju informācija kļuvusi plašāka un 
patiesāka. Pirms trim gadiem beidza funkcionēt 
Demogrāfijas centrs, un valstī vairs nav pētniecisku 
demogrāfisko institūciju, mazinot nozares starp-
tautisko potenciālu, vāja ir līdzdalība starptautisko 
pētījumu izpildē, pēc būtības pārtraukta augstākās 
kvalifikācijas speciālistu – demogrāfu sagatavošana.

5. att. ES Statistikas biroja prognozes Latvijai līdz 2080. gadam (tūkstoši iedzīvotāju)
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Latvijas dabas resursi un dabas 
vērtības – kapitāls ilgtspējīgai 
attīstībai
Māris Kļaviņš, Dr. habil. chem., LU profesors, LZA akadēmiķis

Jebkuras zinātnes pamatā ir vēlme saprast to, 
kas un kāda ir pasaule ap cilvēku. Līdz ar to dabas 
vides, resursu izpēte un to pielietošanas iespēju 
apzināšana bija zinātniskās pētniecības uzsākums, 
kas izvērtās pirms Latvijas kā valsts izveides un 
starpkaru posmā un attīstās līdz pat mūsdienām. 
Latvijas dabas izpētes vēsturē atzīmējami zināt-
nieki, kuru devums pārsniedza mūsu valsts ietvaru. 
Dabas un resursu izpētes pirmsākumi Latvijā 
meklējami 18.  gadsimtā un 19.  gadsimta sākumā 
(K. Fišers, J. Ferbers, R. Mērčisons, A. Keizerlings), 
kad raksturota mūsu valsts teritorijas ģeoloģiskā 
uzbūve, daži derīgie izrakteņi, sniegti priekšstati 
par iežu vecumu. 19. gadsimtā nozare pakāpeniski 
attīstās un diversificējas. Tā strauji attīstījās 20. gs. 
20.–30.  gados pēc Latvijas valstiskās neatkarības 
nodibināšanas, kad izveidojās, piemēram, kvar-
tārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas (A. Dreimanis, 
V. Pērkons, V. Zāns u. c.), pamatiežu ģeoloģijas 
(E. Krauss, N. Delle, O. Mellis u. c.), derīgo izrak-
teņu ģeoloģijas (J. Gailītis, K. Bambergs, J. Eiduks, 
J. Rade, K. Bērziņš u. c.) un citu virzienu skolas, 
notika speciālistu apmācība Latvijas Universitātes 
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē, Latvijas 
Zemes dzīļu resursu pētījumiem tika nodibināts 
Zemes bagātību pētīšanas institūts. Latvijas dabas 
vērtību un dabas resursu apzināšana bija viens no 
prioritārajiem zinātniskajiem uzdevumiem pirmās 
Latvijas Republikas laikā.

Pēc Otrā pasaules kara dabas resursu izpēte, 
dabas aizsardzība kā zinātnes nozare lielā mērā tika 
ignorēta un pakļauta dominējošajai industrializā-
cijas vēlmei, bet resursu izpēte tika veikta, ņemot 
vērā PSRS tautsaimniecības vajadzības. Vienlaikus 
attīstījās pētījumi dabas bioloģijā, ģeoloģijā. 20. gs. 
50.–80.  gados pētījumi ģeoloģijā tika paplašināti. 
Sakarā ar industrijas attīstību un nepieciešamību 
pēc būvmateriāliem būtiski izvērsās derīgo izrak-
teņu meklēšanas un izpētes darbi. Visā Latvijas 
teritorijā veikta ģeoloģiskā kartēšana. Latvijas PSR 

Ģeoloģijas institūta, vēlāk Vissavienības Jūras ģeo-
loģijas un ģeofizikas ZPI Latvijas Ģeoloģijas nodaļas 
paspārnē ievērojami attīstījās dažādi pamatiežu ģeo-
loģijas virzieni, kas aptvēra visu Latvijā pārstāvēto 
periodu iežu pētījumus. Tajā laikā tika publicēti daži 
desmiti vēl šobrīd aktuālo monogrāfiju un rakstu 
krājumu par dažāda vecuma seno baseinu attīstību, 
nogulu uzkrāšanos, dzīvības attīstību un attiecīgā 
laika iežu praktisko nozīmi. Pētījumi kvartārģeolo-
ģijā un ģeomorfoloģijā norisinājās LVU Ģeogrāfijas 
fakultātē. 

Tā kā padomju gados lielāko daļu īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju aizņēma meži, liela nozīme 
dabas aizsardzības sistēmas attīstībā Latvijā bija 
mežsaimniekiem. Sevišķi lielu ieguldījumu dabas 
aizsardzības teorētiskā pamatojuma izstrādāšanā 
deva Mežsaimniecības problēmu institūta Dabas 
aizsardzības laboratorija, kuru sākumā vadīja mež-
zinātnieks Pauls Sarma un vēlāk ģeogrāfe Aija 
Melluma. Nozīmīgs solis bioloģiskās daudzveidības 
apzināšanā padomju periodā Latvijā bija Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta sagata-
votā Latvijas Sarkanā grāmata. Tā galvenokārt bija 
(un ir arī pašlaik) uzziņu avots par Latvijā sastopa-
majiem retajiem augiem un dzīvniekiem, un šī infor-
mācija atvieglo aizsardzības pasākumu izvēli katrā 
atsevišķā gadījumā. Paliekošu ieguldījumu sabied-
riskās domas veidošanā dabas aizsardzībā padomju 
periodā deva Latvijas Dabas un pieminekļu aizsar-
dzības biedrība (dibināta 1959.  gadā), zinātnieki 
profesors Pauls Galenieks, docents Kamils Ramans, 
botāniķe Laima Tabaka, docente Gaida Ābele, 
docents Edgars Vimba, profesors Guntis Eberhards 
un citi, mežkopis Jānis Kronītis, dižkoku pētnieks 
Guntis Eniņš, dzejnieks Imants Ziedonis un citi 
dabas aizsardzības entuziasti.

Latvijas dabas vides un resursu izpētes rak-
sturs kardināli mainījās pēc neatkarības atgūšanas. 
Faktiski izveidojās divas pētniecības sistēmas: starp-
tautiski nozīmīgi fundamentālo pētījumu virzieni un 
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pētniecība, kuras uzdevumi ietvēra nacionāli nozī-
mīgu (PSRS laika posmā bieži ignorētu) jautājumu 
risināšanu tautsaimniecībai un valsts pārvaldei.

Kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjauno-
šanas ģeoloģijas zinātne un studentu apmācība 
attīstās Latvijas Universitātē – Ģeoloģijas institūtā 
(sākotnēji nodaļā) un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātē. Pētījumi notiek derīgo izrakteņu ģeolo-
ģijā, ģeoķīmijā, hidroģeoloģijā un ģeofizikā. 

LU 1989. gadā nodibinātas pašreizējo ģeoloģi-
jas apakšnozaru pētniecības skolas, kuru vadošie 
pārstāvji bija I. Danilāns, I. Veinbergs, O. Āboltiņš, 
G. Eberhards un V. Zelčs (kvartārģeoloģija un 
ģeomorfoloģija), V. Kuršs, A. Stinkule, I. L. Gailīte 
un E. Lukševičs (pamatiežu ģeoloģija), V. Segliņš, 
V. Kuršs, A. Stinkule un V. Hodireva (lietišķā ģeo-
loģija). 20.  gs. 90.  gados, pēc Latvijas valstiskās 
neatkarības atgūšanas, pētījumi ieguvuši jaunas 
dimensijas, ko paver doktorantūras studiju un pēc-
doktorantūras iespējas LU un ārzemju universitātēs, 
pētniecības metožu un laboratoriju attīstība, kā arī 
sadarbība ar starptautiskām pētnieciskām savie-
nībām. Ir izaugusi jauna pētnieku paaudze, kura 
attīsta esošos un veido savus pētījumu virzienus. 

Šobrīd ģeoloģijas jomā Latvijā ir vairākas aktu-
ālas tēmas, kur tiek veikti mūsdienīgi pētījumi, 
izdarīti atklājumi, izstrādātas publikācijas un pro-
mocijas darbi. Paleontoloģijā notiek pētījumi par 
mugurkaulnieku evolūciju devona periodā, zivju 
pārveidē par četrkājiem, pētījumi par šo orga-
nismu dzīves apstākļiem, kā arī par pēdu fosīlijām 
(E. Lukševičs, I. Zupiņš, J. Vasiļkova, S. Mešķis). 

Kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā pētniecība 
attīstās vairākos būtiskos virzienos: ledāja nogu-
lumu mikromorfoloģija (A. Kalvāns), mūsdienu 
jūras krasta morfodinamikas un riska modelē-
šana (J. Lapinskis), Zemes garozas kompensējošo 
kustību novērtēšana un paleoreljefa rekonstruē-
šana (M. Nartišs), iekšzemes smiltāju morfoloģija 
un  mikrostruktūras (E. KalinskaNartiša), gravu 
erozija (J. Soms), ledāja un tā kušanas ūdeņu 
veidotie nogulumi, reljefs un ledāja gultnes defor-
mācijas  ap  stākļi (V. Zelčs, K. Lamsters, T. Saks, 
I. Strautnieks un A. Markots), upju ieleju attīstība 
(M. Krievāns), holocēna dabas vides laiktelpiskās 
izmaiņas, bal stoties uz ezeru un purvu nogulumu 
pētījumiem (L. Kalniņa, N. Stivriņš, A. Ceriņa). 

Hidroģeoloģijas un ģeoloģiskās modelēšanas 
jomā, izmantojot datus par vairākiem tūkstošiem 
urbumu Baltijas valstīs, izveidots Baltijas artēziskā 
baseina datorizēts hidroģeoloģiskais modelis, veikti 
apjomīgi pazemes ūdens stabilo izotopu pētījumi 
un detalizēti analizēts mikrokomponentu saturs 

1. att. Ģeoradara metodes izmantošana purvu nogulumu 
 pētījumos. Foto: Jānis Karušs

2. att. Fluorescējošas krāsvielas izmantošana eksperimentā 
lauka apstākļos ūdeņu plūsmu izpētei. Foto: Andis Kalvāns
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pazemes ūdeņos (A. Kalvāns, T. Saks, A. Dēliņa, 
J. Bikše, I. Retiķe, K. Popovs, A. Babre). Nozīmīgs 
pētniecības virziens ir pazemes ūdeņi un to mijiedar-
bība ar virszemes ūdens un infrastruktūras objek-
tiem, īpaši, izmantojot matemātiskās modelēšanas, 
stabilo izotopu un daudzkomponentu statistiskās 
analīzes metodes. Tiek pētītas ūdens molekulas sta-
bilo izotopu saturs virszemes un pazemes ūdeņu 
sistēmās un iespējas tās izmantot kā ūdens objektu 
mijiedarbības indikatorus. Tiek apskatīta arī paze-
mes ūdens ķīmiskā sastāva (kvalitātes) veidošanās 
un to ietekmējošie faktori, tajā skaitā saimnieciskās 
darbības, piemēram, lauksaimniecības, ietekme. 

Derīgo izrakteņu ģeoloģijā valsts pētījumu prog-
rammu ietvaros veikti pētījumi par vietējo Zemes 
dzīļu resursu ilgtspējīgu izmantošanu jaunu pro-
duktu un tehnoloģiju izstrādei. Attīstīta ģeoradara 
metode derīgo izrakteņu iegulu uzbūves pētījumiem 
(V. Segliņš, J. Karušs, I. Lūse, D. Pipira, A. Kukela 
u. c.). Ģeoarheoloģija kā pētījumu virziens ir izvei-
dojies 20. gs. 70. gados. Šī pētījumu virziena ietvaros 
Zemes zinātņu pētījumu metodes tiek lietotas arheo-
loģisku datu izvērtēšanā un interpretācijā. Citiem 
vārdiem sakot, ģeoarheoloģija risina arheoloģis-
kas problēmas, izmantojot stingri empīrisku pieeju 
ar mērķi izprast cilvēces vēsturi. Ģeoarheoloģiskie 
pētījumi ietver Zemes zinātņu jēdzienu, tehnikas, 
metožu vai zināšanu bāzes izmantošanu artefaktu, 
konteksta un citu procesu pētījumos arheoloģisku 
datu ierakstu veidošanai. Ģeoarheoloģijas pētījumu 
virziena pamatuzdevums ir arheoloģisko datu inter-
pretācija, pielietojot Zemes zinātņu jomas idejas un 
metodes. Ģeoarheoloģiskie pētījumi pārsvarā aptver 
tādas jomas kā nogulumu, augšņu un vides fizisko 
un ķīmisko parametru interpretācija, sākotnējā 
konteksta un arheoloģisko pētījumu vietas analīze, 
attālinātās izpētes metožu izmantošana (karšu ana-
līze, ģeofizisko metožu lietošana), datēšanas, paleo-
vides (ainavu un cilvēku dzīvesveida) rekonstruk-
cija, izejvielu un resursu analīze.

Polārpētnieciskās ekspedīcijās Grenlandē un 
Islandē veikti kompleksi starpdisciplināri pētī-
jumi par zemledāja reljefu, iekšledāja tuneļu izpla-
tības likumsakarībām, augšņu veidošanos pēc 
ledāja atkāpšanās, aļģu un ciānbaktēriju attīstību 
virs ledāja un pieledāja ezeros, cilvēku un dabisko 
procesu rezultātā radīto kvēpu ietekmi uz ledāju 
kušanu (J. Karušs, M. Krievāns, K. Lamsters un 
A. Rečs). 

Attīstās arī devona nogulumiežu un to veidoša-
nās apstākļu pētījumi, seno augšņu uzbūves un vei-
došanās likumsakarību, kvartāra un devona nogu-
lumu minerālā sastāva, seismoloģiskie un mūsdienu 

Zemes garozas kustību pētījumi, ģeoarheoloģiskie, 
inženierģeoloģiskie un ģeoķīmiskie pētījumi.

Lai efektīvāk varētu apsaimniekot un aizsar-
gāt purvus, saprātīgi izmantot kūdras resursus, ir 
nepieciešamas zināšanas par to attīstību un īpa-
šībām. Purvu kūdras pētījumi ir saistīti galveno-
kārt ar to veidošanās procesu un īpašību izmaiņu 
izpēti, izmantojot starpdisciplināru pētījumu meto-
des, t. sk. paleobotāniskās, sadalīšanās pakāpes un 
nogulumu sastāva analīzes. Šo pētījumu rezultāti 
ir nozīmīgi kūdras ieguves nozarē, lai novērtētu 
resursa īpašības un kvalitāti, kā arī izvēlētos piemē-
rotākos izstrādāto lauku rekultivācijas pasākumus. 
Kūdra, secīgi uzkrājoties, ir sava veida dabas un cil-
vēku vēstures notikumu arhīvs, tāpēc tās pētījumi 
ir svarīgi, lai izzinātu veģetācijas un ainavas izmai-
ņas pēdējos 11,7 tūkst. gadu, tie ļauj arī rekonstruēt 
klimata svārstības šai laikā. Kūdras pētījumi ir sva-
rīgi arī arheoloģijā, jo klimatiskā optimuma laikā 
pirms apmēram 8000  gadu klimats kļuva siltāks 
un sausāks, ūdenstilpēs pazeminājās ūdens līme-
nis un to seklākās daļas aizauga un izveidojās purvi. 
Tādējādi akmens laikmeta apmetnes, kas līdz ezeru, 
tai skaitā senā Burtnieka un Lubāna seklo līču, aiz-
augšanai bija atradušās to krastos, pirms apmēram 
4000 gadu nokļuva zem kūdras, bet tās botāniskā un 
mehāniskā sastāva izmaiņas sniedz informāciju par 
šī procesa dinamiku. 

Ģeogrāfijā Latvijā tiek veikti sistemātiski pētī-
jumi augsnes zinātnes, ainavekoloģijas, bioģeogrāfi-
jas, klimatoloģijas un hidroloģijas virzienos.

Augsnes zinātnes pirmsākumi Latvijā ir meklē-
jami 20. gadsimta sākumā, kad tiek izveidota pirmā 
Latvijas augšņu ģenētiskās klasifikācijas shēma, 
ņemot vērā svarīgākās augsnes īpašības un veidoša-
nās apstākļus.

Augsnes zinātnes attīstībā būtiska nozīme ir 
Latvijas Augsnes zinātnes (Latvijas Augsnes pēt-
nieku) biedrībai, kura tika dibināta pagājušā gad-
simta divdesmitajos gados. Pašlaik pētījumu aktu-
alitāte augsnes zinātnē un augsnes ģeogrāfijā ir sais-
tāma ne tikai ar Eiropas Savienības Augšņu aizsar-
dzības tematisko stratēģiju, bet arī izriet no Latvijas 
Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. prioritātēm 
un rīcības virzieniem. Augsne ir viens no nozīmīgā-
kajiem dabas resursiem, turklāt ekosistēmu pakal-
pojumi, lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstība, līdz ar to valsts ekonomiskā izaugsme ir 
atkarīga no augsnes kvalitātes un īpašībām. Latvijā 
ir izveidojusies situācija, ka pēdējās desmitgadēs 
kopumā augsnes resursi netiek ilgtspējīgi apsaim-
niekoti un izmantoti, tā rezultātā mainās augsnes 
īpašības un tiek ietekmēta augsnes kvalitāte.
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Latvijā dažādu sociālo, ekonomisko un politisko 
faktoru rezultātā notiekošās pārmaiņas, piemēram, 
iedzīvotāju migrācija, zemes izmantošanas intensi-
fikācija un tajā pat laikā notiekošā ekstensifikācija, 
ar to saistītie ainavekoloģiskie aspekti ir ļoti būtiski 
Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Īpaši aktuāls 
ir kļuvis jautājums saistībā ar zemes izmantoša-
nas maiņas ietekmi uz augsnes īpašībām (morfolo-
ģiskajām, ķīmiskajām un bioloģiskajām), kvalitāti 
un augsnes procesiem, piemēram, bijušo lauksaim-
niecībā izmantojamo zemju pamešana un dabiskā 
apmežošana, teritoriju neapsaimniekošana, kā arī 
drenāžas sistēmu degradācija un mitruma apstākļu 
izmaiņas.

Zemes izmantošanas maiņa un dažādas inten-
sitātes zemes apsaimniekošana ir nozīmīgākais 
faktors, kas ietekmē augsnes īpašības un kvalitāti. 
Vislielākais potenciāls šo teritoriju attīstībā slēp-
jas ekstensīvi izmantoto lauksaimniecības zemju 
izmantošanā nākotnē.

Augsnes zinātnes un augsnes ģeogrāfijas vir-
zienā iegūtie rezultāti tiek pielietoti ne tikai lauk-
saimniecībā un mežsaimniecībā, bet arī tiek integ-
rēti citās zinātņu nozarēs – vides zinātnē, ķīmijā, 
bioloģijā, ģeoloģijā, piemēram, klimata izmaiņu sil-
tumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju aprēķināšanā, 
oglekļa savienojumu piesaistes aprēķināšanā, terito-
riju ilgtspējīgā plānošanā, apsaimniekošanā, kā arī 
dabas aizsardzībā u. c. Augsnes tiek pētītas augsnes 
ģeogrāfijas, to veidošanās procesu, īpašību, auglības, 
arī degradācijas un funkciju aspektā, izmantojot 
inovatīvus risinājumus.

Pēdējos gados ir būtiski paplašinājušies bioģeo-
grāfiskie pētījumi par floras un veģetācijas (galve-
nokārt dabisko zālāju, smiltāju un mežmalu eko-
sistēmas) izplatības likumsakarībām un dinamiku 
Latvijā.

Fitoģeogrāfijas virzienā kopš 21.  gs. sākuma 
katedrā veikti plaši dabisko zālāju veģetācijas 
ģeogrāfijas pētījumi  – izstrādāta fitosocioloģiskā 
veģetācijas klasifikācija, skaidroti sugu un sabied-
rību daudzveidību noteicošie augsnes faktori. Ar 
filoģeogrāfijas metodi (iekšsugas ģenealoģisko līniju 
izplatīšanās vēstures izpēte, izmantojot hloroplastu 
DNS augiem) notiek augu sugu izplatīšanās ceļu 
funkcionalitātes pētījumi lauksaimniecības ainavās. 
Latvijas dabisko zālāju veģetācijas aprakstu datu-
bāze ir iekļauta Eiropas Veģetācijas arhīvā un 
Globālajā veģetācijas parauglaukumu datubāzē. 
Pēdējos gados attīstās dabas aizsardzības bioģeogrā-
fijas jeb lietišķās bioģeogrāfijas virziens. Tās fokusā 
ir bioģeogrāfijas teoriju lietišķie risinājumi sugu, 
sabiedrību un ekosistēmu aizsardzībā. Nozīmīgākie 
pētījumi dabas un cilvēka mijiedarbības izpētē 
dažādās Latvijas vietās veikti vēsturiskās ģeogrā-
fijas perspektīvā, izmantojot ainavas lasīšanas 
pieeju un attīstot jaunas metodes ainavu vēstures 
izzināšanā.

Latvijas klimata izpētē būtisku vietu ieņem 
klimata rakstura, ekstrēmu izpēte un ilglaicīgo 
izmaiņu analīze, tiek pētīta arī klimata mainības 
ietekme uz hidroekosistēmām. Aktuāli ir fenoloģis-
kie pētījumi, izmantojot augus un dzīvniekus kā kli-
mata mainības indikatorus.

3. att. Augšņu pētījumi profesora Oļģerta Nikodemus vadībā. Foto: Raimonds Kasparinskis
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Savukārt Latvijas virszemes ūdeņu jomā tur-
pinās pētījumi par upju un ezeru hidroloģiskā un 
hidroķīmiskā režīma sezonālajām un ilgtermiņa 
izmaiņām un to ietekmējošajiem faktoriem; biogēno 
elementu noteces aprēķini, hidroloģiskā modelē-
šana un prognozes ir saistītas ar ilgtspējīgu ūdens 
resursu plānošanu Latvijā. Veiktajos pētījumos ir 
novērtētas biogēno elementu plūsmas upju basei-
nos, modelētas un analizētas Latvijas upju baseinu 
noteces mūsdienu un nākotnes klimata apstākļos.

Tiek veikti starpdisciplināri fundamentāli un 
lietišķi pētījumi ģeogrāfijas un ģeoloģijas starp-
nozarēs  – kvartārģeoloģijā, ģeomorfoloģijā un 
paleoģeogrāfijā.

Galvenie pētījumu virzieni ir:
 • subglaciālās paleovides apstākļu attīstība, 

sedi  mentācijas un reljefa veidošanās procesi 
pleistocēnā;

 • leduslaikmeta beigu posma pēcleduslaikmeta 
veģetācijas un ainavu izmaiņas, balstoties uz 
purvu un ezeru nogulumu izpēti.
Pētījumos tiek izmantotas mūsdienu sedimento-

loģijas un struktūrģeoloģiskās analīzes lauka meto-
des, kā arī kvartāra nogulumu vecuma noteikšanas 
un ģeotelpiskās analīzes metodes. To izmantošana 
nodrošina augstas kvalitātes un starptautiski atpa-
zīstamus glaciālās vides pētījumus, kā arī pēdējos 
gados ir ļāvušas sekmīgi uzsākt pēcleduslaikmeta 
beigu posma paleohidroloģiskā tīkla attīstības un 
iekšzemes kāpu veidojumu izpēti. Pētījumu vajadzī-
bām ir izveidotas vairākas uz ĢIS bāzētas datubā-
zes, kuras tiek papildinātas un sekmīgi izmantotas 
arī citos ģeozinātņu un vides zinātņu virzienos. Bez 
tam pētījumi un studijas ģeomātikā aptver satelītat-
tēlu apstrādes, aerofotoainu interpretācijas, pozicio-
nēšanas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmu metodes 
un to pielietošanu dažādās ģeozinātnes, dabas biolo-
ģijas un vides zinātņu jomās.

Līdztekus tradicionālajām zinātņu nozarēm 
pēdējo 20 gadu laikā ir attīstījusies jauna zinātnes 
nozare  – vides zinātne. Vides zinātnes nozīmību 
nosaka tās būtiskā ietekme uz sabiedrības apziņu, 
pasaules uztveri un tautsaimniecību. Ņemot vērā 
dabas vides degradācijas pakāpi, nepieciešamība 
aizsargāt dabu 21.  gadsimtā kļuvusi par dominē-
jošo cilvēka un dabas mijiedarbības aspektu. Vides 

zinātne nodrošina dabas aizsardzības zinātnisko 
pamatu izstrādi un sekmē aizsargājamo dabas 
objektu sistēmas pilnveidi, ietverot bioloģiskās un 
ainavu daudzveidības aizsardzību. Vides zinātnes 
pētījumi sekmē dabas vides un cilvēkvides aizsar-
dzības likumdošanas sistēmas izveidi, ieviešanu un 
izpildi. Vides pētījumi ir nodrošinājuši apdraudētu 
sugu un apdraudētu teritoriju aizsardzību. Klimata 
pārmaiņu pētījumi aptver klimatisko procesu mainī-
bas analīzi laika gaitā, klimata veidojošo fizikālo 
procesu (t. sk. kosmisko faktoru) izpēti un klimata 
modelēšanu. Klimata pārmaiņu nozīmīgums izvirza 
nepieciešamību operatīvi uz tām reaģēt: gan mazi-
not klimata pārmaiņas, gan piemērojoties tām. 
Pētījumu loks aptver risinājumus, kas nepiecie-
šami alternatīvas enerģētikas sistēmas attīstībai, 
pārejai uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību. Klimata 
pārmaiņu pētījumus veic A. Briede, M. Kļaviņš, 
E. Apsīte. Vides zinātnes pētījumi veicina ekono-
mikas un tehnoloģiju attīstību, tieši ietekmē-
jot tautsaimniecību. Resursus saudzējoši, “zaļi”, 
“ekoloģiski”, videi draudzīgi risinājumi ir prasības, 
kuras aizvien aktuālākas gan ražošanas procesu 
raksturošanai, gan konkurētspējīgu, tirgū piepra-
sītu produktu izveidei. Vides tehnoloģiju attīstību 
sekmē pētījumi vides inženierzinātnēs, kurus veic 
T. Juhna, D. Blumberga, A. Blumberga, M. Rošā, 
V. Jansons, R. Sudārs. Vienlaikus vides zinātnei ir 
liela teorētiskā nozīme citu zinātņu nozaru attīs-
tībā, jo tā piedāvā jaunu skatījumu uz dabā un 
sabiedrībā noritošiem procesiem un to savstarpējo 
mijiedarbību. 

Mūsdienās vides zinātne atrodas aktīvā veido-
šanās fāzē, un noris intensīvas diskusijas gan par 
vispāratzītām pamatkoncepcijām, gan attīstības 
tendencēm. Pētījumu un diskusiju centrā ir ilgt-
spējīgas attīstības risinājumi, klimata pārmaiņas 
un to ietekme uz cilvēci, dabas vidi, ekosistēmu 
pakalpojumi un to nozīmība, bioloģiskās daudzvei-
dības nodrošināšana, jaunās vidi piesārņojošās vie-
las (ārstniecībā izmantojamās vielas, nanomateriāli 
u. c.) un to iespējamās ietekmes, pārtuksnešošanās 
un augsnes degradācija, resursu izsīkšana, atjauno-
jamo resursu izmantošanas izpēte, cirkulārā eko-
nomika, vides problēmu tehnoloģiskie risinājumi, 
vides izglītība. 
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Mārcis Auziņš, Dr. habil. phys., LU profesors, LZA akadēmiķis 

Jānis Spīgulis, Dr. habil. phys., LU profesors, LZA akadēmiķis

Par fizikas pētījumiem Latvijā

Īsa vēsture

Fizika Latvijā sāka attīstīties kā viena no 
1919.  gadā dibinātās Latvijas Universitātes 
Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes aktivi-
tātēm. Fakultātes paspārnē tika izveidots Fizikas 
institūts ar mācību laboratorijām, kuru galve-
nais uzdevums bija nodrošināt studijas fizikā. Daži 
fakultātes jaunie pasniedzēji izstrādāja savus dok-
tora darbus ārzemēs, tā gūstot starptautisku pēt-
niecības pieredzi, kas vēlāk tika izmantota Latvijā. 
Patstāvīga ar fizikas apmācību un pētniecību sais-
tīta struktūra – Fizikas un matemātikas fakultāte 

(FMF) Latvijas Universitātē izveidojās 1940. gada 
vasarā. 1946.  gadā tika dibināts Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts (FI), kura 
sastāvā no 1961. gada līdz 1998. gadam darbojās arī 
Salaspils Atomreaktors; 1963. gadā dibināts Zinātņu 
akadēmijas Polimēru mehānikas institūts (PMI). 

Pētniecība fizikā aktīvi attīstījās arī Latvijas 
Universitātes 60. gados dibinātajās problēmu labo-
ratorijās; uz to pamata 1978.  gadā tika izveidots 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 
(LU CFI), 1988. gadā – Ķīmiskās fizikas institūts, 
1994. gadā – Atomfizikas un spektroskopijas insti-
tūts (ASI), 2005. gadā – Lāzeru centrs. 1997. gadā 

1. att. Ludvigs Jansons – viens no fizikas pētniecības pamatlicējiem Latvijā (1949. g. foto)
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LU sastāvā iekļāvās arī FI un PMI (pašlaik – LU 
Materiālu mehānikas institūts). Šobrīd pētījumi 
fizikā tiek veikti arī Rīgas Tehniskajā universitātē 
(RTU Tehniskās fizikas institūtā un Biomedicīnas 
inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā) un 
Daugavpils Universitātē (DU), kā arī divos valsts 
zinātniskajos institūtos  – Fizikālās enerģētikas 
institūtā (FEI) un Elektronikas un datorzinātņu 
institūtā (EDI). Pēc aptuvenām aplēsēm, Latvijā 
pašlaik strādā ap 300 aktīvi zinātnē iesaistītu fiziķu.

Pētniecības virzieni

Šobrīd aktīvākie fizikas pētniecības virzieni 
Latvijā ir cietvielu fizika, magnetohidrodinamika, 
optika un spektroskopija, materiālzinātne (t. sk. 
funkcionālo materiālu un nanomateriālu pētnie-
cība), kā arī uz konkrētiem pielietojumiem indus-
trijā un medicīnā orientēti pētījumi (t. s. lietišķā 
fizika). Sasniegti daudzi nozīmīgi rezultāti, kas 
guvuši arī starptautisku atzinību. Iespējams, vis-
plašāko skanējumu pasaulē guvis 20. gs. nogalē LU 
Fizikas institūtā sekmīgi realizētais “Rīgas dinamo 
eksperiments”, kurā apliecināta magnētiskā lauka 
veidošanās ap šķidru metālu spirālveida plūsmām, 
pirmo reizi pasaulē eksperimentāli apstiprinot 
Zemes magnētiskā lauka izcelsmes ģeodinamisko 
hipotēzi. Rīgas MHD dinamo eksperimenta atzī-
šana pasaulē un Eiropas nozīmes pētniecības centra 
organizēšana magnetohidrodinamikā (LU Fizikas 
institūts) bija viens no Latvijas zinātnes 2002. gada 
nozīmīgākajiem sasniegumiem. Šis unikālais ekspe-
riments akadēmiķa Agra Gailīša vadībā tika gata-
vots 20 gadus, un mērījumi ar pilnveidotu iekārtu 
joprojām turpinās. 

Latvijas Zinātņu akadēmija katru gadu piešķir 
Lielo medaļu izcilākajiem Latvijas zinātniekiem, 
kuru vadītās pētnieku grupas var lepoties ar starp-
tautisku atzinību guvušiem rezultātiem; tā rei-
zēm tiek dēvēta arī par “Latvijas Nobela prēmiju”. 
No fiziķiem pirmais LZA Lielo medaļu 1997. gadā 
saņēma Edgars Siliņš par jauna zinātniskā virziena 
un skolas izveidošanu organiskajā cietvielu fizikā. 
Tam sekoja 1999.  gada Lielā medaļa Oļģertam 
Lielausim par būtisku ieguldījumu magnētiskās hid-
rodinamikas attīstībā un šķidra metāla tehnoloģiju 
izstrādē. 2005. gadā medaļu saņēma Elmārs Blūms 
par magnētisko šķidrumu fizikas zinātniskā virziena 
iedibināšanu un attīstīšanu Latvijā, bet 2008. gadā 
Vitauts Tamužs par materiālmehānikas zinātniskās 
skolas izveidi Latvijā. 2010. gadā LZA medaļa tika 
piešķirta Mārcim Auziņam par izcilu ieguldījumu 
koherento procesu izpētē atomu un molekulu fizikā, 
bet 2015. gadā medaļu saņēma Andris Šternbergs 
par devumu jaunu funkcionālo materiālu un nano-
tehnoloģiju attīstīšanā.

Pārskatot LZA ekspertu atzītos nozīmīgākos 
valsts zinātnes sasniegumus, pieminami arī citi izcili 
Latvijas fiziķu pētījumu rezultāti. 2003.–2004. gadā 
atklātas divas jaunas fizikālas parādības – “nega-
tīvas” viskozitātes efekts vāji vadošu dielektrisku 
daļiņu suspensijās (LU FMF) un termomagnētiskā 
osmoze (LU FI). Cietvielu fizikas jomā izceļami vai-
rāki LU CFI fiziķu sasniegumi:
 • Identificēts jauns lāzerstarojuma radīto defektu 

veidošanās mehānisms stiklveida silīcija diok-
sīdā; pierādīts, ka elektronu lokalizāciju stikl-
veida silīcija dioksīdā nosaka struktūras nesa-
kārtotība, ko var izmantot elektroniskās atmiņas 
ierīcēs; sintezēti un izpētīti oriģinālas struktūras 
organiskie stikli lietojumam fotonikas ierīcēs.

2. att. LZA jaunievēlētais akadēmiķis Jānis Alnis LU ASI Kvantu optikas laboratorijā
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 • Izstrādāta jauna, ietilpīgāka optiskās atmiņas 
ierīce, kas sastāv no vairāku volframātu plānām 
kārtiņām; izpētītas stroncija titanāta virsmu 
īpašības, kas dod iespēju būtiski uzlabot infor-
mācijas apstrādes ierīču darbību; pirmo reizi 
modelēta kvantu interference no oglekļa nano-
caurulītēm kā jauna perspektīva kvantu infor-
mācijas apstrādes ierīce; konstruēti neorganisko 
vien un daudzsienu nanocauruļu modeļi un 
aprēķinātas to īpašības.

 • Izstrādāta jauna modelēšanas metodika rentgen 
absorbcijas spektru analīzei, kas ļauj korekti 
rekonstruēt vielas atomu struktūru; izstrādāta 
un pielietota jauna evolucionāro algoritmu 
metode kristālisku un nanokristālisku mate-
riālu lokālās strukturālās un termiskās nesa-
kārtotības pētījumiem, izmantojot rentgenstaru 
absorbcijas spektru analīzi.

 • Izstrādāta jauna metode litija dzelzs fosfāta 
plāno slāņu pārklājumu iegūšanai baterijām 
un akumulatoriem portatīvajās elektroierī-
cēs un mikroelektronikā, kā arī jauna magnet-
rona izsmidzināšanas tehnoloģija un izveidota 
daudzfunkcionāla iekārta caurspīdīgu vadošu 
pārklājumu iegūšanai; izpētīts pretestības pār 
slēgšanas mehānisms funkcionālos materiālos, 
paverot iespējas terabitu atmiņas izgatavošanai; 
atklāta un izpētīta augsta spiediena fāžu pāreja 
izolators–metāls alvas volframātā. 

 • Izstrādāta tehnoloģija bioūdeņraža iegūša-
nai no tautsaimniecības organiskiem atliku-
miem un tā uzkrāšanai metālhidrīdos tālākai 
izmantošanai.

Ir atzīmējami arī vairāki ievērības cienīgi LU 
FMF fiziķu sasniegtie rezultāti:
 • Veikti fundamentāli kvantu fizikas pētījumi 

par optiski polarizētiem atomiem; izmantojot 
kvantu efektus, paaugstināta magnetometrijas 
jutība virs klasiskās fizikas atļautās robežas; 
izstrādātas jaunas metodes nelineāro optomag-
nētisko rezonanšu izmantošanai vāju magnē-
tisko lauku mērīšanai.

 • Izstrādāts lokanu feromagnētisku stīgu mate-
mātiskais modelis, pirmo reizi sintezēti to 
eksperimentālie paraugi un apstiprināta virkne 
teorētiski paredzēto likumsakarību.

 • Izstrādāta jauna metode kvantu algoritmu izvei-
dei un kvantu sūkņu teorija pielietojumiem 
nanoelektronikā, ko izmanto Eiropas galvenajās 
metroloģijas laboratorijās; pirmo reizi demons-
trēta elektronu pāru skaldīšana nanoelektronis-
kajā “kvantu paātrinātājā”.

 • Piedāvāta un izstrādāta jauna iespēja precizēt 
astronomisko objektu sastāvu un hronoloģiju.
LU ASI ir izstrādāti jauni optiskie paņēmieni 

ādas un asinsvadu saslimstību diagnostikai un 
radītas ierīces ādas patoloģiju (t. sk. melanomas) 
bezkontakta novērtēšanai. RTU fiziķi izstrādā-
juši jaunus organiskos materiālus virsmas reljefa 
hologrammu tiešam ierakstam spektra sarkanajā 
daļā un superelastīga sensora prototipu plaša diapa-
zona spiediena un triecienu detektēšanai. DU fiziķi 
savukārt atklājuši, ka halkogenīdu pārklājumus 
nanotehnoloģijai un nanoelektronikai ir iespējams 
kristalizēt ar elektronu kūļa palīdzību, kas pielieto-
jams elektronu litogrāfijā.

3. att. LU CFI jaunā zinātniece Dr. phys. Marija Dunce darbā ar skenējošo elektronu mikroskopu
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Latvijas fiziķi aktīvi piedalās Eiropas Komisijas 
ietvarprogrammu projektu konkursos un guvuši 
tur atzīstamus rezultātus. Pagaidām nozīmīgākais 
sasniegums ir Latvijā vērienīgākais (> 30 M€) zināt-
nes projekts “CAMART2” (The Excellence Centre 
of Advanced Material Research and Technology 
Transfer; latviskajā nosaukumā “Moderno mate-
riālu pētniecības un tehnoloģiju pārneses centrs”), 
ko spēcīgā konkurencē izcīnījis LU CFI. Projekta 
mērķis ir stiprināt Institūta un vienlaikus Latvijas 
valsts pozīciju Eiropas zinātniskajā telpā, kļūstot 
par Eiropas līmeņa reģionālo centru materiālzināt-
nes un tehnoloģiju pārneses jomā.

Publikācijas

Latvijā iznāk vairāki periodiski izdevumi 
fizikā, kuri ir iekļauti starptautiskajās kopsavil-
kumu un citējamības datubāzēs. Tādi ir Mechanics 
of Composite Materials, kura izdošanu pārrauga 
Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts, 
Magnetohydrodinamics, kura izdošanu pārrauga 
Latvijas Universitātes Fizikas institūts, un Latvian 
Journal of Physics and Technical Sciences, kura 
izdošanu pārrauga Fizikālās enerģētikas institūts. 

Tāpat Latvijas fiziķi ir bijuši autori un līdzau-
tori vairākās monogrāfijās, kas ir izdotas vadoša-
jās pasaules izdevniecībās. Tā Springer izdevnie-
cībā 1980. gadā tika izdota Edgara Siliņa monogrā-
fija Organic Molecular Crystals: Their Electronic 
States, 2005.  gadā Cambridge University Press 
izdevniecībā iznāca Mārča Auziņa un Ruvina 
Ferbera monogrāfija Optical Polarization of 
Molecules, bet 2010. gadā Oxford University Press 

izdevniecībā – Mārča Auziņa, Dmitrija Budkera un 
Saimona Ročestera monogrāfija Optically Polarized 
Atoms: Understanding light-atom interactions. 

Produktīvākie no šobrīd Latvijā aktīvi strā-
dājošiem pētniekiem (t. i., ar vislielāko oriģināl-
rakstu skaitu starptautiskos fizikas žurnālos.), pēc 
Scopus datiem, ir fiziķi Jevgēņijs Kotomins, Andris 
Šternbergs, Aleksejs Kuzmins, Kārlis Bormanis 
un Jānis Spīgulis. Savukārt pēdējos gados (2011.–
2016.) visvairāk citētie Latvijas fiziķi ir Jevgēņijs 
Kotomins, Aleksejs Kuzmins, Jānis Spīgulis, Jānis 
Kleperis un Jurijs Žukovskis.

Kas vieno Latvijas fiziķus

Latvijas Fizikas biedrība tika atjaunota 
1992. gada 20. novembrī, turpinot 1939. gadā dibi-
nātās Latvijas Fizikas un matemātikas biedrības 
tradīcijas; tā ir Eiropas Fizikas biedrības biedrs. 
Daļa Latvijas fiziķu ir Eiropas Fizikas biedrības 
individuālie biedri, kā arī darbojas Lielbritānijas 
un Amerikas Savienoto valstu fizikas biedrībās, 
tāpat arī citās pasaules profesionālās organizāci-
jās kā, piemēram, SPIE – Starptautiskā Optikas 
un fotonikas biedrība un OSA – Amerikas Optikas 
biedrība.

Vienlaikus ar dažādām fizikas biedrībām šobrīd 
aktīvākā fiziķus vienojošā profesionālā un aka-
dēmiskā organizācija Latvijā ir Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa. 
2017. gadā nodaļa apvienoja 106 LZA locekļus, t. sk. 
41 īsteno, 3 goda, 28 ārzemju locekļus un 34 kores-
pondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 18 LZA 
goda doktori. 

4. att. LU CFI jaunie doktoranti Andrejs Česnokovs, Meldra Ķemere, Guna Krieķe un Jūlija Perveņecka
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Andris Ambainis, Dr. sc. comp., PhD, LU profesors, LZA akadēmiķis

Latvijas sasniegumi un 
meklējumi IT jomā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT) ir strauji augoša nozare, kas kļūst aizvien 
nozīmīgāka Latvijas tautsaimniecībai. Pēdējā gada 
laikā Latvijas IKT nozares apgrozījums ir pieaudzis 
par 15%, bet IKT pakalpojumu eksports par 30% un 
tagad veido jau 2,3% no Latvijas kopējā preču un 
pakalpojumu eksporta, apsteidzot tādas agrāk spē-
cīgas pakalpojumu nozares kā finanšu pakalpojumi 
un dzelzceļa transports. Novērojama arī kvalitatīva 
izaugsme – no pasūtījumu izpildes ārzemju uzņēmu-
miem uz jaunuzņēmumiem (startup), kas paši veido 
jaunus produktus starptautiskajam tirgum.

IKT nozarē Latvijā ir arī tradicionāli spēcīga 
zinātne. Spēcīgas tradīcijas ir matemātiskajā dator-
zinātnē, kas pēta skaitļošanas procesu, precīzā 
matemātikas valodā spriežot par to, ko ir iespējams 
izrēķināt ar datoru. Šai tradīcijai attīstoties, Latvija 
ir kļuvusi par vienu no pasaules līderiem kvantu 
skaitļošanas teorijā. Spēcīgi praktiski virzieni ir 
modelēšana (kas pēta, kā ar uzskatāmu modeļu palī-
dzību uzlabot datorprogrammu izstrādes procesu) 
un valodu tehnoloģijas (kas pēta runāta vai rak 
stīta teksta apstrādi ar datoru). Datoru aparatūras 
jomā Latvija pazīstama ar ierīcēm ļoti precīzai laika 
mērīšanai. Strauji attīstās pētījumi pašbraucošo 
automašīnu un bezvadu sensoru jomās, kur veidojas 
sadarbība gan ar lielām pasaules mēroga firmām, 
gan Latvijas jaunuzņēmumiem. 

Kvantu skaitļošana un matemātiskā 
datorzinātne

Kvantu skaitļošana savieno divas zinātnes noza-
res: kvantu fiziku un datorzinātni/IKT, kuras abas 
ir bijušas ļoti nozīmīgas tehnoloģiju attīstībai pēdē-
jos 100 gados. Kvantu fizika pēta fizikas likumus, 
kas darbojas atsevišķu atomu un daļiņu līmenī. 
Sākotnēji kvantu fizika spēja izskaidrot vairākas 
iepriekš neizprastas fizikas mīklas (piemēram, kāpēc 
katra ķīmiskā elementa atomi spēj absorbēt tikai 
gaismu ar noteiktu viļņa garumu). Vēlāk tā kļuva 
par pamatu daudzām plaši lietotām tehnoloģijām 

(piemēram, lāzeriem vai tranzistoriem), bez kurām 
nepastāvētu mūsdienu datori un daudzas citas ierī-
ces, ko mēs izmantojam ikdienā.

Kvantu skaitļošana ir jauns veids, kā pielietot 
kvantu fizikas idejas skaitļošanā. Kaut arī mūsdienu 
datorā ir komponentes, kas balstās uz kvantu fiziku, 
tādas pat skaitļošanas darbības varētu realizēt arī 
bez kvantu mehāniskām komponentēm (tikai datori 
aizņemtu daudz vairāk vietas un būtu daudz lēnāki – 
tā, kā tas bija 20. gs. 60. gados). Kvantu skaitļošana 
iet soli tālāk un piedāvā mainīt pašu skaitļošanas 
procesu tādā veidā, lai skaitļošana notiktu saskaņā 
ar kvantu fizikas likumiem. Tas nozīmē, ka informā-
cija tiek iekodēta kvantu stāvoklī un ar to var veikt 
skaitļošanas darbības, kas nav iespējamas parastajā 
jeb klasiskajā fizikā.

Uzbūvējot kvantu datoru, var atrisināt skaitļo-
šanas problēmas, kas gandrīz nav pa spēkam tra-
dicionālajiem datoriem. Viens piemērs ir ķīmisku 
procesu modelēšana, kur ķīmijas reakcijas tiek 
modelētas caur diferenciālvienādojumiem, kas 
balstās uz kvantu fiziku. Parastam datoram tas ir ļoti 
sarežģīti, jo kvantu sistēmas precīzam aprakstam ir 
nepieciešams ļoti liels mainīgo skaits (piemēram, 
sistēmai ar 100 daļiņām tie var būt 2100 mainīgie) un 
tas ir par daudz, lai šos mainīgos ietilpinātu pat vis-
jaudīgākā datora atmiņā. Kvantu dators šādu mode-
lēšanu varēs veikt daudz efektīvāk.

Latvijas zinātnieki (A. Ambainis, R. M. Frei
valds, A. Belovs un citi) darbojas kvantu skaitļošanā 
kopš 1997. gada, kad tā vēl bija ļoti jauna zinātnes 
nozare. Starp viņu atklājumiem ir vairākas metodes, 
kas tiek plaši izmantotas citur pasaulē. Piemēram, ir 
izstrādāti algoritmi, kā izmantot kvantu datorus, lai 
meklētu pareizo iespēju starp daudziem variantiem 
(katrs no šiem variantiem ir vienkārši pārbaudāms, 
bet variantu ir ļoti daudz). Šie algoritmi ir lietderīgi, 
piemēram, plānošanā (kur jāatrod labākais iespēja-
mais plāns). Otrs Latvijas zinātnieku atklājums ir 
metodes, kā pamatot, ka kvantu algoritmi meklēša-
nai un citiem uzdevumiem ir optimāli un nevar izvei-
dot vēl labāku kvantu algoritmu. Latvijas zinātnieki 
ir arī strādājuši pie matemātiskiem modeļiem kvantu 
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datoriem ar ļoti mazu atmiņu (kvantu galīgiem auto-
mātiem), kvantu algoritmiem šifrēšanai un daudzām 
citām problēmām kvantu skaitļošanas teorijā.

Latvijas zinātnieku darbs kvantu skaitļošanā 
balstās uz spēcīgu tradīciju matemātiskajā datorzi-
nātnē, kuru 20. gs. 60. gados izveidoja J. Bārzdiņš 
un R. M. Freivalds. Šī tradīcija sākās ar pētījumiem 
automātu teorijā, pētot matemātiskus modeļus 
datoriem ar ļoti mazu atmiņu. Otra Latvijas skolai 
raksturīga tēma ir varbūtiskie algoritmi – algoritmi, 
kur nākamais solis var tikt izvēlēts ar nejaušu izvēļu 
palīdzību. R. M. Freivalds bija viens no pirmajiem 
pasaulē, kas 70. gados sāka pētīt varbūtiskos algo-
ritmus, un viņa pētījumi kļuva par iedvesmas avotu 
visaugstākā līmeņa zinātniekiem citur pasaulē 
(ieskaitot Tjūringa prēmijas laureātu M. Blamu 
Berklijā). Abas šīs tēmas ir atradušas sev turpinā-
jumu kvantu skaitļošanas pasaulē.

Latvijas zinātnieku izcilību šajā jomā apliecina 
divi Eiropas sadarbības projekti (QCS un QALGO), 
Latvijas Universitāte tajos vadījusi konsorciju, 
kurā ietilpst 7 Eiropas valstu zinātnieki, ieskaitot 
pasaulslavenas institūcijas (piemēram, Kembridžas 
Universitāti) un daudzus no Eiropas vadošajiem 
zinātniekiem šajā nozarē. A. Ambaiņa pētījumus ir 
atbalstījusi Eiropas Zinātnes padome  – organizā-
cija, kas atbalsta visizcilākos Eiropas zinātniekus, 
un 2018.  gada augustā A. Ambainis kā ielūgtais 
runātājs uzstāsies Starptautiskajā Matemātiķu kon-
gresā – pasaules galvenajā matemātiķu saietā. 

Datorprogrammu izpildes analīze 
un programmu testēšana

Otrs virziens, kas attīstījies no Latvijas skolas 
matemātiskajā datorzinātnē, ir datorprogrammu 
testēšanas teorija. Datorprogrammu testēšana un 
to pareizības pierādīšana ir gan ļoti svarīga prak-
tiski, gan arī ārkārtīgi sarežģīta no zinātniskā vie-
dokļa. Lai izķertu kļūdas, kas neizbēgami rodas pro
grammēšanas procesā, datorprogrammas pirms to 
nodošanas lietošanai tiek testētas dažādās situāci-
jās, tipiski testēšanai veltot 15–25% no program-
mas izstrādei paredzētā laika. Ja šo procesu izdotos 
kaut daļēji automatizēt, tas dotu visai būtisku laika 
ietaupījumu.

20. gs. 70. gados Latvijas zinātnieki (J. Bārzdiņš, 
J. Bičevskis un A. Kalniņš) izstrādāja vienkāršu 
datorprogrammu modeli – bāzes programmēšanas 
valodu, kurā ietvertas vienkāršākās datu apstrādes 
operācijas, un parādīja, ka šajā programmēšanas 
valodā var automātiski radīt testa piemēru kopu, 

kas pilnībā notestē datorprogrammu. Šie pētījumi 
tika turpināti, to idejas attiecinot uz citiem dator-
programmu modeļiem – automātiem ar pulksteņiem 
un labi strukturētām sistēmām – un konstatējot, 
ka arī šajos modeļos iespējams automātiski anali-
zēt datorprogrammu uzvedību. 2016. gadā pasau-
les mēroga konferencē “Logic in Computer Science” 
par šiem darbiem K. Čerāns saņēma “Test of Time” 
balvu, ar kuru apbalvo nozares pētījumu, kas veikts 
pirms 20 gadiem (šajā gadījumā – 1996. gadā) un šo 
20 gadu laikā pierādījis savu nozīmību.

Sistēmu modelēšana un zināšanu 
inženierija

Sarežģītu datorprogrammu izstrādē liela nozīme 
ir modelēšanai. Pirms datorprogrammas izveides 
tiek izstrādāti vairāku veidu modeļi, kas attēlo zinā-
šanas par datiem, ko apstrādās dators, un biznesa 
procesiem, kuros datorprogramma tiks izmantota. 
Šie modeļi ļauj gan labāk komunicēt ar klientu, 
kuram tiek veidota datorprogramma, un saprast 
klienta vajadzības, gan arī veidot datorprogrammas 
struktūru.

Jau ilgāku laiku Latvijas zinātniekus interesē 
metodes, kā veidot modeļus, un rīki, kas palīdz cil-
vēkam veidot modeļus un ļauj tos grafiski attē-
lot. 20. gs. 90. gados J. Bārzdiņš, A. Kalniņš un citi 
pēc Siemens pasūtījuma izveidoja modelēšanas 
rīku GRADE, kas tajā brīdī bija pasaules līmenī. 
Ir strādāts pie tā, lai no kontrolētā cilvēku valodā 
aprakstītām prasībām automātiski izveidotu dator-
programmas modeli (ES ietvarprogrammas projekts 
RedSeeds), un pie modeļu transformācijām, kas ļauj 
no viena modeļa uzģenerēt citu. 

Praktiskas lietojamības virzienā pētītas domēn
specifiskas modelēšanas valodas, kurās tiek iekļauti 
konkrētai pielietojumu jomai specifiski jēdzieni, un 
veidi, kā caur modeli padarīt datus uzskatāmus lie-
totājam, kuram nav datorprogrammēšanas iemaņu. 

Valodu tehnoloģijas un dziļā 
mašīnmācīšanās

Latvijas zinātnieki veic pētījumus vairākos virzie-
nos, kas ļaus datoram labāk apstrādāt cilvēku valodā 
rakstītus tekstus vai runas ierakstus. Piemēram, tiek 
izstrādātas metodes tekstu analīzei ar datoru, cenšo-
ties panākt, lai dators spētu saprast rakstītā teksta 
saturu (zinātniskais termins: semantiskā analīze). 
Vienā no semantiskās analīzes apakšvirzieniem LU 
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Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) 
zinātnieku (G. Bārzdiņa, D. Goško un N. Grūzīša) 
izstrādātā programma atzīta par labāko pasau-
les mēroga konferencē SemEval gan 2016., gan 
arī 2017.  gadā. Šīs tehnoloģijas tiek izmantotas 
“Horizon 2020” sadarbības projektā, kopā ar BBC 
un Deutsche Welle veidojot platformu, kas palīdzētu 
ziņu organizācijām izmantot tekstu datoranalīzes, 
lai labāk pārvaldītu ziņu arhīvos esošo informāciju.

Otrs pētījumu virziens ir kontrolētas dabis-
kās valodas izmantošana informācijas apstrādei 
ar datoru. Kontrolēta dabiskā valoda ir ierobežota 
dabiskās valodas forma, kurā tiek ierobežots vārdu 
krājums, vārdu nozīmju dažādība un/vai teikumu 
gramatiskā struktūra. Šāda valoda ir viegli sapro-
tama cilvēkam un vieglāk apstrādājama ar datoru.

Latvijai nozīmīga ir rīku radīšana, kas ļaus ar 
datoru sazināties latviešu valodā. Piemēram, mašīn
tulkošanas programmas, kas izstrādātas lielajām 
pasaules valodām, var būt mazāk piemērotas tulko-
šanai uz/no mazāk izplatītām valodām (piemēram, 
latviešu). Tas ir saistīts gan ar atbilstošu resursu 
(ne)pieejamību mazajām valodām, gan ar to atšķi-
rīgo gramatisko struktūru. Šīs problēmas ir aktuālas 
daudzām mazajām Eiropas valodām, un Latvijas 
zinātnieki ir starp līderiem to risināšanā, radot 
pieredzi, kas var tikt izmantota citur. Piemēram, 
uzņēmuma “Tilde” (R. Skadiņš un citi) izstrādātā 

tulkošanas programma dod vislabākos rezultātus 
gan tulkošanai uz/no latviešu valodu, gan arī igauņu 
un lietuviešu valodai.

Starp valodas apstrādes tehnoloģijām pēdējo 
gadu laikā strauji pieaug mašīnmācīšanās un nei-
ronu tīklu izmantošana. Tradicionāli valodas 
apstrāde ir balstījusies uz diviem risinājumu vei-
diem: loģiskajiem (kas cenšas izprast teksta saturu) 
un statistiskajiem (kas veic, piemēram, tulkošanu, 
balstoties uz statistiku par to, kā līdzīgi vārdu savie-
nojumu tulkoti citos gadījumos). Pēdējo gadu laikā 
aizvien nozīmīgāks kļūst trešais risinājums: izmantot 
pašapmācošās datorsistēmas (mākslīgo neironu tīklu 
formā), kas pašas automātiski izprot likumsakarības 
dabiskās valodas tekstos. Strauji attīstoties jaunām 
mašīnmācīšanās metodēm (piemēram, dziļajai mašī-
nmācīšanai), šīs metodes sāk pārspēt tradicionālās 
pieejas tekstu apstrādei. LU MII zinātnieki jaunās 
mašīnmācīšanās metodes izmanto gan tekstu analī-
zei (piemēram, programmā, kas uzvarēja SemEval 
konkursā), gan arī citiem mērķiem (piemēram, attēlu 
apstrādei) (1. att.). 

Datoru aparatūra un kiberfizikālās 
sistēmas

Latvijā izstrādāta sistēma ļoti precīzai laika 
mērīšanai (Elektronikas un datorzinātņu institūts 
un SIA “Eventech”), kas spēj mērīt laiku ar pre-
cizitāti līdz pikosekundēm (sekundes triljonajām 
daļām). Šī ierīce tiek izmantota kosmosa jomā, lai 
ļoti precīzi noteiktu satelītu atrašanās vietu. Eiropas 
Kosmosa aģentūra plāno to izmantot navigācijai 
savā zondē, kas 2022. gadā nolaidīsies uz Mēness.

Gan akadēmiskajā vidē (Elektronikas un dator-
zinātnes institūtā, EDI), gan ar to saistītos iesācēj
uzņēmumos attīstās tehnoloģijas, kas balstās uz datu 
apstrādes ierīču savienošanu ar mērierīcēm un mehā-
nismiem (veidojot tā sauktās kiberfizikālās sistēmas). 
Iespējamie lietojumi šādām sistēmām ir no minia-
tūru sensoru tīkla, kas seko laika apstākļiem, līdz 
pašbraucošajām (bezpilota) automašīnām (2. att.). 

Latvijas zinātnieki (L. Seļāvo, I. Ribners un citi) 
vairākkārt piedalījušies Eiropas pasākumā Grand 
Cooperative Driving Challenge, kurā tiek pārbaudīta 
pašbraucošu automašīnu spēja sadarboties dažādās 
situācijās (pārkārtošanās un ātrgaitas šosejas, krusto-
juma šķērsošana, ceļa došana operatīvajam transport-
līdzeklim). Sasniegumi šajā jomā noveduši pie diviem 
ES “Horizon 2020” projektiem EDI: AutoDrive un 
PRYSTINE. Šajos projektos tiks izstrādāti algoritmi 
apkārtnes – gājēju, auto, ceļazīmju, luksoforu krāsas 

1. att. SemEval balva. Foto: Guntis Bārzdiņš
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u. c. uztveršanai, izmantojot dažādus sensorus, un 
radīta hibrīda tīkla iekārta, kas nodrošina informā-
cijas apmaiņu starp auto un ceļa infrastruktūras 
elementiem. Projekti tiks veikti sadarbībā ar pasau-
les vadošajiem autoražotājiem (piemēram, BMW un 
Daimler). EDI notiek arī sadarbība ar Singapūras–
Latvijas jaunuzņēmumu “Pilot Automative Labs”, 
kas izstrādā aparatūru, ar kuru jau esošās automašī-
nas var pārveidot par pašbraucošām.

Saistīts pētījumu virziens ir bezvadu sensoru 
tīkli, kur datorizēti sensori, kas sazinās caur bezvadu 
tīklu, tiek izmantoti dažādiem mērķiem: no situā-
cijas monitorēšanas augļu dārzā līdz ceļa seguma 
stāvokļa novērtēšanai. EDI zinātnieki izstrādā gan 
aparatūru, gan algoritmus bezvadu sensoru tīkliem. 
Izveidota sava testa vide ar 100 pašu būvētiem senso-
riem un sava operētājsistēma bezvadu sensoriem 
MansOS, ar uzsvaru uz vieglu lietojamību plašam 
IT speciālistu lokam. Šobrīd EDI piedalās Eiropas 
zinātnieku sadarbības projektos, kuros tiek pētīta 
sensoru lietošana dzelzceļa transportā (lai sekotu 
vilcienu stāvoklim), viedajās rūpnieciskajās iekārtās 
un medicīnas ierīcēs (piemēram, ierīcē cilvēkiem ar 
muguras problēmām, kas brīdina cilvēku, ja viņš ir 
ieņēmis nepareizu pozu).

Latvijas zinātnieki ārzemēs 

Starp mūsdienu datorzinātnes pamatlicējiem 
ir Kornela Universitātē strādājošais J. Hartmanis, 
kurš 1993. gadā saņēma Tjūringa prēmiju – datorzi-
nātnes augstāko zinātnisko apbalvojumu, kurš pēc 
nozīmības ir salīdzināms ar Nobela prēmiju fizikā 

vai ķīmijā. J. Hartmanis ir slavens ar to, ka izveidoja 
pamatus algoritmu ātrdarbības analīzei no matemā-
tikas viedokļa, radot jēdzienus, kas tagad ir datorzi-
nātnes mācību grāmatu neatņemama daļa.

Latviešu datorzinātnieki A. Brāzma un 
U. Sarkans vada pētnieciskas grupas Eiropas Bio
informātikas institūtā Kembridžā. Viņu grupas ir 
izveidojušas standartus ģenētiskās informācijas 
uzkrāšanai un informācijas sistēmas tās apstrādei, 
kas ir starp pasaules visplašāk lietotajiem resur-
siem šajā nozarē (piemēram, ArrayExpress datu-
bāzi ģenētiskās informācijas uzkrāšanai). Starp 
A. Brāzmas pētījumu tēmām ir arī gēnu ekspresijas 
atšķirības veselā šūnā un slimās šūnās (piemēram, 
vēža šūnās). 

Kvantu skaitļošanā pētījumus ārzemēs veic 
M. Ozols Amsterdamas Universitātē (algoritmi 
kvantu datoriem un kvantu stāvokļu pārveido-
šana) un L. Mančinska Kopenhāgenas Universitātē 
(nelokālie efekti kvantu mehānikā). M. Virza Masa
čūsetsas Tehnoloģiju institūtā veicis pētījumus par 
ļoti aktuālām problēmām kriptogrāfijā, no pierādī-
jumiem ar nulles informāciju (metodēm, kas ļauj 
pierādīt dažādus apgalvojumus, neizpaužot nekādu 
informāciju, atskaitot to, ka apgalvojums ir patiess) 
līdz jauna veida kriptovalūtām.

Aktuālus pētījumus datorzinātnes vadības 
aspek  tos veic D. Šmite Blekinges Tehniskajā augst-
skolā Zviedrijā. Viņa pēta programmatūras projek-
tus, kuros sadarbojas vairāku valstu programmētāji, 
un starpkultūru komunikācijas problēmas šādos 
projektos. Šī tematika ir ļoti aktuāla arī Latvijai, 
kur daudzi programmizstrādes uzņēmumi izpilda 
ārvalstu pasūtījumus. 

2. att. Pašbraucošā (bezpilota) automašīna. Foto: Krišjānis Nesenbergs
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Jānis Kloviņš, Dr. biol., Latvijas Biomedicīnas un studiju centra direktors, LU asoc. profesors, LZA akadēmiķis

Biomedicīnas pētījumi Latvijā: 
sasniegumi un skats nākotnē

Īsa vēsture

Pašreizējo biomedicīnas pētījumu sasniegumu 
pamati Latvijā izveidojās 1965. gadā, kad Elmārs 
Grēns Organiskās sintēzes institūtā nodibināja 
Nukleīnskābju ķīmijas grupu, kas lika pamatus 
Latvijas molekulārās bioloģijas skolai. Tā bija pirmā 
zinātnieku grupa, kas strādāja molekulārās bioloģi-
jas jomā Baltijas valstīs. Bakteriofāga MS2 replikā-
zes gēna translācijas iniciācijas reģiona funkcionā-
lās organizācijas pētījumi, kā arī replikācijas modeļa 
izstrāde bija pirmie, starptautiski atzītie grupas 
sasniegumi molekulārajā bioloģijā. Jau 1978. gadā 
profesors Pauls Pumpēns uzsāka aktīvu gēnu inže-
nierijas metožu ieviešanu. Nu jau no grupas izau-
gusī laboratorija bija viena no pirmajām, kas klo-
nēja hepatīta B vīrusa genomu un ekspresēja tā 
gēnus baktēriju šūnās. Vēlāk pētniecība kļuva pla-
šāka, ietverot dažādus RNS saturošus vīrusus – to 
struktūru, vīrusu proteīnu savākšanos, dažādu 
himērisku vīrusveidīgo daļiņu konstrukciju izman-
tošanu jaunu vakcīnu kandidātu radīšanā, kā arī 
gēnu un imunoterapijas objektu izveidi. 1988. gadā 
laboratorija pārauga Molekulārās bioloģijas depar-
tamentā ar 15  pētniekiem, bet 1990.  gadā uz tā 
bāzes tika izveidots Molekulārās bioloģijas institūts 
ar 20 zinātņu doktoriem. Veiksmīgā dalība padomju 
alfainterferona un interleikīna programmās bija 
pirmie nopietnie soļi rekombinanto zāļu biotehno-
loģijā un industriālajā ražošanā. 1993. gadā uz insti-
tūta bāzes tika radīts Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centrs (BMC), pievienojot vairākas pētnieku 
grupas no Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta. 
BMC bija pirmais akadēmiskās pētniecības insti-
tūts Latvijā, kas integrējās Latvijas Universitātē, 
bet kopš 2006. gada tika reorganizēts par Valsts ins-
titūtu. Pētniecība BMC pakāpeniski pārauga vien-
kāršu molekulāro bioloģiju un biotehnoloģiju, papla-
šinoties medicīnas pētījumu virzienā, tai skaitā 
praktisko pētījumu un veselības aprūpes risinājumu 
izstrādē. BMC ir kļuvis par personalizētas medicī-
nas virzītāju Latvijā. Biomedicīnas pētījumi tiek 
veikti arī Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa 

universitātē, tomēr šajā rakstā tiks apskatīti BMC 
attīstītie pētniecības virzieni. 

Biotehnoloģija un 
struktūrbioloģija

Vēsturiski spēcīgākais un augsti attīstītais izpē-
tes virziens Latvijā ir rekombinantu biotehnolo-
ģija un struktūrbioloģija. Vairākas BMC pētniecī-
bas grupas ir iesaistītas proteīnu zinātnē, ieskai-
tot vīrusu un vīrusveidīgo daļiņu funkcionālos, 
strukturālos un pielietojamos pētījumus, kā arī uz 
struktūras balstīto zāļu dizainu. Unikāla speciali-
zēšanās joma zinātnē ir vīrusveidīgo daļiņu (VVD) 
izveide kā rīks profilaktisku un terapeitisku vak-
cīnu izstrādei. VVD pētnieku komandas, kas tika 
radītas prof.  Paula Pumpēna vadībā, tagad vada 
prof. Kaspars Tārs, Dr. Andris Zeltiņš un Dr. Andris 
Kazāks. Vēsturiski VVD grupa bija pirmā, kas ieteica 
izmantot HBV serdes antigēnu (HBcAg), RNS fāgu, 
augu vīrusu un citas VVD kā daudzsološus epitopu 
nesējus vakcīnu, diagnostiskumu un gēnu terapi-
jas rīku izveidē. Rekombinantās HBcAg, RNS fāgu, 
poliomas un augu VVD tiek lietotas, lai eksponētu 
dažādus imunodominantus un citus funkcionā-
lus epitopus uz to virsmas. Hepatīta B, hepatīta C, 
Rietumnīlas, Denges drudža, HIV, papilomas, hanta, 
rubellas, gripas un citu vīrusu proteīni ir tikuši lie-
toti kā epitopu avoti ievietošanai VVD struktūrās. 
Dažādi citi proteīni, peptīdi un to funkcionāli frag-
menti, kā, piemēram, virsmas proteīni no Borrelia 
burgdorferi un autoantigēni – cilvēku interferoni, 
interleikīni, citi citokīni un hormoni arī tiek lie-
toti kā kandidāti eksponēšanai uz VVD. VVD tiek 
lietoti arī kā nanokonteineri dažādu aģentu pako-
šanai. Piemēram, CpG oligonukleotīdi un dsRNA 
var tikt iepakoti imunogenitātes pastiprināšanai, 
proteīni un mazās molekulas var tikt pakotas dažā-
diem terapeitiskiem un diagnostiskiem mērķiem. 
VVD nanokonteineru virsmu var modificēt, pievie-
nojot specifiskas adreses, kuras spēj atpazīt noteik-
tus audu tipus. Pētnieku grupas ir uzlabojušas un 
pilnveidojušas savas biotehnoloģiskās iemaņas VVD 
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producēšanā E.coli un raugu sistēmās, kā arī VVD 
attīrīšanā, standartizēšanā, raksturošanā un uzgla-
bāšanā. Šajā sakarā BMC zinātnieki ir piedalījušies 
ļoti produktīvu baktēriju un raugu ekspresijas sis-
tēmu izstrādē. Īpašs progress ir panākts, attīstot 
VDD bāzētu vakcīnas kandidātu pret Laima sli-
mību, kā arī universālu pretgripas vakcīnu. BMC 
ir ne tikai attīstījis infrastruktūru VDD izstrādei 
un producēšanai, bet arī laboratorijas, kurās jaunie 
vakcīnu kandidāti tiek testēti no efektivitātes vie-
dokļa. Tālākie attīstības plāni BMC paredz jauna 
biotehnoloģiju pārneses kompleksa izveidi. 

Struktūrbioloģijas grupas galvenā darbības 
sfēra ir RNS bakteriofāgu struktūru pētījumi, kuri 
nodrošina platformu VVD racionālām modifikāci-
jām praktiskiem pielietojumiem, piemēram, vak-
cīnu izstrādei. Pēdējo gadu laikā struktūrbioloģi-
jas grupa prof. Kaspara Tāra un Dr. Andra Kazāka 
vadībā ir piedalījusies vairāku fāgu, augu vīrusu 
un to komponenšu strukturālajā raksturošanā. 
Grupa ir pētījusi arī VVD pašsavākšanās mehānis-
mus un molekulāros pamatus fāgu genomu atpa-
zīšanā. Struktūrbioloģijas grupa nodarbojas arī ar 
dažādu farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu struktu-
rālo izpēti – to skaitā ogļskābes anhidrāžu, kā arī 
karnitīna un trimetilamīna metabolismā iesaistītu 
enzīmu pētījumiem. Minētie pētījumi attīstās ciešā 
sadarbībā ar OSI, kurā notiek jaunu inhibitoru sin-
tēze un to uzlabošana, izmantojot BMC noteiktās 
enzīmu un to ligandu kompleksu kristālstruktūras. 
Struktūrbioloģijas grupai ir arī nepieciešamās zinā-
šanas un iespējas proteīnu producēšanai dažādās 
sistēmās. Piemēram, nesen BMC struktūrbiologi ir 

izveidojuši efektīvu sistēmu inhibitoru testēšanai 
pret tumora asociēto ogļskābes anhidrāzi IX, kuras 
producēšana un kristalizēšana iepriekš bija ļoti 
problemātiska.

Cilvēka ģenētika un slimību 
patoģenēzes mehānismi

Cilvēka ģenētika, ar slimību patoģenēzi asoci-
ēto mehānismu izpēte, biomarķieru identifikācija 
un molekulāri diagnostisko testu izstrāde Latvijā 
ir relatīvi jauns izpētes virziens. Būtiski panā-
kumi pēdējo gadu laikā ir sasniegti, izveidojot uni-
kālu biobanku, Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi 
(VIGDB), kas apkopo vairāk nekā 32 000 dalībnieku 
no Latvijas populācijas un pacientus no dažādām sli-
mību kohortām, kļūstot par vienu no lielākajām bio-
bankām Austrumeiropā. Šī biobanka ir bijusi galve-
nais resurss ģenētisko pētījumu ekspansijai Latvijā, 
kā arī bāze inovatīviem un integrētiem pētījumiem. 
Nesen ir uzsākta jauna iniciatīva, lai savienotu eso-
šos biobanku resursus ar valstī pastāvošajiem vese-
lības reģistriem, kas ļautu Latvijas zinātniekiem 
veikt pētījumus slimību epidemioloģijā un sabiedrī-
bas veselībā jaunā kvalitātē. 2016. gadā Latvija pie-
vienojās BBMRIERIC, konsorcijam kļūstot par vie-
notu un integrētu Eiropas infrastruktūras sastāv-
daļu un dodot iespēju izveidot efektīvu biobanku 
tīklu Latvijā.

Viens no biomedicīnas pētījumu uzdevumiem 
šajā jomā ir sasaistīt augstas kvalitātes fundamentālo 
izpēti ar klīniskajiem pētījumiem, lai izprastu slimību 
etioloģijas mehānismus, atklātu jaunus zāļu mērķus 
un biomarķierus. Pēdējos gados prof. Jāņa Kloviņa 
un Dr. Baibas Lāces vadītās BMC zinātniskās gru-
pas ir veikušas daudzus kandidātgēnu un replikācijas 
pētījumus ar mērķi noskaidrot ģenētisko noslieci uz 
multifaktoriālajām slimībām, tādām kā vēzis, sirds 
un asinsvadu slimības, endokrīnās un neiroloģiskās 

1. att. Rekombinantu biotehnoloģijas iekārtas darbā

2. att. Tūkstošiem DNS paraugu Valsts iedzīvotāju  
genoma datu bāzes saldētavās
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saslimšanas, kā arī dažādi metabolie parametri un 
kraniofaciālo pazīmju attīstība.

Šajos pētījumos ir identificēti jauni ģenētiskie 
marķieri, kas ir asociēti ar akromegāliju un tās klī-
niskajām pazīmēm, lūpas un/vai aukslēju šķeltnes 
attīstību, miokarda infarktu un aptaukošanos, kā 
arī dažādiem bioķīmiskajiem parametriem. Tomēr 
galvenā stratēģija Latvijā postVGA pētījumu ērā ir 
koncentrēties uz longitudinālo kohortu veidošanu, 
ko raksturo detalizēta fenotipiskā un klīniskā infor-
mācija, kā arī klīniskie parametri. Ģenētiskā izpēte 
tiks papildināta, izmantojot integrētu pieeju, kurā 
ar slimību asociētie gēni vai signālceļi tiek pētīti, 
pielietojot epiģenētikas, ekspresijas analīzes meto-
des, šūnu bioloģijas un dzīvnieku eksperimentus.

Papildus ģenētiskajai izpētei notiek arī asociētā 
mikrobioma, RNS ekspresijas un metilēšanas pro-
fila, kā arī somatiskā genoma izpēte; tiek veidotas 
cilmes šūnu modeļsistēmas un analizēts to izman-
tojums ar mērķi izzināt slimību patoģenēzes mole-
kulāros un šūnu mehānismus, kā arī identificēt bio-
marķierus un potenciālos zāļu mērķus. Jauns pētī-
jums šajā virzienā ir attiecināms uz metabolo un 
iekaisuma mehānismu regulāciju adipozajos audos, 
kas tiek realizēts, pielietojot cilmes šūnu tehnolo-
ģijas šūnu modeļu izveidei no rekrutēto pacientu 
audu paraugiem. Mikrobioma izpētes jomā atklāta 
diabēta medikamentu ietekme uz zarnu mikro-
biomu, kas saistīta ar blakusefektu parādīšanos. 
Prof. Mārcis Leja un Dr. Dāvids Frīdmanis uzsākuši 
pētījumu, lai saprastu helikobaktēriju eradikācijas 
ietekmi uz zarnu mikrobiomu. 

Nozīmīga pētījumu daļa Latvijā ir veltīta mono-
gēno slimību izpētei. Dr. Daces Pjanovas vadītā 
melanomas izpētes grupa ir uzkrājusi bagātīgu pie-
redzi melanomas riska gēnu pētniecībā un ar tera-
pijas efektivitāti asociēto iedzimto variantu identi-
ficēšanā. Dr. Baibas Lāces un Dr. Innas Iņaškinas 
vadītā klīniskās ģenētikas grupa ir iesaistīta mito-
hondriālo un neiromuskulāro/deģeneratīvo slimību 

izpētē. Nākamās paaudzes sekvencēšanas (NPS) 
pieejamība ir ļāvusi grupai veikt eksoma sekvencē-
šanu un identificēt ar patoģenēzi korelējošus ģenē-
tiskos faktorus. Latvijas Reto slimību plāna ietvaros 
sadarbībā ar Medicīniskās ģenētikas klīniku, kas 
lokalizēta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, 
kā arī citām klīnikām, tiek rekrutēti pacienti un to 
ģimenes locekļi ar retām un nezināmām monogē-
nām slimībām (vismaz 30 ģimenes), kas tiek pakā-
peniski iekļauti eksoma sekvencēšanas projektā, lai 
identificētu slimību ģenētisko bāzi. 

Vēža izpēte

Vēža izpēte ir viens no veiksmīgākajiem biomedi-
cīnas pētījumu virzieniem, kurā pašlaik darbojas vai-
rākas zinātniskās grupas. Šajā jomā tiek veikti gan 
fundamentālie pētījumi vēža bioloģijā un imunolo-
ģijā, gan arī praktiskas ievirzes pētījumi, kuru mēr-
ķis ir validēt identificētos potenciālos biomarķierus 
un zāļu mērķus klīniskajos paraugos, izstrādāt bio-
marķieru testus un jaunas terapeitiskās stratēģijas.

Dr. Jekaterinas Ērenpreisas vadītā grupa ir 
devusi būtisku ieguldījumu vēža veidošanās un 
genotoksisko zāļu rezistences procesu izpratnē. Šīs 
grupas veiktie pētījumi ir parādījuši, ka vēža šūnas, 
atbildot uz apstarošanu vai ķīmijterapiju, iziet “vēža 
šūnu dzīves ciklu”, rezultējoties ar cilmes šūnām 
līdzīga fenotipa iegūšanu un audzēja atjaunošanos. 
Vēža biomarķieru izpētes jomā pētījumi aptver plašu 
biomarķieru spektru, sākot no ģenētiskā riska fak-
toriem, vēža audu marķieriem un beidzot ar šķidro 
biopsiju biomarķieriem. 

Dr. Aijas Linē vadītā Vēža biomarķieru un imu-
noterapijas grupa ir veikusi apjomīgus pētījumus 
cilvēka autoantivielu repertuāra izpētē. Šo pētī-
jumu rezultātā ir identificēti autoantivielu profili, 
kas varētu tikt izmantoti kā biomarķieri dažādu 
ļaundabīgo audzēju diagnostikā un prognostikā, kā 
arī atklāti vairāki jauni audzēju antigēni, kas poten-
ciāli varētu tikt izmantoti kā mērķi pretvēža vak-
cīnu izstrādē. Turklāt šie pētījumi ļāva izvirzīt jau-
nas hipotēzes par B šūnu saistību ar terciāro limfo-
īdo struktūru veidošanos un nobriešanu, un to lomu 
pretvēža imūnajā aizsardzībā. Pirms pāris gadiem 
šī grupa uzsāka darbu pie jaunas tēmas  – vēža 
šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu molekulārā 
satura izpētes un to funkcionālās lomas starpšūnu 
komunikācijā noskaidrošanas. Šie pētījumi paver 
iespējas atklāt jaunus mehānismus, kas iesaistīti 
audzēja progresijā un imunosupresijas izraisīšanā un 
var kalpot par pamatu jaunu biomarķieru un terapi-
jas stratēģiju atklāšanai. Ambiciozs šī biomedicīnas 

3. att. Brīdis pirms gēnu izpētes ar jaudīgo  
nākamās paaudzes sekvenatoru 
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virziena mērķis ir atrast asinīs vai citos organisma 
šķidrumos sastopamus biomarķierus, ko var izman-
tot agrīnai vēža diagnostikai, slimības gaitas prog-
nozēšanai, monitoringam un terapijas izvēlei, kā arī 
izstrādāt jaunas imunoterapijas stratēģijas.

Dr. Annas Zajakinas vadītā Vēža gēnu terapijas 
grupa specializējas jaunu gēnu terapijas vektoru 
izstrādē un to kombinācijā ar citiem terapijas vei-
diem, ieskaitot ķīmijterapiju un imunoterapiju. Šī 
grupa ir izstrādājusi efektīvu alfavīrusu vektoru 
sistēmu terapeitisko gēnu piegādei audzēja mikro-
vidē. Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa atklā-
šana 2016. gadā, kas satur modernas šūnu kultūru 
un laboratorijas dzīvnieku laboratorijas, ir ļāvusi 
uzsākt pirmos in vivo pētījumus, un tas ir būtisks 
solis tālākajai pretvēža terapiju attīstīšanai. Šī pēt-
niecības virziena ilgtermiņa mērķis ir izveidot vēža 
personalizētās diagnostikas un terapijas centru. Šis 
centrs nodrošinās rīkus audzēju ģenētiskai un imu-
noloģiskai profilēšanai un ārstēšanas monitorēšanai.

Molekulārā mikrobioloģija un 
virusoloģija

Būtisks pētniecības virziens Latvijā ir mole-
kulārā mikrobioloģija, un tā mērķis ir medicīniski 
svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko funk-
ciju molekulāro mehānismu izpēte. Pētnieku grupa 
Dr. Renātes Rankas vadībā nodrošina stabilu bāzi 
jaunu terapeitisku, profilaktisku un diagnostisku 
stratēģiju izveidei, kas ir svarīgi dažādu infekcijas 
slimību apkarošanai.

Plašie Mycobacterium tuberculosis ģenētikas, 
epidemioloģijas un zāļu rezistences pētījumi ir foku-
sēti uz šīs slimības transmisijas procesu, kā arī uz 
to mehānismu atklāšanu, kas ir zāļu rezistences 
pamatā. Līdztekus intensīvi pētīti dažādi M. tuber-
culosis genotipi, lai atklātu mutācijas, kas nosaka 
TB celmu zāļu rezistenci, kā arī lai raksturotu 
Latvijā cirkulējošo M. tuberculosis celmu izplatību. 
Nākamās paaudzes sekvencēšanas (NGS) tehnolo-
ģiju pieejamība ļauj izmantot M. tuberculosis pilna 
genoma sekvencēšanu tādu papildu ģenētisko fak-
toru identificēšanai, kas ir pamatā TB zāļu rezisten-
ces rašanās un iegūšanas procesos. BMC sadarbībā 
ar LU arheologiem ir uzsākuši unikālus paleopato-
loģijas pētījumus, nosakot M. tuberculosis cilvēku 
arheoloģiskajā materiālā. Tas dos iespēju atklāt 
mehānismus, kas nodrošināja savstarpēji saistī-
tos M. tuberculosis un cilvēka evolūcijas procesus. 
Šī grupa veic arī ērču pārnēsāto patogēnu izpēti, 
noskaidrojot dažādus faktorus, kas nodrošina medi-
cīniski svarīgu ērču pārnēsāto infekcijas slimību 

izplatību Eiropā izpēti, un šie pētījumi ir saistīti ar 
dažādu ērču pārnēsāto slimību ģenētiskiem, epide-
mioloģiskiem un bioloģiskiem aspektiem. 

Būtiski ir pētījumi par dažādiem B un C hepa-
tīta vīrusu molekulārajiem aspektiem, veicot mole-
kulāro monitoringu ar mērķi dokumentēt HBV 
un HCV variantu genomu sastopamību Latvijā un 
strukturāli, funkcionāli un imunoloģiski raksturot 
šo vīrusu variantus. Nākotnē ir plānots to HBV un 
HCV vīrusu pacientu molekulārais monitorings, kas 
saņem pretvīrusu terapiju, izmantojot NGS tehniku. 

Molekulārā farmakoloģija 

Molekulārā farmakoloģija ir vēl viens intere-
sants izpētes virziens Latvijā, kas būtiski veicinājis 
biomedicīnas attīstību dažādu Gproteīnu saistīto 
receptoru molekulāros un funkcionālos pētījumos. 
Nozīmīgs progress ir panākts, identificējot mela-
nokortīnu receptoru funkcionālos domēnus, kas 
nodrošina dažādu ligandu saistīšanas specifiku. 
Šī pētniecības virziena būtiska daļa ir izstrādāt uz 
Gproteīnu saistītajiem receptoru mērķētus medi-
kamentus. Šajos pētījumos BMC pētnieki sadarbībā 
ar OSI veic dažāda tipa farmakoloģiskas analīzes, 
izmantojot zīdītāju šūnu kultūras, kas rezultējušās 
vairāku selektīvu receptoru ligandu atklāšanā un 
raksturošanā. 

Augstāk minētie sasniegumi nebūtu iespē-
jami bez nopietniem ieguldījumiem infrastruk-
tūrā, izglītībā un praktiskā apmācībā. Būtiskākais 
sasniegums pēdējos gados ir Biomedicīnas tehno-
loģiju kompleksa atklāšana 2016. gadā, kas ietver 
sevī vairākus BMC servisa centrus un nodrošina 
vismodernākās iekārtas biomedicīnas pētījumiem. 
Biomedicīnas joma ir piesaistījusi daudzus jaunos 
pētniekus: vairāk nekā 60  studentu katru gadu 
izstrādā bakalaura, maģistra un doktora darbus. 
Šie studenti veido izcilu potenciālu strauji augošās 
nozares tālākajai attīstībai. 

4. att. Vēža šūnu izpēte ar konfokālo fluorescences mikroskopu
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Andris Šternbergs, Dr. habil. phys., LZA akadēmiķis 
LU Cietvielu fizikas institūts

Materiālzinātne Latvijā un 
starptautiskā sadarbība

Lietišķo zinātņu praktiskie 
rezultāti Latvijas ekonomikai

Modernie materiāli sekmē jau esošu un vēl neek-
sistējošu produktu un procesu ieviešanu ražošanā 
un komerciālus panākumus to realizācijā. Jaunas 
materiālu funkcionalitātes un uzlabotas to īpašī-
bas izpaužas produktiem un procesiem pievieno-
tajā zinātniskajā vērtībā. Materiāli tiek izstrādāti 
pirms to ieviešanas produktos un procesos, kas 
veido pamatu ekonomiskai izaugsmei, labklājībai, 
drošībai un dzīves kvalitātei. Mūsdienu pasaule 
ar datoriem, mobilajiem sakariem, progresīviem 
transporta veidiem, piemēram, automašīnām, vil-
cieniem, lidmašīnām un pat Starptautisko kosmosa 
staciju, ar atjaunojamās enerģijas ieguves tehnolo-
ģijām un ekonomisku enerģijas izmantošanu, kā 
arī kontrolējamo kodoltermisko reakciju spēkstaci-
jām nav iedomājama bez modernajiem materiāliem. 
Materiālzinātnei jāatbilst cilvēku vajadzībām un 
jāsniedz atbilde uz problēmjautājumiem ar integrē-
tiem risinājumiem, kas aptver enerģiju, dabas resur-
sus un cilvēku veselību. Galvenais faktors mērķu 
sasniegšanai joprojām ir jaunu un uzlabotu mate-
riālu veidošana, izpēte un izstrāde. 

Uzlabotā materiālzinātne, nanozinātne un 
nanotehnoloģija ir materiālu izpētes jomas, kurās, 
kontrolējot un manipulējot ar materiālu blokiem 
atomu, molekulu un makromolekulu līmenī, tiek 
veidoti jauni vielas parametri – ievērojami atšķirīgi 
no struktūras un īpašībām makromērogos un rada 
potenciālu novatorisku produktu attīstībai.

2005. gadā tika uzsāktas trīs Nacionālās pēt-
niecības programmas materiālzinātnēs. Laika 
skalā pēdējā programma  – “Daudzfunkcionālie 
materiāli un kompozīti, fotonika un nanoteh-
noloģija (IMIS2)” (2015.–2018.  g.) tiek īstenota 

četru projektu ietvaros: (i) Fotonika un mate-
riāli fotonikai; (ii) Nanomateriāli un nanotehno-
loģijas; (iii) Nanokompozīti; (iv) Nanomateriāli 
un nanotehnoloģijas medicīniskajiem pielietoju-
miem. Programmu koordinē Latvijas Universitātes 
Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) kopā ar citiem 
izpildītājiem atbilstošo projektu izpildes ietvaros, 
kurus pārstāv divu lielāko universitāšu – Latvijas 
Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitā-
tes (RTU) – zinātnieki. 

Materiālzinātne izmanto plašu zinātnisko dis-
ciplīnu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzināt-
nes, kā arī modernu pieejamo tehnoloģiju un pēt-
niecības iekārtu spektru. Vēl viens spēcīgs attīstī-
bas pamats ir starptautiskā sadarbība pētniecībā, 
izglītībā un inovācijā, kas sabiedrībai rada arī ilg-
termiņa, kultūras, vides, ekonomisko un sociālo vēr-
tību, nodrošinot lietišķo pētījumu prognozēto rezul-
tātu nonākšanu tirgū. Tālāk tiks aprakstīti daži 
nozīmīgākie sasniegumi materiālzinātnē Latvijā.

1. Jaunie materiāli infrasarkanās 
gaismas pārveidotājiem un 
baltās gaismas avotiem *

Ar sakausēšanas metodi tika iegūtas inovatī-
vas caurspīdīgas stikla keramikas, kuru sastāvā 
ir ar retzemju joniem dopēti fluorīdu nanokris-
tāli. Pielietošanai svarīgākās optiskās īpašības ir 
optimizētas, kontrolējot nanokristālu izmērus un 
retzemju jonu koncentrāciju, proti, luminiscences 
efektivitāti un izstarotās gaismas krāsu. Iegūtie 

50



oksifluorīda stikli un stikla keramika efektīvi pār-
veido infrasarkano starojumu (IS) redzamā gaismā. 
Mainot ķīmisko sastāvu, var panākt, lai iegūtie 
materiāli izstarotu acij patīkamu balto gaismu, 
panāktu to ilgtermiņa izturību un iespēju izman-
tot gaismas avotu pielietojumiem. Materiālu efekti-
vitāte un savietojamība ar optiskajiem viļņvadiem 
ļauj tos izmantot optisko sensoru un IS vizualizāci-
jas izstrādei [1–4].
* Šis darbs ir iekļauts Latvijas Zinātņu akadēmijas 

2017. gada Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu 
sarakstā.

1. Krieke, G., Sarakovskis, A., Ignatans, R., Gabru
senoks, J. Journal of the European Ceramic 
Society, 37, 2017, 1713–1722, DOI: 10.1016/j.
jeurceramsoc.2016.12.023. 

2. Krieke, G., Sarakovskis, A., Springis, M. Journal of 
Alloys and Compounds, 694, 2017, 952–958, DOI: 
10.1016/j.jallcom.2016.10.156. 

3. Kemere, M., Sperga, J., Rogulis, U., Krieke, G., 
Grube, J. Journal of Luminescence, 181, 2017, 25–30, 
DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.08.062. 

4. Antuzevics, A., Kemere, M., Krieke, G., Ignatans, R. 
Optical Materials, 72, 2017, 749–755, DOI: 10.1016/j.
optmat.2017.07.024. 

2. Plāno kārtiņu organiskais 
termoelektriskais ģenerators uz 
tetratiotetracēna bāzes

Termoelektriskajam pielietojumam paredzētās 
p un ntipa organiskās pusvadītāju plānās kārti-
ņas tika iegūtas, izmantojot dopēšanu ar tetratio-
tetracēnu (TTT) [5]. Lai iegūtu ptipa materiālu, 

plānās kārtiņas vakuuma uznešanas laikā TTT 
dopē ar jodu vai dopē to pēc uznešanas ar joda 
tvaiku kontrolētas iedarbības palīdzību. Lai iegūtu 
ntipa plānās kārtiņas, izmanto TTT un tetracia-
nohinodimetāna (TCNQ) termisko līdzuzklāšanu 
vakuumā. Iegūtās plānās kārtiņas raksturo ar 
Sībeka (Seebeck) koeficienta un elektrovadītspējas 
mērījumiem. Sībeka koeficientu un vadītspēju var 
mainīt, mainot dopēšanas līmeni. Lai paaugstinātu 
plānās kārtiņas elektrovadītspēju, jāuzlabo tās 
izejas jauda (2. att.).

5. Pudzs, K., Vembris, A., Rutkis, M., Woodward, S. 
Advanced Electronic Materials, 3, 2017, 1600429, 
DOI: 10.1002/aelm.201600429.

3. Nanomateriāli un 
nanotehnoloģijas pielietošanai 
medicīnā 

Tika izstrādāti jauni un uzlaboti inovatīvi 
materiāli pielietošanai medicīnā, piemēram, 
implanti audu aizvietošanai un reģenerācijai. Šajā 
jomā ir iegūti daudzsološi fundamentālo un lie-
tišķo pētījumu rezultāti, ņemot vērā arī jaunākos 
sasniegumus vispārīgajās nanotehnoloģiju noza-
rēs. Starptautiski atzītu ekspertu pieredzes un 
motivētu jaunu talantīgu zinātnieku un speciālistu 
komandu izveides rezultātā ir tapis daudznozaru 
koordinēts pētījums (3. att.).

1. att. Ar retzemju joniem aktivēto oksifluorīda stiklu un stikla 
keramiku ar ultravioleto starojumu ierosinātā fotoluminiscence 
(1), (2), (3), (4) un atbilstošās krāsu koordinātes CIE1931 krāsu 
shēmā

2. att. Sībeka koeficients un jaudas faktors atkarībā no elektro-
vadītspējas TTT plānās kārtiņās, kuras dopētas ar jodu reaktīvās 
uznešanas laikā vakuumā (dobie simboli) un pēc uznešanas ar 
joda tvaiku kontrolētas iedarbības palīdzību (pildītie simboli)
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6. Robinson, L., SalmaAncane, K., Stipniece L., Meenan, 
B. J., Boyd, A. R. The deposition of strontium and zinc 
Cosubstituted hydroxyapatite coatings. J. Mater. Sci. 
Mater. Med., vol. 28, no. 3, pp. 1–13, 2017.

7. Dubnika, A., Loca, D., Rudovica, V., Parekh, M. B., 
BerzinaCimdina, L. Functionalized silver doped 
hydroxyapatite scaffolds for controlled simultaneous 
silver ion and drug delivery. Ceram. Int., vol. 43, no. 4, 
pp. 3698–3705, 2017.

8. Timofejeva, A., Este, M. D., Loca, D. Calcium phos
phate/polyvinyl alcohol composite hydrogels: A review 
on the freezethawing synthesis approach and appli-
cations in regenerative medicine. Eur. Polym. J., 
vol. 95, pp. 547–565, 2017.

9. Grybauskas, S., Locs, J., Salma, I., Salms, G., Berzina
Cimdina, L. Volumetric analysis of implanted bip
hasic calcium phosphate/collagen composite by 
three dimensional cone beam computed tomography 
head model superimposition. J. Cranio-Maxillofacial 
Surg., vol. 43, no. 1, pp. 167–174, 2015.

4. Nanokompozīti

RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Polimērmateriālu institūtā ir izstrā-
dātas oglekļa nanocauruļu funkcionalizācijas 
metodes ar jonu šķidrumu un tiofēna atvasinājumu 
palīdzību, lai varētu mainīt kompozītmateriālu 
īpašības, kā arī uzlabot saderību ar piemērotām 
polimēra matricām [10,11]. Izstrādāti ar dažādiem 
funkcionāliem pildītājiem modificētu termoplas-
tisko kompozītmateriālu ražošanas tehnolo-
ģijas, kas ļautu izveidot, piemēram: 1) inovatīvus 
polimēra nanokompozītus elektromagnētiskā 
starojuma ekranēšanai; 2) bioloģiski noārdāmus 
kompozītus 3D drukāšanai; 3) ekoloģiskus poli-
mēru–koka kompozītmateriālus.

3. att. Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam:
 1 – kalcija fosfātu modificēšana ar terapeitiski aktīviem joniem [1];
 2 – antibakteriālu kalcija fosfātu izveide kontrolētai zāļu piegādei [2];
 3 – organiski/neorganiski kompozītmateriāli kaulaudu inženierijai [3];
 4 – organisku/neorganisku kompozītmateriālu pielietojums sejas un žokļa ķirurģijā [4]
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10. Franciszczak, P., MerijsMeri, R., Kalniņš, K., 
Błędzki,  A. K., Zicans, J. Shortfibre hybrid 
polypropyl  ene composites reinforced with PET and 
Rayon fibres – Effects of SSP and interphase tailor
ing. Composite Structures, 181, 2017, pp. 121–137.

11. Merijs Meri, R., Zicans, J., Maksimovs, R., Ivanova, T., 
Kalnins, M., Berzina, R., Japins, G. Elasticity and 
longterm behavior of recycled polyethylene tere
phthalate (rPET)/montmorillonite (MMT) composi-
tes. Composite Structures, 111 (1), 2014, pp. 453–458.

5. Individuālu aerografīta 
tetrapodu nanomehānika

Vienā no retajām publikācijām Nature Series 
žurnālā – Nature Communications [12] – ir aprak-
stīti Latvijas Universitātes un Alberta Universitātes 
(Ķīle, Vācija) kopīgi eksperimentāli pētījumi, kas 
raksturo aerografīta (vieglākā materiāla pasaulē) 
mehāniskās īpašības. Īpašību modelēšana tika 
veikta Trento Universitātē Itālijā.

Nesen atklāti īpaši viegli materiāli, kas ideāli 
piemēroti modernam daudzfunkcionālam pielieto-
jumam – trīsdimensiju aerografīta tīkli uz oglekļa 
bāzes, kas izveidoti no savstarpēji savienotiem slā-
ņainā grafēna dobiem cauruļveida tetrapodiem. 
Lai prognozētu tīklu makromehānisko uzvedību, 
ir ļoti svarīgi saprast katra individuālā elementa 
mehāniku. Šajā pētījumā katra atsevišķa aero
grafīta tetrapoda mehāniskā reakcija tiek rakstu-
rota ar in situ skenēšanas elektronu mikroskopi-
jas un atomspēka mikroskopijas mērījumiem. Lai 
saprastu iegūtos rezultātus, kas parāda, ka tetra-
poda vispārējo uzvedību regulē centrālā šarnīra 
stabilitāte, tika izstrādāts mehānisks nelineārais 
modelis, kurš ievieš stabilitāti zaudējošās sviras 
koncepciju. Galīgu elementu metodes simulāci-
jas izskaidro noteicošās stabilitātes zaudēšanas 
parādības. Rezultāti tiek vispārināti tetrapodiem 
ar dažādu izmēru un formu skalām. Šie pamatre-
zultāti ļaus labāk izprast saistīto tīklu un līdzīgu 
aerogelu konstrukciju, kuras pamatā ir grafēns un 
citi divdimensiju materiāli, mehānisko reakciju. 

12. Meija, R., Signetti, S., Schuchardt, A., Meurisch, K., 
Smazna, D., Mecklenburg, M., Schulte, K., Erts, D., 
Lupan, O., Fiedler, B., Pugno, N. M., Mishra, Y. K., 
Adelung, R. Nanomechanics of individual aerograp
hite tetrapods. Nature Communications, 8, 2017, 
p. 14982.

6. Supramagnētisko šķidrumu 
īpašības

Šķidriem magnētiskajiem materiāliem piemīt 
neparastas virsmas nestabilitātes. Atsauce [13] 
apraksta jauna tipa šķidrā magnētiskā materiāla – 
koloīdā šķidruma ar lielu magnētisko daļiņu kon-
centrāciju – virsmas nestabilitātes. Tas ir unikāls 
šķidrums, kura īpašības nosaka magnētiskā mijie-
darbība starp daļiņām. Šādām sistēmām līdz šim 
tika veltīti ļoti maz pētījumu, vai tās netika pētī-
tas nemaz. Magnētisko pilieniņu formas nestabili-
tātes, kas tika atklātas 1994. gadā [13,14], nosaka 
magnētiskā šķidruma fizikālās īpašības  – magnē-
tisko caurlaidību (kas sasniedz vērtības līdz 10 un 
vairāk, kas šķidrumam ir diezgan neparasti), visko-
zitāti un virsmas spraigumu (ko, iespējams, tāpat 
nosaka magnētiskās mijiedarbības). Lai noteiktu 
šīs īpašības, tika izmantotas magnētisko pilienu for-
mas bifurkācijas, kas ilustrētas attēlā. Cik zināms, 
līdzīgi skaitliskie algoritmi zinātniskajā literatūrā 
līdz šim vēl nav aprakstīti. Šī attīstība ļāva pētīt šo 
neparasto šķidrumu fiziskās īpašības. 

4. att. a  – CVD procesā t-AG veidošanās no tetrapodiskā ZnO 
(t-ZnO) shematiska ilustrācija; b, c – tipiskie augstas izšķirtspējas 
SEM attēli, kas atbilst t-ZnO (pa kreisi) un pārveidotiem t-AG tīkli 
(pa labi), attiecīgi; d – papildu augstas izšķirtspējas t-AG gala un 
vidusdaļas SEM attēls; e – AG caurules ar slēgtām sienām TEM 
gaišā lauka attēls 
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13. Erdmanis, E., Kitenbergs, G., Perzynski, R., Cēbers, A. 
Magnetic microdroplet in rotating field: numeric 
simulation and comparison with experiment. Journ. 
Fluid Mech., 2017, vol. 821, p. 266–295.

14. Bacri, J. C., Cebers, A., Perzynski, R. Behaviour of a 
M.F. drop in a rotating magnetic field. Phys. Rev. Lett., 
1994, vol. 72, p. 2705–2708.

7. Materiālu struktūras pētījumi, 
izmantojot apgriezto  
Monte Carlo metodi

Rentgenstaru absorbcijas spektroskopija ļauj 
iegūt detalizētu informāciju par noteiktu ķīmisko 
elementu lokālo vidi kristāliskos, nanostruk-
turētos, amorfos un šķidros savienojumos, kā 
arī gāzēs. LU CFI ir izstrādāta jauna skaitliskā 
simulācijas metode, kuras pamatā ir apgrieztā 
Monte Carlo un evolucionāro algoritmu pieeja 
(sk. attēlu), kristālisko un nanokristālu mate-
riālu rentgenstaru absorbcijas spektru analīzei. 
Izstrādātā metode ievērojami paplašina rent-
genstaru absorbcijas spektroskopijas pielietoja-
mību, ļaujot izpētīt atomu kustības anizotropiju 
un korelāciju un veikt tālāko koordinācijas čaulu 
analīzi. Pēdējos gados šī metode ir plaši izman-
tota vairākos pētījumos vietējos un starptautiska-
jos (EUROfusion) zinātniskos projektos materiāl-
zinātnes jomā. Starp tiem īpaša uzmanība jāpie-
vērš nesenajam pētījumam par vara nitrīdu [15] 
un itrija oksīdu [16], materiāliem ar iespējamiem 
pielietojumiem saules enerģētikā un kodolsintē-
zes reaktoros.

15. Timoshenko, J., Anspoks, A., Kalinko, A., Kuzmin, 
A. Thermal disorder and correlation effects in anti 
erovskitetype copper nitride. Acta Mater., 129, 2017, 
61–71.

16. Jonane, I., Lazdins, K., Timoshenko, J., Kuzmin, A., 
Purans, J., Vladimirov, P., Gräning, T., Hoffmann, J. 
Temperaturedependent EXAFS study of the local 
structure and lattice dynamics in cubic Y2O3. 
J. Synchrotron Rad., 23, 2016, 510–518.

5. att. Supramagnētisko pilienu bifurkācijas formas rotējošā magnētiskā lauka plaknē

6. att. Jauna skaitliskās simulācijas metode kristālisko un nano-
kristālisko materiālu rentgenstaru absorbcijas spektru analīzei, 
kas balstīta uz apgriezto Monte Carlo un evolucionāro algoritmu 
pieeju
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8. CAMART2 – Moderno materiālu 
pētniecības un tehnoloģiju 
pārneses centrs

(The Excellence Centre of 
Advanced Material Research 
and Technology Transfer)

2016. g. 23. novembrī EK paziņoja “Widespread 
12014:D 12014:Teaming” projekta 10 uzvarētājus. 
169 iesniegtie pieteikumi tika izvērtēti divpakāpju 
procesā, un daudznacionāla ekspertu grupa finansē-
šanai izvēlējās desmit no tiem. CAMART2 projekta 
iesniegums, ko iesniedza LU CFI, rangu tabulā 
ierindojās piektajā vietā un ir vienīgais projekts no 
Baltijas jūras reģiona valstīm, kas guvis atbalstu. 
Projekta īstenošanas laiks ir septiņi gadi (no 2017. g. 
līdz 2023. g.), un tā kopējais budžets ir 31 miljons 
eiro. Programma “Apvārsnis 2020” ar budžetu 
15 miljonu eiro apmērā nodrošinās ar Centra 
institucionālo pilnveidošanu saistītās izmaksas, 
tai skaitā – tuvu divkārtējam pieaugumam zināt-
nisko kapacitāti. Papildus šai summai zinātniskās 
infrastruktūras papildināšanā un pilnveidošanā 
paredzēts ieguldīt vairāk nekā 16 miljonus eiro no 
EK struktūrfondiem, kurus sniedz Latvijas valsts. 
Programmas “Teaming” mērķis ir stiprināt zinā-
šanu pārnesi valstīs ar nosacīti zemāku pētniecības, 
attīstības un inovācijas (P&A&I) līmeni, to darot 
partnerībā ar starptautiski vadošām zinātnis-
kajām institūcijām. Projekta realizācijas algoritms 
ir vai nu dibināt jaunus izcilības centrus, vai arī 
pacelt augstākā līmenī jau esošos, pilnveidojot šo 
centru sadarbību ar ražojošiem uzņēmumiem, 
kā arī veidojot modernu infrastruktūras bāzi uz 
pielietojumiem orientētiem pētījumiem un tehnolo-
ģiju pārneses aktivitātēm. Ar akcentu uz motivētu 
tehnoloģijas pārnesi un esošā centra tālāk attīstī-
šanu, CAMART2 projekta pieteikums bija ieguvis 
pirmo bonusu. Otrs būtisks faktors bija spēcīga 
un reizē aktīva, ar atbildību līdzdarboties gatava 
partnera izvēle: Zviedrijas Karaliskais Tehnoloģiju 
institūts (KTH) un zinātniskais institūts RICE 
Swedish ICT. Projekta tematiskie virzieni ir 
atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai 
(RIS3) “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženier-
sistēmas” un EK definētajām atslēgtehnoloģijām 

(KET): Viedie materiāli; Viedā ražošana; Fotonika; 
Nanotehnoloģijas; Mikro un Nanoelektronika. 
CAMART2 P&A&I aktivitātes tiks fokusētas šādi: 
(i) Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai; 
(ii) Nanotehnoloģija, nanokompozīti un keramika; 
(iii) Plānās kārtiņas un pārklājumu tehnoloģijas; 
(iv) Teorētiskā materiālzinātne, izmantojot tehno
loģiski svarīgu materiālu un ierīču datormodelēšanu 
atomu līmenī. 

CAMART2 misija ir kalpot par zināšanu bāzi un 
labvēlīgu vidi gan fundamentālās, gan uz industriā-
liem pielietojumiem orientētas materiālzinātnes 
attīstībai,: (i) veicinot zinātnisko izcilību; (ii) orga-
nizējot un attīstot spēcīgus tīklus starp akadēmisko 
pasauli un industriju zināšanu apmaiņas nolūkos; 
(iii) izglītojot jaunās paaudzes talantīgos studentus; 
(iv) aktualizējot jaunu uzņēmējdarbību; (iv) veicinot 
tehnoloģijas pārnesi uz industriju. 

Zinātniski pētnieciskā darbība un inovācijas, ko 
stimulē jaunas pētniecības un tehnoloģiju jomas un 
zinātkāre, reizē veicinot mērķtiecīgu starptautisko 
sadarbību un talantu apmaiņu, organizējot piekļuvi 
pasaules klases lielajām pētniecības infrastruktū-
rām, ir galvenie kritēriji materiālzinātnes sekmīgai 
attīstībai Latvijā.

7. att. CAMART2 projekta izstrādātāju starptautiskā komanda.  
No kreisās: Andris Anspoks, Andris Ozoliņš, Mārtiņš Rutkis, 
Teresita Kvarnstrēma (Teresita Qvarnström, RISE), Andris 
Šternbergs, Līga Grīnberga, Nils Nordells (Nil Nordell, KTH), 
Anatolijs Šarakovskis
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Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing., RTU profesors, LZA viceprezidents

Fibrobetoni – īso šķiedru 
kompozītie materiāli

Ievads. Betoni. Kompozītie 
materiāli ar betona matricu

Kompozīts materiāls ir izveidots no diviem vai 
vairākiem materiāliem, un ikviens no tiem kom-
pozīcijā saglabā savas fizikāli mehāniskās īpašī-
bas; savā starpā tie ir ķīmiski savienoti, veidojot 
iekšējās robežas. Reizēm materiāli ir savienoti 
tīri mehāniski, pateicoties virsmu raupjumam. 
Materiāls kompozīcija jeb kompozīts materiāls 
(KM) var uzrādīt dažas īpašības (mehāniskās, ter-
miskās, fizikālās, ķīmiskās un citas), kas pārspēs 
ikviena atsevišķa kompozīciju veidojošā materiāla 
atbilstošās īpašības. Jautājums, vai var būt arī 
otrādi? Atbilde  – kāpēc gan ne. Tikai tādā gadī-
jumā interese par tādu materiālu no tehnikas vie-
dokļa būs neliela. Šeit vēlreiz svarīgi atgādināt, ka, 
savienojot materiālus, starp tiem veidojas robežas, 
ar ko kompozītmateriāli (km) būtiski atšķiras no 
sakausējumiem.

Kompozītmateriālus, kuru galvenais mērķis ir 
veidot slodzes nesošās konstrukcijas, sauc par struk-
turāliem km. Tādos km viens no materiāliem vien-
mēr tiek devēts par matricu, pārējie – par stiegro-
jumu, stiegrojošiem elementiem jeb armējumu. Ja 
pētnieciski tiek veidots un pēc tam arī izgatavots 
materiāls ar vajadzīgām, vēl neesošām īpašībām, 

rodas problēmas, kas saistītas ar tā izgatavošanas 
tehnoloģisko paņēmienu. Šis paņēmiens var būt 
saistīts ar esošās tehnoloģijas uzlabošanu vai arī ar 
pilnīgi jaunas tehnoloģijas radīšanu. 

Materiāls, kuru cilvēki mūsu dienās izmanto 
bieži un saražo vislielākos apjomos, ir betons. 
Tradicionālo betonu veido cementa akmens (parasti 
portlandcements ar ūdeni, kas sacietē hidratācijas 
reakcijas rezultātā), rupjas pildvielas (šķembas vai 
oļi) un smalkas pildvielas (dažādu frakciju smiltis) 
[1]. Pievienojot cementam ūdeni, notiek ķīmiska 
reakcija, kuras rezultātā daļa ūdens molekulu tiek 
ķīmiski saistīta. Veidojas kristāli, tie savienojas 
un saaug, aptverot smilšu graudiņus un šķembas. 
Parastais betons ir porains kā akmens sūklis. Šīs 
poras ir atvērtas, aizpildītas ar gaisu un to ūdens 
daļu, kura nav piedalījusies hidratācijas reakcijā. 
Betons ir km, jo tajā ir matrica (cementa akmens) 
un armējošais elements – šķembas vai oļi. Ja beto-
nam papildus tiek pielikta tērauda armatūra, izvei-
dojas dzelzsbetons. Latvijas teritorijā pirmās mūra 
celtnes parādījās 13. gadsimta sākuma, tajās lauk-
akmeņi tika savienoti ar kaļķa javu. 

Betona izmantošana būvkonstrukcijās mūs-
dienīgā izpratnē (dzelzsbetona veidā) ir sākusies 
19. gadsimta otrajā pusē, tad arī tika saņemts pir-
mais patents dzelzsbetonu jomā. Rīgā 1910. gadā 

1. att. Pirmais Rīgā uzbūvētais dzelzsbetona viadukts 1910. gadā [2]

56

ENERĢIJA UN PASAULE



tika uzbūvēts pirmais dzelzsbetona viadukts pāri 
dzelzceļa sliedēm (1. attēls) [2]. 

Betona stiepes stiprība ir zemāka par stiprību 
pie spiedes. Lai palielinātu konstrukcijas stiepes 
stiprību, betonu tradicionāli stiegroja ar tērauda 
stieņiem. 20. gadsimta 60.–70. gados parādījās poli-
mēru matricu km ar metāla, stikla, oglekļa, bora 
vai aramīda šķiedru stiegrojumu. Stiegrojums bieži 
izskatījās, ka šķiedru īsie gabali haotiski izvietoti 
matricas tilpumā. Mēģinājumi stiegrot betonu ar 
īsām tērauda šķiedrām (tērauda trošu atgriezumi, 
stieples gabali) tika veikti dažādu valstu laborato-
rijas. Rīgā to darījuši Rīgas Tehniskās universitā-
tes (toreiz Rīgas Politehniskā institūta) darbinieki 
V. Kravinskis, D. Āboliņš, G. Kunnoss ar līdzstrād-
niekiem [3]. Ar īsām šķiedrām stiegrotus betonus 
sāka saukt par fibrobetoniem. Tehnoloģija neguva 
plašu pielietojumu, jo viegli iestrādāt bija iespējams 
tikai betonus ar mazu šķiedru koncentrāciju un 
zemu stiprību.

Pagājušā gadsimta 90.  gados notika būtis-
kas izmaiņas tradicionālo betonu jomā. Pielietojot 
mikro un nano pulverus (mikrosilīcijs, lidojošie 
pelni utt.), tika iegūti un izmantoti būvniecībā betoni 
ar spiedes stiprību augstāku par 200MPa (ikgadējā 
Latvijas Betona savienības olimpiādē 2013.  gadā 
RTU studenti izgatavoja betona kubiņus 100 mm × 
100  mm × 100  mm ar spiedes stiprību 490MPa). 
Salīdzinājumam: stiprākais līdz šīm Latvijā izman-
totais betons ir ar spiedes stiprību 60MPa (Rīgas 
vanšu tilta pilons). Plaša plastifikatoru (uz polimēru 
bāzes) lietošana betonu izgatavošanas tehnoloģijās 
radīja pašblīvējošus betonus, padarot tos par viegli 
iestrādājamiem (labi aizpilda sarežģītas ģeometrijas 
formas visus stūrus un neveido kavernas blīva stieg
rojuma gadījumā), samazinot nepieciešamību pēc 
betona vibrēšanas iestrādāšanas gaitā. Fibrobetonu 
izpēte ieguva otru elpu. Tērauda produktu ražo-
tāji sāka izlaist tērauda šķiedras. Dažādi šķiedru 
ražotāji cenšas deformēt šķiedras ar mērķi uzla-
bot šķiedras enkurošanas spēju betona matricā [4]. 
2. attēlā ir parādītas dažādu ražotāju tērauda šķied-
ras, kādas ir pieejamas tirgū. Šobrīd īso tērauda 
šķiedru cena ir pieņemama, tās izgatavo pēc tradi-
cionālās tehnoloģijas, tām ir augsta stiprība un stin-
gums. Augstāku šķiedru stiepes stiprību var iegūt, 
izmantojot tērauda stiepli ar diametru mikronu dia-
pazonā, taču šādas šķiedras ir dārgas un ļoti jutīgas 
pret koroziju. Tradicionāli īsās šķiedras, kādas tiek 
izmantotas betona dispersai armēšanai, tiek ražotas 
no izolētas tērauda stieples, plānas tērauda lentes 
vai tērauda šķeltiem blokiem [5]. Diametri D mai-
nās no 0,15 mm līdz 1,5 mm un garumi L pārsniedz 

diametru 30 vai pat 150 reizes. Attiecība R = L/D 
parasti tiek izmantota, lai raksturotu šķiedru. 
Palielinot parametru R, samazinās šķiedru betona 
iestrādājamība un vienlaikus palielinās šķiedru 
izraušanas spēks (ja tās izraujas no betona, nevis 
pārplīst). Šķiedru šķērsgriezuma forma var būt 
apaļa, taisnstūrveida vai arī neregulāra. 

Pēdējo desmit gadu laikā Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Betona mehānikas laboratorijā tika veikta 
sistemātiska šķiedru betona mehānisko īpašību 
izpēte. Pētījumu rezultāti ir atspoguļoti zinātniska-
jās publikācijas, kuru skaits pārsniedz astoņdesmit, 
un saņemtajos divdesmit piecos izgudrojuma paten-
tos. Tika sekmīgi aizstāvētas piecas inženierzinātņu 
doktora disertācijas. Tālāk ir aplūkoti daži iegūto 
pētījumu rezultāti. 

Tērauda elastīga šķiedra betona matricā [7–11]

Šķiedras/matricas robežas izpēte kompozītos uz 
cementa bāzes ir svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmais 
ir saistīts ar analītisku un skaitlisku modeļu km 
īpašību prognozēšanas spējām pie robežas atslā-
ņošanās un šķiedru izvilkšanas procesiem. Šīs 
īpašības ietver: kompozītu stiprību, plīšanas ener-
ģiju, uzvedību pie noguruma, stingrību un enerģi-
jas absorbcijas spēju. Turklāt ir pietiekami daudz 
pierādījumu, ka km ilgtermiņa izturība ir saistīta 
ar robežas īpašību izmaiņām dažādos šķiedru km. 
Lineāro elastīgo deformāciju dēļ var sagaidīt, 
ka tiks aktivēti daudzi mikromehāniskie mehā-
nismi. Savukārt šķiedru veselums un to plīšana 
lielā mērā ir atkarīgi no robežas stiprības, šķiedru 
garumiem un to materiāla stiprības. Tādējādi, lai 
prognozētu tāda kompozītmateriāla īpašības, ir 
jāraksturo šķiedras/matricas robežas sabrukšanas 
modas un jālieto tās kompozītmateriāla modeļos. 

2. att. Dažādu ražotāju tērauda šķiedras betona dispersai 
stiegrošanai (a) un (b) [4]

a b
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Tika sagatavoti betona paraugi ar iegremdētu 
vienu šķiedru, lai eksperimentāli noteiktu šķied-
ras izvilkšanas pretestību. Katrā paraugā bija 
divi betona klucīši, kuros tika iegremdēta šķiedra. 
Šķiedra savienoja abus betona klucīšus. Paraugu 
forma ir parādīta 3.a attēlā. Tajā redzams, ka 
tērauda šķiedra ir iestrādāta pa vertikālo simetrijas 
asi betona klucīšos. Plāns plastikāta plēves separa-
tors tika novietots starp klucīšiem, lai nodrošinātu, 
ka pieliktais spēks tiek nodots no klucīša uz klucīti 
caur šķiedru, tādējādi radot iespēju veikt šķiedras 
izvilkšanas eksperimentu. Izvilkšanas process tika 
modelēts, skaitliski lietojot galīgo elementu meto-
des (GEM) datora programmatūru. Pētījumos tika 
noskaidrota mehānisko spriegumu sadalījuma aina 
ap šķiedru tās izvilkšanas gaitā (to var redzēt 3.b 
un c attēlos). Modelēšanas rezultāti tika pārbaudīti 
eksperimentos.

Tērauda elastīgi plastiskā šķiedra 
betona matricā [12–13]

Salīdzināsim skaitliskās modelēšanas rezultātus 
ar eksperimentālajiem rezultātiem, izraujot vienu 
šķiedru no elastīgās matricas. Aplūkosim eksperi-
mentus, kad viena tērauda šķiedra tiek rauta ārā 
no augstas stiprības betona matricas. Skaitliski 
(izmantojot GEM) tika modelēta un pētīta berze 
starp šķiedru un matricu, kā arī šķiedras elastīgās 
un plastiskās deformācijas. Skaitliskās modelēšanas 
mērķis – novērtēt dažādu mehānisko parādību nozī-
mību (piemēram, berzi, matricas rukumu, šķied-
ras plastiskumu) vienas šķiedras izraušanas pro-
cesā salīdzinājumā ar eksperimentālajiem datiem. 
Izraujot tērauda šķiedru no betona matricas, tika 
veiksmīgi iegūtas un analizētas skaitliskās para-
metru vērtības.

Eksperimentos tika pētītas atšķirīgas ģeometri-
jas šķiedras, ar vienu garumu – 50 mm. Analizējamo 
paraugu forma tika izvēlēta tā, lai to viegli pielāgotu 
testēšanas mašīnas satvērēju formai. Publicētajos 
darbos katra veida šķiedrām izmantoti pieci dažādi 
iegremdēšanas garumi: 25 mm (50 mm garas šķied-
ras simetriska ielikšana), 20 mm, 15 mm, 10 mm 
un 5  mm. Tika iegūti eksperimentālie dati tais-
nām tērauda šķiedrām ar apļa šķērsgriezumu un 
diametru 0,75 mm, nosakot izraušanas pretestības 
spēka lieluma atkarību no izvilktās šķiedras garuma 
un tās ievietojuma leņķa. Iegūtie rezultāti tika salī-
dzināti ar skaitliskajiem modelēšanas datiem.

Stresses in fiber (r=0.98R). Syy (upper line), Sxx (middle 
line), Sxy (bottom line)
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3. att. Betona paraugi šķiedras izvilkšanas eksperimentos: a  – betona paraugs sastāv no divām daļām, tās atdala plastmasas 
plēve, šķiedra savieno abas daļas; b – šķiedras izvilkšanas GEM modelēšanas rezultāti; c – spriegumu sadalījums gar šķiedru (GEM 
modelēšanas rezultāti)

4. att. Tērauda elastīgi plastiskās šķiedras izvilkšanas GEM 
modelēšana. a – spriegumu sadalījums taisnā šķiedrā pie 
izvilkšanas; b – GEM modelis šķiedrai, iegremdētai zem leņķa

a

b
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Eksperimentāli katrai šķiedras ievietošanas kon-
figurācijai tika izgatavoti un testēti deviņi paraugi, 
tādējādi nodrošinot iespēju iegūt izkliedes statistisko 
parametru rezultātu. Šķiedras izraušanas testi tika 
veikti ar testēšanas mašīnas “Zwick/Roell” Z150 
palīdzību, nodrošinot pastāvīgu izvilkšanas ātrumu 
10 mm minūtē. Tika lietota slodzi noteicoša papild
iekārta ar maksimālo pieļaujamo stiepes spēku 1 kN. 
Šķiedras izvilkšanas pārvietojums noteikts, izmanto-
jot ārēji pieslēgto video ekstensometru “Messphysik”, 
nosakot savstarpējo attālināšanās pārvietojumu 
starp divām betona matricas daļām. 

Analizējot pieliktā izvilkšanas spēka–pārvie-
tojuma līknes, var secināt, ka tērauda šķiedras ar 
dažādu orientāciju un iegremdēšanas dziļumu atšķi-
rīgi piedalās un ietekmē mikromehāniskos izrauša-
nas procesus. Sākumā šķiedra un apkārtējā betona 
matrica elastīgi deformējas. Lineāri elastīgā šķied-
ras – matricas deformēšanās tiek pārtraukta, atda-
loties virsmas kontaktiem, kas notiek vājās saķe-
res dēļ starp betona matricu un tērauda šķiedras 
virsmu. Šie mehānismi tika skaitliski pētīti [13,14], 
izmantojot plīsuma mehānikas metodes. 

Cilindriskā plaisa starp šķiedru un matricu 
izplatās visā šķiedras garumā, līdz šķiedra pilnīgi 
tiek atdalīta no betona matricas. Pārvietojoties virs-
mām, starp šķiedru un betona matricu veidojas ber-
zes spēks. Ja tērauda šķiedra ir orientēta leņķī pret 
slogojuma virzienu, daļu no izraušanas pretestības 
spēka veido spēks, kas deformē šķiedru elastīgi plas-
tiski. Ir acīmredzami, ka, lai tērauda šķiedra defor-
mētos (iztaisnotos) elastīgi plastiski, nepieciešama 
apkārtējās betona matricas pietiekama stiprība. 
Gadījumā, ja apkārtējā betona matrica ir ar zemu 
stiprību, spriegumu koncentrācija vietā, kur šķiedra 
iznāk no matricas, izraisīs trauslas matricas gabalu 
atšķelšanos.

Tērauda šķiedru betona stiprība [10, 12]

Šķiedru betona stiprība un mehāniskā nestspēja 
tika skaitliski (izmantojot GEM modelēšanu) un 
eksperimentāli pētīta, mainot šķiedru tipu, koncen-
trāciju un betona stiprību.

Betoni ar nehomogēno tērauda 
šķiedru izvietojumu [15–17]

Eksperimentāli tika izgatavoti paraugi – betona 
sijas ar slāņaino šķiedru izvietojumu tajās. Šķiedru 
betona siju stiprība un mehāniskā nestspēja pie lie-
ces tika eksperimentāli pētīta, mainot šķiedru kon-
centrāciju un orientāciju slāņos.

5. att. Tērauda elastīgi plastiskās šķiedras izvilkšana no betona.  
a – eksperimentālās un modelēšanas līknes šķiedrai, kas ievietota 
matricā 10 mm dziļumā; šķiedra orientēta 45° leņķī pret pieliktā 
spēka virzienu; b – GEM spriegumu sadalījums šķiedrā, kas 
iegremdēta matricā 10  mm dziļumā; šķiedra orientēta 20° leņķī 
pret pieliktā spēka virzienu. Šķiedra deformējas elastīgi plastiski

6. att. a – betons ar nehomogēno šķiedru izvietojumu; 
b – peristaltiskais sūknis fibrobetonu sūknēšanai [19] 

a

b

b

a
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Šķiedru betona sūknēšana un  
šķiedru ieklāšana betonā [18–20]

Pētot fibrobetonus, tika izstrādātas tehnolo-
ģiskās iekārtas fibrobetonu pārsūknēšanas vaja-
dzībām. Jauna tipa peristaltiskie sūkņi tika izgud-
roti, izprojektēti un izgatavoti (shematiski viens no 
tiem ir parādīts 6.b attēlā). Sūkņu eksperimentālā 
pārbaude pierādīja iespēju izmantot tos dažādu 
nehomogēno viskozo un pastveidīgo vielu trans-
portēšanai. Lai ieklātu šķiedras betona slānī, tika 
izgudrots un izgatavots šķiedru ieklāšanas modulis 
(7. attēls). 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced_concrete
2. ht tp: / /wikimapia.org/11255079/lv /Viadukts-

p%C4%81r-dzelzce%C4%BCu-Altonavas-iel%C4%81
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Jaunu zāļu pētniecība Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā: 
efektīva sadarbība starp ķīmiju 
un farmakoloģiju

Latvijas Organiskās sintēzes institūts šobrīd ir 
lielākais jaunu zāļu radīšanas akadēmiskais pētī-
jumu centrs Baltijas valstīs. Nav nejaušība, ka šāds 
institūts tika izveidots tieši Rīgā, jo kopš pagaidām 
vienīgā Rīgā dzimušā Nobela prēmijas laureāta 
Vilhelma Ostvalda (1853–1932) darbības laikiem 
jaunu ķīmiķu izglītība Rīgā ir bijusi augstā līmenī. 
Arī pirms Otrā pasaules kara Rīgā bija izveidoju-
sies daudzpusīga zinātniskā sabiedrība, kas aptvēra 
visas jaunu zāļu radīšanai nepieciešamās jomas. 
Tālākai zāļu pētniecības attīstībai Rīgā labvēlīgs bija 
arī fakts, ka, atšķirībā no citu zinātnes nozaru pār-
stāvjiem, diezgan daudzi ķīmiķi palika PSRS okupē-
tajā Latvijā un turpināja savu zinātnisko darbību. 

Solomons Hillers (1915–1975) bija aizstāvējis 
savu diplomdarbu organiskajā ķīmijā 1941.  gadā 
tieši pirms vācu karaspēka ienākšanas Rīgā, bet 
kara laikā darbojies Staļingradas un vēlāk Kazaņas 
rūpnīcās. 1946. gadā viņš uzsāka darbu kā jaunā-
kais zinātniskais līdzstrādnieks Mežsaimniecības 
problēmu institūtā, kas nebija klasiska akadēmiska 

pētniecības iestāde, jo tajā apvienojās mežzināt-
nieki, biologi, ķīmiķi, tehnologi. Šajā vidē, nodar-
bojoties ar uz nitrofurānu bāzes veidotu antibak-
teriālu preparātu iegūšanu, S. Hillers ar līdzstrād-
niekiem izstrādāja arī t. s. Rīgas metodi prettuber-
kulozes preparāta paminosalicilskābes sintēzei. 
Visi darbi aizņēma tikai trīs gadus no 1948. gada 
līdz 1951. gadam, kad autoru kolektīvs jau saņēma 
Staļina prēmiju. 50. gadu sākumā S. Hilleram bija 
nobriedusi ideja par jaunu organiskās sintēzes ins-
titūtu, kas darbotos pielietojamā zinātnē, vienlaikus 
veicot mērķtiecīgus fundamentālus pētījumus, kas 
nodrošinātu arī kvalitatīvus izrāvienus lietišķajā 
zinātnē. Organiskās sintēzes institūts (OSI) savu 
darbību oficiāli uzsāka 1957. gada 2. janvārī, un kā 
trīs galvenos tā darbības virzienus S. Hillers izvir-
zīja: bioloģiski aktīvu savienojumu ķīmijas attīstību, 
to fizioloģisko pārbaudi un fizikāli ķīmisko izpēti; 
Latvijas ražotājspēku paplašināšanas veicināšanu; 
tiešu palīdzību lauksaimniecībai, medicīnai un vete-
rinārijai. Pēc S. Hillera ieceres šādam institūtam 
bija jābūt starpdisciplināram un zem viena jumta 
jāapvieno ķīmiķi, farmakologi, pat mediķi (1. att.). 
Šodien šāda koncepcija nevienu nepārsteidz, un to 
redzam gan “Apvārsnis 2020” programmu konsor-
cijos, gan citos pētniecības projektos, bet pagājušā 
gadsimta 50. gadu vidū tas neapšaubāmi bija revolu-
cionārs pavērsiens. 

OSI attīstība no dibināšanas brīža līdz mūsdie-
nām parāda, ka S. Hillera stratēģiskais plāns ir bijis 
pareizs. Laikā no 1957. gada līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai 1990. gadā OSI paguva radīt 17 jaunus 
ārstniecības preparātus. Pretvēža preparātu virknē 
jāpiemin imunomodulators leakadīns (I. Kalviņš). 1. att. Solomona Hillera ideja OSI multidisciplinārajai struktūrai 
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Klīniskajā praksē savulaik tika izmantota arī dihid-
ropiridīnu grupas viela foridons, kā arī radioprotek-
tors dietons (prof. G. Dubura laboratorija). Pētījumi 
indandionu ķīmijā radīja omefīnu, difenadionu un 
metindionu. Ķirurģiskajā praksē tika izmantots 
miorelaksants dioksonijs, savukārt kā antidots mio-
relaksantiem tika attīstīts antiholīnerģiskais pre-
parāts hinotilīns. No tā laika izstrādēm vēl šodien 
klīniskajā praksē izmanto pretvēža preparātus 
tegafūru (Ftorafūrs®) un imifosu, antibakteriālos 
līdzekļus furagīnu un solafūru un, protams, kar-
dioprotektīvo preparātu meldoniju (Mildronāts®).

Darbs pie meldonija izstrādes sākās ar jaunas 
savienojumu klases – hidrazīnija betaīnu iegūšanu 
pagājušā gadsimta 70. gados. Sākotnēji zinātnieku 
grupa I. Kalviņa (2. att.) vadībā bija iecerējusi radīt 
no stresa aizsargājošu zāļu vielu, kura pēc savas 
uzbūves līdzinātos cilvēka organismā sastopamai 
dabas vielai gammabutirobetaīnam (GBB), kur tā 
veidojas no olbaltumvielām un tālāk tiek pārvērsta 
par karnitīnu. Tā radās meldonijs, kura molekula 
stājās GBB vietā aktīvajā centrā enzīmam, kurš 
cilvēka organismā GBB transformē par karnitīnu 
(B. Simhovičs un līdzstrādnieki), kā arī kavē trans-
portproteīnus, kas neļauj GBB un karnitīnam izda-
līties ārā no organisma ar urīnu. Vēlāk farmakologi 
noskaidroja, ka meldonija iedarbības rezultātā GBB 
līmenis organismā palielinās, bet samazinās karni-
tīna koncentrācija, kam seko enerģijas ražošanas 
pārorientēšanās no tauku dedzināšanas uz cukuru 
izmantošanu (M. Dambrova, E. Liepiņš). Lai gan no 
katra grama tauku organisms spēj saražot ievēro-
jami vairāk enerģijas nekā no grama cukura, tomēr 
tauku dedzināšanai uz katru saražoto enerģijas 

vienību ir nepieciešams vairāk skābekļa nekā meta-
bolizējot glikozi. Un tieši tāpēc meldonijs spēj uzla-
bot enerģijas ražošanu tajos audos, kur pietrūkst 
skābekļa. Tā radās zāles, kas optimizē skābekļa 
izlietojumu audos, kuros vērojams skābekļa bads 
jeb išēmija. Tā kā slimniekiem, kam ir asinsrites 
traucējumi, skābekļa deficīts teju vai nepārtraukti 
novērojams mazāk apasiņotos audos un orgānos, tad 
mildronāts ar labiem rezultātiem tika izmantots klī-
nikā kā kardioprotektīvs līdzeklis.

Līdz ar izteiktu lietošanas drošību Mildronāts® 
kļuva aizvien populārāks medikaments. Intelektuālā 
īpašuma tiesības uz Mildronātu® 90. gadu pirmajā 
pusē iegādājās firma “Grindeks”. Pateicoties tieši 
AS “Grindeks” ieguldījumiem, tika veikti visām 
mūsdienu prasībām atbilstoši klīniskie pētījumi 
par Mildronāta® ilgtermiņa lietošanas efektivitāti 
sirds mazspējas ārstēšanā, kas vēlreiz apstiprināja, 
ka Mildronātu® var droši un efektīvi lietot nepār-
trauktā režīmā vismaz gadu pēc kārtas. Mildronāta® 
ražošanas un eksporta apjomi auga gadu no gada, 
sasniedzot desmitiem miljonu latu, bet OSI zināt-
nieki kopā ar “Grindeks” speciālistiem turpināja 
strādāt pie augsti efektīvas preparāta un tā gatavo 
zāļu formu – kapsulu un injekcijas formu – pilnvei-
došanas un jaunu ražošanas tehnoloģiju ieviešanas 
(J. Lemba, I. Kramzaka, A. Sidorovs u. c.). 

2000. gadu sākumā aktivizējās OSI un AS “Grin
deks” (V. Jākobsons) sadarbība meldonija farma-
koloģisko pētījumu jomā. OSI Farmaceitiskās far-
makoloģijas laboratorija (vad. prof. M. Dambrova) 
sadarbībā ar bioanalītiskās ķīmijas speciālis-
tiem (vad. O. Pugovičs) un Bioķīmijas grupu (vad. 
N. Sjakste) veica plašus meldonija darbības mehā-
nismu pētījumus, kuru rezultāti ir publicēti daudzos 
augsta ranga starptautiski citējamos zinātniskajos 
žurnālos, padarot informāciju par meldoniju un tā 
iedarbību uz dzīvo organismu mehānismiem pie-
ejamu arī rietumvalstu zinātniekiem. Tika uzska-
tāmi pierādīts, ka meldonijs ne tikai modulē enerģi-
jas ražošanu, bet arī kavē aterosklerotisko bojājumu 
veidošanos asinsvados (R. Vilšķērsts), kā arī uzlabo 
insulīna kontrolēto procesu norises cukura diabēta 
modeļos (E. Liepiņš). OSI zinātnieki parādīja, ka 
meldonijs ir pirmais medikaments pasaulē, kas spēj 
samazināt trimetilamīna oksīda līmeni cilvēkiem 
(M. Dambrova), tādējādi iezīmējot jaunu iespējamo 
meldonija pielietošanas virzienu klīnikā – ateroskle-
rozes profilaksi gadījumos, kad ar pārtiku (it īpaši 
ar sarkano gaļu) tiek uzņemts pārlieku liels karni-
tīna daudzums. Šobrīd meldonijs ir viens no vispla-
šāk pasaulē atpazīstamiem Latvijas zīmoliem, kā arī 
viens no visvairāk eksportētajiem augsto tehnoloģiju 

2. att. Meldonija (Mildronāts®) izgudrotājs prof. Ivars Kalviņš
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produktiem, kas joprojām nodrošina lielu daļu no 
Latvijas farmaceitisko uzņēmumu apgrozījuma.

Pēdējās desmitgades laikā, izmantojot Eiropas 
struktūrfondu un starptautisko projektu līdzekļus, 
OSI ir atjaunota infrastruktūra un ieviestas vismo-
dernākās metodes jaunu zāļu pētniecībā (3. att.), 
institūtam kļūstot par atzītu partnerinstitūciju 
gan akadēmisko, gan pielietojamo pētījumu projek-
tos kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī. Pēdējā 
Latvijas zinātnes novērtējuma ziņojumā starptau-
tiskā ekspertu komanda novērtēja OSI kā vadošo 
mūsu valsts zinātnisko institūciju, piešķirot piecas 
 zvaigznes no piecām iespējamajām.

LZA katru gadu novērtē Latvijas zinātnieku 
veikumu fundamentālajā zinātnē un lietišķajos 
pētījumos. Vairākkārt atzinību guvuši arī OSI veik-
tie pētījumi organiskajā sintēzē, medicīnas ķīmijā 

un jaunu zāļu vielu pētniecībā. OSI panākumu 
pamatu tradicionāli veido spēcīgā organiskās un 
medicīnas ķīmijas kompetence, kā arī ķīmijas un 
farmakoloģijas nozaru zinātnieku ciešā sadarbība. 
Starpdisciplināra zinātnieku komanda veiksmīgi 
strādāja arī pie jaunas kardioprotektīvas vielas 
atklāšanas projektiem. Analizējot meldonija dar-
bības mehānismus un aktivitātes mērķproteīnus, 
2007. gadā tika uzsākta mērķtiecīga jaunu vielu sin-
tēzes un aktivitātes testēšanas programma (4. att.). 
Izmantojot Valsts pētījumu programmas finansē-
jumu, tika izdarīti svarīgi secinājumi par vielas 
darbības mehānismiem molekulārā līmenī, kā rezul-
tātā pēc diviem gadiem OSI zinātnieki atklāja par 
meldoniju aktīvāku, perspektīvu zāļu kandidātvielu 
metilGBB (I. Kalviņš, M. Dambrova, E. Liepiņš, 
O. Pugovičs, E. Loža). Jaunajai vielai paredzēja 

3. att. Zāļu pētījumos izmantoto metožu klāsts Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā

4. att. Jaunas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas metil-GBB atklāšana un pētījumi OSI
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ievērojami efektīvāku terapeitisko iedarbību nekā 
meldonijam, jo tās pētījumos izmantotā deva bija 
aptuveni piecas reizes zemāka, kamēr efektivitāte 
infarkta zonas samazināšanā bija vismaz divreiz 
lielāka nekā meldonija gadījumā. Šis pētījumu 
cikls tika atzīts par Latvijas zinātnes sasniegumu 
2009. gadā.

Turpinot atklātās kardioprotektīvās vielas metil
GBB pētījumus, pirmo reizi kopš Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas OSI zinātniekiem, sadarbojoties 
ar vietējo farmaceitisko ražotāju AS “Grindeks”, 
izdevās pabeigt pētījumu ciklu par jaunā kardiopro-
tektīva savienojuma ķīmiskajām un priekšklīnis-
kajām īpašībām. Autoru kolektīvs (M. Dambrova, 
S. Grīnberga, I. Kalviņš, J. Kūka, E. Liepiņš, 
D. Loļa, E. Loža, O. Pugovičs, R. Vilšķērsts, 
Dr. Ilmārs Stonāns; Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts, AS “Grindeks”) 2013. gadā saņēma dip-
lomu kā LZA izvirzītais nozīmīgākais Latvijas zināt-
nes sasniegums praktiskajos pielietojumos. Iegūtās 
zināšanas deva iespēju prognozēt jaunajam prepa-
rātam arī citas terapeitiskās indikācijas, ievērojami 
palielinot atklātās molekulas klīniskā pielietojuma 
potenciālu. Darba gaitā veiktie pētījumi parādīja, 
ka jaunatklātās zāļu vielas biopieejamība, metabo-
liskā stabilitāte un farmakokinētika pilnībā atbilst 
standartiem, kādus parasti piemēro klīnikā izman-
tojamām vielām. OSI autoru kolektīvs izstrādāja arī 
jaunās zāļu kandidātvielas iegūšanas metodi, kas ir 
izmantojama vielas rūpniecisku apjomu ražošanai. 

Savukārt 2008.  gadā tika atzīmēti izstrādātie 
sintēzes paņēmieni bioloģiski aktīvo savienojumu 
tīru optisko izomēru iegūšanai, izpētītas to īpašības, 
kas paplašina iespējas radīt efektīvākus ārstniecī-
bas līdzekļus (I. Kalviņš, E. Lukevics, M. Dambrova, 
A. Krauze, G. Veinbergs). Pateicoties ķīmiķu un far-
makologu sadarbībai, tika atklātas būtiskas atšķi-
rības vairāku organisko savienojumu klašu atvasi-
nājumu enantiomēru farmakoloģiskajā iedarbībā 
(CNS, citostatiskie un kardiovaskulārie efekti), kas 
arī varētu būt pamatā jaunu selektīvu ārstniecības 
preparātu radīšanai uz šo savienojumu bāzes.

Vairākas reizes OSI zinātnieki ir varējuši ziņot 
par savu dalību jaunu zāļu kandidātvielu izstrādē 
sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Piemēram, OSI 
CNS aktīvo savienojumu laboratorijas darbinieki 
piedalījās Vācijas kompānijas Merz Pharmaceuticals 
pētnieciskajā projektā, kas bija veltīts jaunas kon-
cepcijas izstrādāšanai tādu vēlīno Parkinsona sli-
mības komplikāciju ārstēšanai kā diskinēzija. 
Rezultātā 2011.  gadā LZA zinātnes sasniegumu 
laureātu sarakstā nokļuva ziņojums par sekmīgi 
noslēgtu pirmo klīnisko pētījumu fāzi Parkinsona 

slimības vēlīno komplikāciju terapijā izmanto-
jamai jaunai zāļu vielai (J. Fotins, A. Gutcaits, 
I. Kalviņš, R. Zemribo, V. Kauss; OSI sadarbībā ar 
Merz Pharmaceuticals, Vācija). Savukārt 2014. gada 
3. jūlijā ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) 
paātrinātas reģistrācijas kārtībā atļāva pielietot 
periferālās Tlimfomas ārstēšanai preparātu belino
stats (PXD101, tirgus nosaukums: Beleodaq®), 
kura aktīvā viela tika atklāta OSI (K. Dikovska, 
I. Kalviņš, E. Loža). LZA nominēto Latvijas zināt-
nes sasniegumu galvgalī šis rezultāts nonāca tādēļ, 
ka belinostata iegūšana un izpēte bija pirmais gadī-
jums neatkarīgās valsts vēsturē, kad mūsu zināt-
nieku kolektīvs pierādīja, ka spēj efektīvi sadarbo-
ties ar citu valstu kolēģiem un ieņemt līdztiesīgu 
vietu starptautiskā pētnieku konsorcijā, sekmīgi 
izstrādājot oriģinālas zāles. Darbu pie jaunā prepa-
rāta izstrādes OSI Karbofunkcionālo savienojumu 
laboratorijas autoru kolektīvs sadarbībā ar Anglijas 
un Dānijas kolēģiem uzsāka jau pagājušā gadsimta 
90. gadu beigās. Viela, kas tagad pazīstama ar nosau-
kumu “belinostats”, pirmo reizi tika sintezēta jau 
2001. gadā, tomēr kopumā padziļinātai preparāta 
darbības mehānisma izpētei sintezēti vairāki simti 
aktīvu savienojumu. Paralēli medicīnas ķīmijas pētī-
jumiem OSI autoru kolektīvs prognozēja un sin-
tezēja belinostata metabolītus, un ķīmiķu darbs pie 
šī preparāta pilnībā tika pabeigts tikai 2012. gadā.

OSI sekmīgi attīsta arī organiskās sintēzes 
metodoloģijas pētījumus, un 2012. gadā LZA savu 
sasniegumu sarakstā atzīmēja inovatīvu organisko 
savienojumu sintēzes metodoloģiju, kas balstās 
uz dabā visplašāk sastopamo un vienlaikus visma-
zāk reaģētspējīgo oglekļa–ūdeņraža (C—H) saišu 
aktivēšanu (D. Lubriks, I. Sokolovs, E. Sūna). C–H 
saišu tieša pārvēršana par C–C, C–N un C–O saitēm 
ir viens no lielākajiem izaicinājumiem organiskajā 
ķīmijā. OSI pētnieki bija spējuši atrast efektīvu un 
lētu problēmas risinājumu, kas balstās uz hiperva
lentā joda savienojumu izmantošanu vara sāļu kata-
līzes apstākļos. Šie pētījumi publicēti visaugstākās 
raudzes pasaules ķīmijas nozares žurnālos.

Ir sekmīgi turpinājušies arī OSI zinātnieku 
jaunu pretvēža zāļu kandidātvielu meklējumi. 
2015. gadā LZA atzīmēja OSI Farmakomodulatoru 
sintēzes grupas veikto pētījumu, kura rezultātā 
bija atklātas oriģinālas selēnu saturošas pretvēža 
zāļu kandidātvielas, kuras in vivo modeļos nomāca 
audzēja attīstību līdz pat 100% (P. Arsenjans, 
I. Šestakova, I. Domračova, E. Paegle, J. Vasiļjeva). 
Iegūtās zināšanas ļauj radīt jaunus un perspektīvus 
selēnu saturošus pretvēža aģentus, kas spēj nomākt 
audzēju augšanu vai novērst tā veidošanos agrīnā 
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fāzē. Aprakstītā pētījumu cikla rezultāti paver iespē-
jas ne tikai perspektīvāko kandidāt savienojumu 
tālākai attīstīšanai, bet ir uzskatāmi par pamatu 
jauna tipa pretvēža preparātu pētniecībai kopumā.

Nākotnes cerības OSI saista ar turpmāku integ-
rēšanos Eiropas pētnieciskajā telpā, turpinot attīstīt 
saikni ar saviem ilggadējiem sadarbības partneriem 
visā pasaulē. Viens no piemēriem ir iekļaušanās 
jaunveidojamajā Eiropas pētniecības infrastruk-
tūras konsorcijā EUOPENSCREEN (5. att.). 
2017.  gada 15.  maijā Latvija oficiāli apliecināja 
savu nodomu iesaistīties, bet 20. oktobrī OSI tika 
nominēts kā šī konsorcija nacionālā partnerinsti-
tūcija. EUOPENSCREEN starpdisciplinārā pieeja, 
apvienojot kopīgam darbam ķīmiķus, inženierus, 
biologus, informātikas speciālistus, novērsīs esošo 
fragmentāciju Eiropas zinātnē ķīmiskās bioloģijas 
jomā un veicinās inovāciju farmācijas industrijā, 
klīniskajos pētījumos, diagnostikā, sistēmbioloģijā 
un struktūrbioloģijā. 

Latvijas dalība EUOPENSCREEN infrastruk-
tūras konsorcijā (ERIC) sniegs abpusēju pienesumu. 
Paredzams, ka OSI institūta ilggadējā pieredze 
jaunu medikamentu atklāšanā, kā arī radītie modeļi 
jaunsintezēto savienojumu bioloģiskās aktivitātes 
pārbaudei, tajā skaitā aktivitātes pārbaudes in vivo, 
dos būtisku ieguldījumu EUOPENSCREEN izvir-
zīto mērķu un uzdevumu īstenošanā. OSI dalība 
EUOPENSCREEN infrastruktūras konsorcijā kā 

5. att. OSI direktors Osvalds Pugovičs iepazīstina ar EU-OPENSCREEN iespējām

partnerim ļaus pilnvērtīgi izmantot institūta pēt-
niecisko kapacitāti un infrastruktūru. Dalība kon-
sorcijā dos ne vien ieguldījumu Eiropas nozīmes 
insfrastruktūrā, bet arī ilgtermiņā stiprinās un 
attīstīs Latvijas zinātnes izcilību un konkurētspēju.

OSI ir uzsācis arī ES Struktūrfondu atbalstītu 
Fitoķīmijas centra izveides projekta īstenošanu. 
Projekta mērķis ir izveidot jaunu centru, kas 
nodarbosies ar bioloģiski aktīvu preparātu un 
pārtikas piedevu iegūšanas un izdalīšanas tehno-
loģiju izstrādi, farmakoloģiskajām pārbaudēm un 
analītiskās ķīmijas pētījumiem. Projekta idejas 
pamatojumā ir augušais pieprasījums fitofarmā-
cijas, fitokosmētikas un fitopārtikas jomā, mainoties 
patērētāju prioritātēm par labu dabīgiem, bioloģiski 
audzētu augu valsts izcelsmes farmācijas, kosmē-
tikas un pārtikas produktiem. Projekta rezultāti 
uzlabos tehnoloģiju pārneses infrastruktūras un 
zināšanu pieejamību Latvijā, tādējādi stimulējot 
jaunu atklāto vai uzlaboto bioloģiski aktīvo vielu 
nodošanu trešajām personām to komercializēšanas 
vajadzībām, veicinot augsti pievienotas produkcijas 
ražošanu Eiropas Savienībā un jo īpaši Latvijā.

Latvijas nākamajā simtgadē S. Hillera izlolotais 
OSI iesoļo kā spēcīga starptautiskā līmenī atzīta un 
moderna zinātniskā institūcija, kas turpina savu 
veiksmes stāstu: akadēmiskās zinātnes izcilībā 
balstīta inovatīvā pielietojamā pētniecība sadarbībā 
ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem. 
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Andrejs Ērglis, Dr. med., profesors, LZA viceprezidents 
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Universitāte

Komandas zinātne: medicīnas 
nākotne. Kardioloģija kā piemērs

Pauls Stradiņš ir teicis, ka medicīna ir reizē 
amats, zinātne un māksla. Kamēr māksla ārstēt sli-
mos ir tikpat sena kā cilvēce, modernās medicīnas 
zinātniskā bāze sāka veidoties tikai 19. gadsimta 
beigās, turklāt gadu gaitā viena pētnieka, parasti 
unidisciplināras jomas atklājumus ir nomainījušas 
multi, inter un transdisciplināras veselības aprū-
pes komandas jeb tā sauktā komandas zinātne. 

Ateroskleroze ir galvenais nāves un nespējas 
iemesls Latvijā, tā ir hroniska difūza iekaisīga sli-
mība dažādos asinsvadu baseinos, izraisot koro-
nāro, cerebrovaskulāro un perifēro artēriju slimību. 
Kreisās koronārās artērijas kopējais stumbrs (LM, 
angļu val. left main) ir nozīmīgākais arteriālais seg-
ments kopējā asinsvadu tīklojumā (1. att., A). LM 
slimības gadījumā lielākā daļa pacientu ir simpto-
mātiski, viņiem ir augsts kardiovaskulāru notikumu 
attīstības risks, turklāt akūts artērijas slēgums šajā 
segmentā visbiežāk ir fatāls. Tāpēc bez dzīvesveida 
pārmaiņām un medikamentozās terapijas šajos 
gadījumos rekomendē veikt artērijas, kurā ir atero
sklerotiskās pangas radīts sašaurinājums, revasku-
larizāciju, lai mazinātu išēmijas simptomus, uzla-
botu dzīves kvalitāti un mazinātu mirstību. 

Kreisās koronārās artērijas 
stumbra slimības revaskularizācija 

Vēsturiski senākā koronāro artēriju slimības, 
t. sk. LM sašaurinājumu revaskularizācijas metode 
ir koronāro artēriju šuntēšanas operācija (KAŠ) – 
procedūra, kuras laikā, izmantojot pacienta vēnas 
(parasti no kājām) vai artērijas, veido apvedceļus 
sašaurinātajām artērijām un atjauno sirds mus-
kuļa asinsriti. Pasaulē 20. gs. 60. gados to ieviesa 
 kardioķirurgi R. H. Goetz, V. Kolesov, H. Garret, 
R. Favaloro, bet Latvijā 70. gados pirmās operāci-
jas veica kardioķirurgi O. Putniņš, J. Volkolākovs, 
R. Lācis. Kopš 80.  gadiem veikti vairāki pētī-
jumi, kuros pierādīja KAŠ spēju salīdzinājumā ar 

medikamentozo terapiju uzlabot dzīvildzi  augsta 
riska pacientiem ar LM slimību vai triju artēriju 
slimību. 

Dekādi vēlāk (1977. g., Šveicē) vācu kardiologs 
A. Grüntzig veica pirmo perkutāno transluminālo 
balonangioplastiju (katetru sistēmu lokālā anestē-
zijā ievada cirkšņa vai rokas artērijā un paplašina 
sašaurināto artēriju ar kontrolētām balona inflāci-
jām) – mazāk invazīvu revaskularizācijas procedūru, 
ko mūsdienās dēvē par perkutānu koronāru inter-
venci (PCI). Pirmā PCI Latvijā veikta 1990. gadā 
(kardiologi radiologi A. Ērglis, A. Dombrovkis). 
Sākotnējā pieredze liecināja, ka balonangioplas-
tiju vissekmīgāk var veikt pacientiem ar vienas 
artērijas proksimāliem bojājumiem, tomēr pirmās 
procedūras LM bojājumos bija nesekmīgas gan peri
procedurālu komplikāciju dēļ, gan nepilnīgas steno-
zes dilatācijas dēļ, jo angiogrāfiski nevarēja precīzi 
novērtēt slimības izplatību artērijas sieniņā. Tāpēc 
ilgstoši pastāvēja viedoklis, ka LM bojājumu ārstē-
šanā “zelta standarts” ir KAŠ un invazīvām ārstē-
šanas metodēm ir vieta tikai ļoti augsta ķirurģiska 
riska gadījumā vai akūtās situācijās.

Turpmāka PCI tehniskā attīstība, t. sk. koro-
nāro stentu (mazas metāla tīkliņa protēzes) ievie-
šana, atjaunoja interesi par PCI LM bojājumos, 
vairākos pētījumos ir salīdzināta dažādu revasku-
larizācijas metožu efektivitāte pacientiem ar LM 
bojājumiem.

Pirms 10  gadiem mēs veicām pasaulē pirmo 
randomizēto pētījumu, kurā salīdzinājām PCI ar 
parasta metāla stenta (BMS, angļu val. bare metal 
stent) vai pirmās ģenerācijas ar zālēm (paklitakselu) 
pildīta stenta (DES, angļu val. drug eluting stent) 
103 pacientiem ar neprotektētiem LM bojājumiem. 
Sešu mēnešu apsekošanas laikā nomira 2 pacienti 
(1,9% mirstība katrā grupā), nenovērojām nevienu 
stenta trombozes gadījumu, izdzīvošana bez nozīmī-
giem kardiāliem notikumiem bija 70% BMS grupā 
un 87% DES grupā (p=0,036). Ar paklitakselu pār-
klāto DES pārākums galvenokārt bija saistīts ar 
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ievērojamu mērķa bojājumu revaskularizācijas bie-
žuma samazinājumu, un efektivitāte saglabājās līdz 
pat trim gadiem. Svarīgi norādīt, ka visas inter-
vences veicām intravaskulārās ultraskaņas (IVUS) 
kontrolē un aterosklerotisko plāksni pirms stenta 
implantācijas modificējām ar speciāliem griezošiem 
baloniem.

Kopš 2002. gada visus pacientus, kuriem Latvijas 
Kardioloģijas centrā veikta perkutāna koronāra 
intervence LM bojājumos, ieslēdzam LM bojājumu 
reģistrā ar mērķi novērtēt reālās dzīves iznākumus 
šajā populācijā. 965 pacientu analīze pierādīja, ka 
IVUS vadīta intervence bija saistīta ar labāku viena 
gada izdzīvošanu bez kardiovaskulāriem notiku-
miem salīdzinājumā ar tikai angiogrāfisku vadītu 
PCI (97,1% vs. 93,7%, p=0,036). Savukārt plāksnes 
modifikācija ar griezošo balonu uzlaboja gan kopējo 
(95,9% vs. 89,8%, p<0,0001), gan kardiovaskulāro 
(96,8% vs. 90,9%, p<0,0001) dzīvildzi salīdzinājumā 
ar PCI, kur aterosklerotiskās pangas modifikācija 
netika veikta.

Mūsu randomizētais pētījums un reģistra ana-
līze apliecināja, ka, attīstoties PCI tehnikām un teh-
noloģijām, operatora prasmēm, kā arī atbilstošai 
farmakoterapijai, PCI varētu būt kā vērtīga KAŠ 
alternatīva LM bojājumu ārstēšanā, taču tas bija 
jāpierāda randomizētos pētījumos.

SYNTAX pētījums bija prospektīvs, randomizēts 
pētījums, kurā 85 centros, 17 valstīs, t. sk. Paula 
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Latvijā, 
randomizēja 1800 pacientus ar LM un/vai 3 artē-
riju koronāro artēriju slimību, lai salīdzinātu KAŠ 
un PCI ar pirmās ģenerācijas DES implantāciju. 
Neprotektēto LM bojājumu kohortā (n=705) piecu 
gadu rezultāti rādīja, ka nāves un miokarda infarkta 
risks abās ārstēšanas grupās neatšķīrās, taču PCI 
grupā pacientiem retāk novēroja insultus, bet bija 
biežāks atkārtotu revaskularizāciju risks salīdzi-
nājumā ar KAŠ. Kopējais nelabvēlīgu kardiālu un 
cerebrovaskulāru notikumu biežums bija 31,0% 
KAŠ un 36,9% PCI grupā, p=0,12. SYNTAX pētī-
jums ieviesa jaunu anatomisku riska novērtēšanas 
skalu – SYNTAX score, novērtējot katra bojājuma 
anatomisko lokalizāciju un izteiktības pakāpi. Jo 
sarežģītāks bija bojājums, jo augstāka bija riska 
skalas vērtība. Pacientiem ar zemu/mērenu risku 
(SYNTAX score 0–32) kopējo nelabvēlīgo notikumu 
risks bija līdzīgs abās revaskularizācijas grupās, bet 
pacientiem ar augstu risku (SYNTAX score ≥33) PCI 
grupā bija vairāk nelabvēlīgu notikumu nekā KAŠ 
grupā. Ņemot vērā SYNTAX rezultātus, pēdējās 
Eiropas Kardiologu biedrības miokarda revaskulari-
zācijas vadlīnijās pacientiem ar zemu SYNTAX score 
risku gan PCI, gan KAŠ ir vienlīdzīgas IB klases 
rekomendācijas, savukārt, PCI piemērotība augsta 
SYNTAX score gadījumā ir strīdīga. 

Mūsu pētniecības komanda uzskata, ka, 
piemērojot modernas diagnostikas (intravasku-
lārās attēldiagnostikas vadība un optimizācija) 
un ārstēšanas (pangas modifikācija pirms stenta 
implantācijas, jaunākās ģenerācijas DES, bio-
resorbējošas vaskulāras platformas, papildu 
farmakoterapija) stratēģijas, kuras netika pilnībā 
izmantotas SYNTAX pētījumā, varētu uzlabot 
PCI iznākumus pacientiem ar augsta riska ana-
tomiju, piemēram, īsti bifurkāciju bojājumi, kuri 
ir ārstējami ar divu stentu implantāciju no LM uz 
galveno zaru (priekšējo lejupejošo artēriju, LAD) 
un no LM uz sānu zaru (apliecošo artēriju, LCX). 
Šāda bojājumu ārstēšanas stratēģija ir saistīta ar 
augstu restenozes attīstības risku sānu zara ostijā. 
Bioresorbējošas platformas (BVS) implantācija ir 
pilnīgi jauns koncepts, kas pārejoši balsta artēriju 
un nodrošina zāļu nogādi bez metāliskam stentam 
raksturīgiem ilgtermiņa ierobežojumiem. BVS spēj 
mehāniski balstīt koronāro artēriju vajadzīgo laika 
periodu, bet tad pakāpeniski uzsūcas, atbrīvojot 
koronāro artēriju no svešķermeņa klātbūtnes, tā 
rezultātā saglabājot normālu asinsvada fizioloģiju 
un anatomisko veselumu.

1. att. Nozīmīgs LM bojājums angiogrāfiski (A) un IVUS (B) pirms 
intervences un rezultāts pēc PCI LM angiogrāfiski (C) un OCT (D)
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Nesen mēs uzsākām prospektīvu, viena cen-
tra pilotreģistru ar mērķi analizēt neprotektētu 
LM īstu bifurkāciju bojājumu ārstēšanu ar IVUS 
vadītu un optiskās koherences tomogrāfijas (OCT) 
optimizētu divu stentu tehniku, lietojot everolimus 
izdalošu platīna hroma koronāro stentu (Synergy) 
no LM uz galveno zaru un BVS (Absorb) sānu zarā 
(1. att.). Mūsu hipotēze ir, ka šī tehnika ir droša un 
piemērota, un agrīnie rezultāti ir līdzvērtīgi vēstu-
riskiem rezultātiem ar divu metāla DES implantā-
ciju, bet ilgtermiņa rezultāti ir labāki nekā vēsturis-
kām kontrolēm. Pētījums joprojām turpinās.

Sirds komanda

Viens no nozīmīgākajiem SYNTAX pētījuma 
ieguldījumiem bija multidisciplināras Sirds koman-
das koncepta ieviešana. Šī komanda sastāv vismaz 
no klīniskā kardiologa, invazīvā kardiologa un sirds 
ķirurga. Sirds komandai ir IC klases rekomendāci-
jas Eiropas Kardiologu biedrības miokarda revasku-
larizācijas vadlīnijās. Pieaugot pacientu vecumam 
un pievienojoties blakus slimībām, pacientu ārstē-
šana ir saistīta ar augstāku nelabvēlīgu notikumu 
risku. Šajos gadījumos sirds komandas koncepcija 
paredz ap pacientu, kurš ir komandas centrā, pulcēt 
visus nozīmīgākos, ne tikai kardiovaskulārās spe-
cialitātes un veselības aprūpes pakalpojumu snie-
dzējus (paplašinātā sirds komanda), lai apspriestu 

2. att. Sirds komanda un paplašinātā sirds komanda

dažādu ārstēšanas iespēju ieguvumus un trūkumus, 
izvēlētos labāko ārstēšanas stratēģiju katram indi-
viduālam pacientam un iepazīstināt ar šo lēmumu 
pacientu un viņa ģimeni (2. att.). 

Sirds komandas konceptu lieto ne tikai, izlem-
jot par koronārās revaskularizācijas metodi, bet arī 
ārstējot sirds mazspēju un strukturālas sirds slimī-
bas, izmantojot perkutānas transkatetrālas aortālas 
un mitrālas intervences.

Perkutāna vārstuļu slimību 
ārstēšana 

Pacientiem ar sistolisku sirds mazspēju bieži 
novēro funkcionālu mitrālu regurgitāciju (MR), 
un tā ir saistīta ar sliktu prognozi. Lai gan nelielos 
randomizētos ķirurģiskos pētījumos pierādīts, ka 
mērenas funkcionālas MR korekcija uzlabo funk-
cionālo klasi un samazina kreisā kambara izmērus, 
vairumam pacientu parasti neizdara ķirurģisku 
MR korekciju, ja vien nav plānota cita veida kar-
dioķirurģiska operācija, piemēram, KAŠ. ARTO 
sistēma (MVRx Inc., San Mateo, California) ir 
iekārta funkcionālas MR ārstēšanai, izmantojot 
perkutānu transkatetrālu pieeju. Iekārta sastāv no 
šuves, kura savieno divus enkurus priekškambaru 
starpsienā, un koronārā sinusā. Šuve tiek nosprie-
gota, lai samazinātu priekšējo–mugurējo mitrālā 
gredzena diametru, tādējādi uzlabojot mitrālā vār-
stuļa lapiņu sakļaušanos un samazinot funkcionālu 
MR (3. att.,  A). Mēs veicām MAVERIC pētījumu 
pirmo reizi cilvēku populācijā ar ARTO sistēmu. 
Vienpadsmit augsta ķirurģiska riska pacientus 
(1. fāze) ar sistolisku sirds mazspēju, NYHA IIIV 
klasi un funkcionālu MR pakāpi ≥2 ārstējām 
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 
no 2013.  gada oktobra līdz 2014.  gada maijam. 
Procedūras laikā nelabvēlīgus drošības notikumus 
nenovēroja, un procedūra bija sekmīga 100% gadī-
jumu. Agrīnās apsekošanas laikā vienam pacientam 
novēroja šķidrumu perikarda telpā, bet otram viena 
enkura dislokācijas dēļ bija nepieciešama sekojoša 
mitrālā vārstuļa protezēšana. Divu pacientu nāvei 
vairāk nekā 19  mēnešus pēc intervences nebija 
saistības ar iekārtu vai procedūru. Viens pacients 
ar aknu biliāru cirozi bija hospitalizēts ar kritisku 
kāju išēmiju, otram pacientam bija līdzestības trū-
kums jebkādai terapijai. Divu gadu apsekošanas 
laikā ehokardiogrāfijas un funkcionālais stāvoklis 
uzlabojās un saglabājās stabils vai labāks salīdzi-
nājumā ar 30 dienu rezultātiem (3. att.). Svarīgi, 
ka 90,8% pacientu divus gadus pirms intervences 
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bija hospitalizēti sirds mazspējas dēļ vismaz vienu 
reizi, bet pēc ARTO sistēmas implantācijas tikai 
27,2% pacientu tika hospitalizēti divu gadu laikā pēc 
 ārstēšanas (p=0,016). 

No pierādījumos balstītas 
medicīnas līdz precīzijas medicīnai

Pēdējo 30 gadu laika, lai raksturotu veidu, kā 
notiek pētniecība zinātniskajā medicīnā un tiek 
iegūtas zināšanas klīniskajā praksē, tiek lietoti vai-
rāki termini – uz pierādījumiem balstīta medicīna, 
translācijas medicīna un precīzijas medicīna. Uz pie-
rādījumiem balstīta medicīna pamatojas uz klīnis-
kiem pētījumiem, kuri veikti lielās populācijās, lai 
pētītu un novērtētu jaunus atklājumus. Translācijas 
medicīna piemēro bāzes zinātņu un citu nozaru 
zināšanas, lai uzlabotu veselības aprūpi, atklātu un 
attīstītu jaunas diagnostikas un ārstēšanas meto-
des. Nesen sadarbībā ar fiziologiem, fiziķiem un 
bioinženieriem pētījām un ieviesām jaunu neinva-
zīvu koronārās sirds slimības diagnostikas metodi – 
FFRCT. Šī metode ir balstīta uz Kristapa Zariņa un 
Čārlza Teilora (C. Taylor) iepriekš veiktiem pētīju-
miem Stenfordas Universitātē. 

Invazīvā koronārā angiogrāfija ir zelta standarts 
koronāro artēriju slimības atklāšanā, bet invazīvos 

frakcionētās plūsmas rezerves (FFR, angļu val. frac-
tional flow reserve) mērījumus izmanto, lai novēr-
tētu koronāro bojājumu funkcionālo nozīmīgumu. 
Lielos randomizētos pētījumos ir pierādīts, ka FFR 
vadīta PCI uzlabo dzīvildzi bez nelabvēlīgiem noti-
kumiem, samazina nevajadzīgu revaskularizāciju 
biežumu un samazina veselības aprūpes izmak-
sas. Koronārā CT angiogrāfija (CTA) ir neinvazīva 
iespēja tieši vizualizēt koronāro artēriju slimību, 
tai ir augsta jutība koronāro artēriju slimības atklā-
šanā, kā arī augsta negatīvā prognostiskā vērtībā 
obstruktīvu bojājumu izslēgšanā. Taču šai meto-
dei ir augsts viltus pozitīvu rezultātu skaits, kad 
to salīdzina ar FFR, jo CTA nespēj novērtēt koro-
nāro bojājumu hemodinamisko nozīmību. FFRCT 
sniedz iespēju izmērīt FFR neinvazīvā ceļā, CTA 
datiem piemērojot skaitļošanas šķidruma dinami-
kas principus (4. att.). Lai varētu izskaitļot FFRCT, 
vispirms izveido koronārās cirkulācijas modeli no 
CTA datiem, veic matemātisku koronārās fiziolo-
ģijas modelēšanu un piemēro šķidruma dinamikas 
regulējošos fizikālos likumus skaitlisko risinājumu 
iegūšanai. Latvijā veicām pirmo pilotpētījumu, lai 
novērtētu FFRCT precizitāti hemodinamiski nozī-
mīgu bojājumu diagnostikā, kā referenci izman-
tojot invazīvos FFR mērījumus 20  pacientiem ar 
zināmu vai iespējamu koronāro artēriju slimību. 
Pētījumā nenovēroja statistiski ticamu atšķirību 

3. att. ARTO sistēma (A). Mitrāla regurgitācija (B) un tās implantācijas ietekme uz mitrālu regurgitāciju (B) un NYHA klasi (C)
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starp invazīvi mērīto un neinvazīvi izskaitļoto FFR 
vērtību. Salīdzinājumā ar tikai anatomisku novērtē-
jumu ar CTA, FFRCT ievērojami uzlaboja šīs nein-
vazīvās metodes diagnostisko jutību. Šīs metodes 
precizitāte tika apstiprināta multicentru pētījumos. 
Mūsu centrā turpinās pētījums, kur FFRCT tehno-
loģiju pētām pacientiem ar LM koronāriem bojāju-
miem. Nākotnē šo metodi varēs lietot arī, lai prog-
nozētu koronārās plūsmas un spiediena izmaiņas 

4. att. Nozīmīgs LM bojājums angiogrāfiski (A), invazīvos FFR mērījumos (B) un neinvazīvos FFRCT mērījumos

intervences laikā, tādējādi ļaut invazīvajiem kar-
diologiem izvēlēties vislabāko stentēšanas tehniku 
(“virtuālā stentēšana”).

Šī tehnoloģija mums ir ļāvusi spert nākamo soli 
personalizētas precīzijas medicīnas virzienā. Tā ir 
jauna stratēģija slimību profilaksē, diagnostikā un 
pielāgotā ārstēšanā, kas balstās uz ģenētisku, vides 
un eksperimentālu variabilitāti, izmantojot “lielos 
datus” un mākslīgo intelektu.
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Politikas zinātnes veidošanās  
un tās loma Latvijā

Garīgā enerģija: humanitārās 
un sociālās zinātnes. Kultūras 
mantojums dinamiskā attīstībā

Politikas zinātne ir sociālā zinātne, kas nodar-
bojas ar politikas analīzi un izskaidrošanu, īpaši 
pievēršot uzmanību valdības institūtiem, politis-
kajiem procesiem vietējā (valsts, nacionālajā) un 
starptautiskajā līmenī. Politikas zinātne ir politi-
kas izpēte vai pētījums par to, kurš, ko, kad un kā 
to iegūst.2 

Izcilais valstsvīrs Vudrovs Vilsons ir norādījis, 
ka “politikas zinātnes metode ir dzīves interpretā-
cija; tās instruments ir dziļa ieskatīšanās, precīza 
izpratne par smalkiem, neformulētiem nosacīju-
miem.”3 Politikas zinātne palīdz izprast, ietekmēt 
politikas procesus. Tā rada teorijas, apgalvojumus, 
ar ko pamatot un izskaidrot reālos iekšpolitikas 
un ārpolitikas procesus. Politikas zinātnē izdarī-
tie secinājumi tiek aktīvi izmantoti politikas vei-
došanā, uzturēšanā un attīstībā. Sabiedrība vēlas 
kļūt zinošāka un pieprasa kompetentus politikas 
zinātniekus un strukturētu, pamatotu politisku 
informāciju, tāpēc politikas zinātnei gan teorē-
tiskā, gan praktiskā rakursā ir būtiska nozīme, lai 

sekmīgi piedalītos ne tikai iekšpolitiskajās, bet arī 
starptautiskās politikas norisēs.

Politikas zinātnes rašanās un attīstība jāskata 
kopsakarā ar valsts rašanos un attīstību, ar sabied-
rības attīstību. Demokrātiskā valstī sabiedrība 
veido valsti, nosaka tās procesus un ietekmē politi-
kas veidošanu. Latvijā politikas zinātni sāka iepa-
zīt 20. gs. 80. gados līdz ar trešo tautas atmodu. Tas 
bija laiks, kad sākās būtiskas pārmaiņas sabiedris-
kajos un politiskajos procesos Eiropā un PSRS, kad 
Latvijas sabiedrība pieprasīja izskaidrot šos noti-
kumus un gribēja zināt tālākos valsts attīstības 
ceļus un modeļus. 

Politikas zinātnes attīstība Latvijā, no vienas 
puses, bija vienkāršāka salīdzinājumā ar citām 
Rietumeiropas valstīm, jo Latvija varēja izmantot 
to valstu pieredzi, kurās politikas zinātne bija vei-
dojusies agrāk, pastāvējusi un attīstījusies daudzus 
gadu desmitus. No otras puses, bija jāņem vērā tas, 
ka pilnīgi pārņemt kādas valsts modeli nav iespē-
jams un pat nav vēlams, jo katras valsts politiskie 

Politikas zinātne palīdz attīstīt izpratni par institūcijām, to praksi un attiecībām, kas 
veido sabiedrisko dzīvi un veicina pilsonisko līdzdalību. Politikas zinātne ietver ne tikai 
valdības un valsts izpēti, bet arī empīriskās teorijas un zinātnisko metožu pielietošanu 
politisko jautājumu analīzē. Valsts, valdības un politikas pētījumu pamatā jābūt 
zinātniskajiem principiem, tāpēc politikas zinātne ir akadēmiskā disciplīna. 

Harolds Lasvels (H. Lasswell)1
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apstākļi un situācija, kā arī sabiedrības noskaņo-
jums un attieksme ir atšķirīgi. Jaunas akadēmis-
kas disciplīnas radīšana, kā jau iepriekš minēts, ir 
saistīta ar noteiktu sabiedrības vai valsts attīstības 
pakāpi vai arī ar tās izmaiņām.

Politikas zinātnes  
akadēmiskā vide

Latvijā diskusijas par to, ka ir nepieciešamas 
kardinālas izmaiņas sociālo zinātņu saturā un 
struktūrā, tai skaitā diskusijas tieši par politikas 
zinātnes veidošanu, sākās Latvijas Universitātē. 
Tas bija laiks, kad nozīmīgas izmaiņas skāra sabied-
riskos, politiskos un ekonomiskos procesus visā 
Centrālaustrumeiropā. Šos procesus sabiedrība 
prasīja izskaidrot, bet tobrīd pastāvošās sabied-
riskās zinātnes to nespēja, līdz ar to bija vajadzīga 
jauna zinātnes nozare, kas palīdzētu skaidrot radu-
šos situāciju un apstākļus, kā arī prognozēt valsts 
nākotnes modeļus.

Sākuma process zinātnes radīšanā bija nepār-
liecinošs un sarežģīts, ko vēl vairāk pastiprināja 
masu mediju un citu zinātnes virzienu pārstāvju 
skeptiskā attieksme, pārliecības un ticības trū-
kums. Daži Latvijas Universitātes akadēmiskā 
personāla pārstāvji šajā zinātnē saskatīja jaunus 
izaicinājumus un riskēja, lai šo zinātni ieviestu 
un iedzīvinātu Latvijā. Lai to paveiktu, pirmkārt, 
vajadzēja iegūt ārvalstu pieredzi un jaunas zinā-
šanas, kuru pieeja līdz tam Latvijā bija ierobežota; 
otrkārt, vajadzēja Latvijā ievest ārzemju litera-
tūru, politiska rakstura tekstus, mācību mate-
riālus, jo Latvijā tādu nebija; treškārt, bija nepie-
ciešams radīt sabiedrībai pieejamu mācību procesu, 
tai skaitā mācību literatūru latviešu valodā.

Galvenais ierobežojošais apstāklis politi-
kas zinātnes izveidošanā līdz 20. gs./21. gs. mijai 
bija sabiedrības aizspriedumi un neziņa par šīs 
zinātnes saturu un nozīmi, pieredzējuša akadē-
miskā personāla trūkums, mācību materiālu, pētī-
jumu un finanšu resursu trūkums. Savukārt pēc 
20. gs./21. gs. mijas vairāki politikas zinātnes aka-
dēmiskās vides trūkumi tika izskausti, bet sagla-
bājās būtisks ierobežojošais apstāklis  – nepietie-
kami finanšu resursi, kā rezultātā nebija iespē-
jams vienlaikus veikt efektīvu akadēmisko un 
pētniecisko darbu, paplašināt bibliotēku resursus, 
nodrošināt ārvalstu lektoru iesaistīšanu studiju 
procesā. Latvijas piemēru ir svarīgi aplūkot tāpēc, 
ka Latvijā šī akadēmiskā disciplīna tika radīta 

pirmo reizi valsts vēsturē, līdzīgi arī Igaunijā un 
Lietuvā. Kaut arī šo procesu attīstība notika lēni, 
rezultāts bija būtisks, ko var redzēt līdz pat šim lai-
kam. Latvijā ir daudzi sabiedrībā zināmi politikas 
pētnieki, politologi un zinoši pasniedzēji, kuru vie-
doklī sabiedrība ieklausās.

Politikas zinātnes akadēmiskais process nav 
iespējams bez investīcijām pētniecībā un šī pētnie-
ciskā darba sistematizācijas. Pētniecības process, 
akadēmiskā kapitāla uzkrāšana ir ilglaicīgs pro-
cess. Pozitīvi vērtējams, ka Latvijā organizē kon-
ferences politikas zinātnes ietvaros, tajās piedalās 
gan Latvijas, gan ārvalstu pārstāvji.

Latvijas pētnieki aktīvi piedalās arī ārvalstīs 
rīkotajās konferencēs. Konferences ir viens no vei-
diem, kā profesionāļi dažādās jomās var apmainī-
ties ar informāciju, diskutēt, gūt jaunas atziņas par 
politikas procesiem, politikas zinātnes iespējām tos 
ietekmēt.

Politikas zinātnes attīstību ietekmē ne tikai 
jaunas teorijas, bet arī reāli notikumi politiskajā 
arēnā, gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas līmenī. 
Tieši 21. gadsimts izvirza jaunus jautājumus, rada 
jaunas situācijas, kuras jāprot izskaidrot un risi-
nāt, īpaši starptautiskajā politikā un drošības jau-
tājumos. Starptautiskai politikai ir būtiska nozīme 
politikas zinātnē, tā nedrīkst būt krasi nodalīta no 
iekšpolitikas, jo tā ietekmē iekšpolitikas veidoša-
nas procesus.

Politikas zinātnes  
akadēmiskās studijas

Politikas zinātne Latvijā ir akadēmiski un soci-
āli nostabilizējusies salīdzinājumā ar laiku, kad tā 
sakta veidota. 

Vislielākais studentu skaits politikas zinātnes 
studijās bija 20. gs./21. gs. mijā, kas zināmā mērā 
skaidrojams ar sabiedrības pastiprināto interesi 
par ārpolitiku, par Latvijas iestāšanās procesu 
ES un NATO, kā arī par demokratizācijas procesu 
konsolidāciju.

Tas bija laiks, kad, attīstoties un nostiprinoties 
politikas zinātnes tradicionālajai specializācijai: 
politikas teorija, salīdzināmā politika, starptau-
tiskā politika un publiskā administrācija, strauji 
popularitāti iemantoja Eiropas studijas. 

Patlaban augstskolas bakalaura studijās 
Latvijā piedāvā vairākus specializācijas virzienus – 
Publiskā politika un pārvalde; Politika un 
sabiedrība; Starptautiskā politika un Eiropas 
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studijas; Reģionālā politika un valsts pārvaldība; 
Politika un politiskā komunikācija. Savukārt 
maģistra studijās pieejami šādi virzieni – Reģionālā 
politika un valsts pārvaldība; Starptautiskās attie-
cības un diplomātija; Eiropas publiskā pārvalde; 
Eiropas studijas.

Latvijas augstskolu programmas politikas 
zinātnes studijās liecina, ka augstskolas jau savlai-
cīgi plāno un organizē savu darbu, lai nodrošinātu 
pēc iespējas kvalitatīvāku studiju procesu, spētu 
sagatavot kompetentus, zinošus speciālistus.

Galvenie pētījumu virzieni  
un institūti

Akadēmiskā darbība, jaunu speciālistu  – 
politologu sagatavošana ir cieši saistīta ar 
pētniecību. Politikas zinātnē var izšķirt vairākus 
galvenos pētniecības virzienus  – demokrātija un 
demokratizācija; ārpolitika un drošības politika; 
ar ES saistītie jautājumi. Pētniecības virzienu 
aktualitātes vistiešākā veidā ir saistītas ar aktu-
alitātēm politiskos procesos. Šie virzieni ir svarīgi 
ne vien akadēmiskajā vidē, bet arī sabiedrībai. 
Prognozējot nākotnes perspektīvas, šie pētniecības 
virzieni politikas zinātnē neapšaubāmi saglabās 
savu nozīmīgumu arī turpmāk. Galvenie apstākļi, 
kas ietekmē šādas provizoriskas prognozes, ir sais-
tīti ar Latvijas politisko situāciju un sabiedrības 
pieprasījumu, tos ietekmē ne tikai Latvijas iekšpo-
litika, bet arī ārpolitiskie procesi.

Nozīmīgākie pētījumu veicēji 
politikas zinātnē Latvijā

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI)4  – 
vecākā un viena no zināmākajām pētniecības orga-
nizācijām Latvijā, tā ir starptautiski atpazīstama, 
specializējas tieši starptautiskajos jautājumos. LĀI 
veic pētījumus, izdod publikācijas, rīko lekcijas, 
seminārus un konferences, kas saistītas ar starp-
tautiskās politikas jautājumiem. LĀI un tā pētnieki 
pārstāv Latviju ar zināšanām un ekspertīzi, pieda-
lās un koordinē virkni dažādu starptautisku pēt-
niecības projektu. LĀI pētījumu tēmas ir saistītas 
ar: 1) Latvijas ārlietu politikas jomu novērtējumu; 
2) transatlantiskajām attiecībām; 3) ES politikām, 
tostarp ar Kaimiņattiecību politiku un Austrumu 
partnerības jautājumiem; 4) daudzpusējās un div-
pusējās attiecības ar Krieviju. LĀI pētījumus veic 
arī enerģētikas jomās.

Austrumeiropas politikas pētniecības 
centra (APPC)5 galvenais uzdevums ir dot iegul-
dījumu Latvijas ārpolitikas attīstībā, stiprinot 
Latvijas ekspertīzi par Krievijas attīstību un tās 
dažādajām ārpolitikas izpausmēm kaimiņval-
stīs. APPC galvenie mērķi ir 1) sekmēt Latvijas 
ārpolitikas attīstību, veicot pētniecisko darbību 
Austrumeiropas valstu politikas, vēstures un eko-
nomikas jomās; 2) attīstīt sadarbību ar Latvijas 
un ārvalstu pētnieciskajiem institūtiem un citām 
organizācijām; 3) apzināt un skaidrot Latvijas inte-
reses ārvalstīs. APPC līdztekus pētnieciskajai dar-
bībai rīko dažādus vietēja un starptautiska mēroga 
seminārus un diskusijas, lai veicinātu Latvijas un 
Rietumvalstu sabiedrību izpratni par ikdienas 
izaicinājumiem, ko rada Krievijas aktīvā politika. 
APPC eksperti regulāri publiski pauž viedokli, kā 
arī uzstājas dažādās konferencēs, semināros, dis-
kusijās un citos pasākumos Latvijā un ārvalstīs.

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un 
politisko pētījumu institūta (SPPI)6 mērķi ir 
attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, vei-
cināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un 
starptautiskajā mērogā, kalpot sabiedrībai tās 
problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sek-
mēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociāla-
jos un politiskajos procesos. SPPI ir četri galvenie 
pētniecības virzieni: 1) Latvija starptautiskajās 
attiecībās, īpaši attiecībās ar Krieviju un jaunajiem 
Eiropas kaimiņiem; 2) demokrātija un minoritātes; 
3) reģionālā attīstība Latvijā; 4) mediji, informācija 
un kultūra. 

Pēdējos gados aktuāli ir pētījumi par drošības 
politiku, ar to nodarbojas Latvijas Nacionālās aiz-
sardzības akadēmijas (NAA) Drošības un stratē-
ģiskās pētniecības centrs (NAA DSPC),7 kura 
mērķis ir sekmēt drošības un aizsardzības politikas 
kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabied-
rības izpratni par šiem jautājumiem.

Politikas zinātnes aktuālie virzieni

Publiskā politika/pārvalde  – kā tiek īste-
nota valdības politika, sagatavoti cilvēkresursi 
darbam publiskajā pārvaldē, organizēta valdības 
darbība un politika, kā arī saskarsmes jautājumi ar 
sabiedrību.

Starptautiskā politika  – kā valsts īsteno 
starptautisko politiku un kā tiek pārstāvētas 
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valsts nacionālās intereses, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus, kāda stratēģija tiek attīstīta un ievērota 
sadarbībā ar citām valstīm.

Demokrātiska valsts un politiskā līdz-
dalība  – kā valstī tiek organizēts lēmumu pie 
ņemšanas process, kā iedzīvotāji piedalās politis-
kajā dzīvē, kā valstī darbojas politiskie un valsts 
institūti.

Nobeigumā varam secināt, ka politikas zinātnes 
teorijas un pētījumu rezultāti tiek izmantoti plašā 
darba tirgus spektrā. Tās ir valsts pārvaldes insti-
tūcijas (Ministru kabinets, Valsts kanceleja, minis-
trijas, tiešās pārvaldes institūcijas, atvasinātās 
pārvaldes institūcijas, pastarpinātās pārvaldes 
institūcijas), likumdevēja institūcijas, Prezidenta 
kanceleja, nevalstiskās institūcijas, biznesa struk-
tūras (lielie un mazie uzņēmēji), lobēšanas orga-
nizācijas (LDDK, arodbiedrības), LTRK, FKTK, 
neatkarīgās institūcijas (Latvijas Banka, Valsts 

kontrole), pašvaldības, valsts un pašvaldību kapi-
tālsabiedrības, aģentūras, masu mediji (drukātie 
un elektroniskie, radio, televīzija un prese), ziņu 
aģentūras, konsultāciju bizness, sabiedrisko attie-
cību sfēra, politiskās un nevalstiskās organizācijas 
gan nacionālā, gan starptautiskajā līmenī, ES insti-
tūcijas, NATO, Pasaules Banka, ANO, arī citas. 
Raugoties no absolventu nodarbinātības perspek-
tīvas, politikas zinātnes studiju programma ir 
ilgtspējīga. Latvijā arī nākotnē būs pieprasījums 
pēc kvalificētiem speciālistiem valsts pārvaldē, 
starptautiskajās attiecībās, kā arī politisko procesu 
analīzē un pētniecībā. Latvijas augstskolas saskaņā 
ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem ir 
spējīgas nodrošināt šādu speciālistu sagatavošanu.

Politikas zinātne ir strauji attīstījusies un tur-
pina nepārtraukti attīstīties, tā devusi būtisku 
ieguldījumu valsts izaugsmē. Latvijas augstskolas 
līdz šim ir sagatavojušas daudzus kompetentus, 
sabiedrībā zināmus politologus, ar kuru zināšanām 
Latvijas sabiedrība var lepoties.
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Ārija Meikališa, Dr. iur., LU Juridiskās fakultātes profesore, LZA korespondētājlocekle

Tiesību zinātnes nozīme  
tiesiskas valsts izveidē, 
nostiprināšanā un attīstībā

Latvijas Republikas Satversmes ievadā (pream-
bulā) Latvija raksturota “kā demokrātiska, tiesiska, 
sociāli atbildīga un nacionāla valsts”. Tādējādi 
atzīts, ka arī “valsts tiesiskums” apliecina “Latvijas 
valsts mūsdienu raksturu”, “Latvijas valsts konsti-
tucionālās sistēmas vizītkarti”, tas ir “morāls aici-
nājums sabiedrībai” un “inspirācijas avots tiesību 
piemērotājiem”, kas vienlaikus arī uzliek konkrētus 
pienākumus.1 Tiesiskas valsts izpratnei, pazīmēm 
utt. ir veltīts ne mazums pētījumu un diskusiju, 
kuru atklāšana šoreiz nav šīs publikācijas mērķis. 
Skaidrs ir viens – tiesību zinātne ir neatņemama tie-
siskas valsts nepieciešamība.

“Tiesību zinātne ir nozīmīga nacionālas valsts 
tiesiskās sistēmas sastāvdaļa. Tiesību teorijas atziņu 
kontekstā tiesību zinātne parasti tiek raksturota kā 
tiesību palīgavots, proti, tiesībzinātnieku atziņas 
tiesību piemērotāji var izmantot, lai noskaidrotu 
piemērojamo tiesību normu saturu un sniegtu argu-
mentētāku pieņemtā lēmuma pamatojumu. Ar tie-
sību zinātni saprotams teorētisko uzskatu un vie-
dokļu kopums, kas izteikts juridiskajā literatūrā. 
Tiesību zinātne pēta un analizē spēkā esošās tiesī-
bas, izstrādā un sistematizē teorētiskās zināšanas, 
analizē un vispārina pastāvošo tiesu praksi, kā arī 
izstrādā un attīsta metodes, ar kuru palīdzību tiek 
iztulkotas un piemērotas tiesību normas. Tajā pašā 
laikā tiesību zinātne nav vis empīriska zinātne, bet 
gan normatīva zinātne. Tiesību zinātne ne tik daudz 
apraksta pastāvošo stāvokli, cik tiecas noteikt, 

 1 Tuvāk sk. Balodis, R. Latvijas Republikas Satversmes ievads. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 
I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 91.–135. lpp.

 2 Dažādu autoru viedokļi. Citēts no: Āboltiņa, S., Pleps, J. Tiesību zinātnes loma likumdevēja darbā. Jurisprudence un 
kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. LU Juridiskās fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konfe
rences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 15.–16. lpp.

 3 Dažādu autoru viedokļi. Citēts no: Bičkovičs, I., StradaRozenberga, K. Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu 
praksē. Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Turpat, 28. lpp.

 4 Pleps, J. Komentāru loma Latvijas Republikas Satversmes piemērošanā. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 9. lpp.

kādam jābūt pareizam (taisnīgam) stāvoklim.
Tiesību zinātne tradicionāli izstrādā priekšlikumus 
aktuālu tiesību jautājumu sistēmiski taisnīgiem risi-
nājumiem, gatavojot tiesībpolitiskus ieteikumus par 
vēlamo tiesību normu izdošanu.”2 Tiesību zinātnes 
mācības sniedz arī skaidrojumu par tiesību normām, 
to izcelsmi, piemērošanu, tādēļ tās ir tiesību avots 
un to nozīme normu radīšanas procesā ir ļoti liela. 
Tāpat tai ir aizvien pieaugoša loma tiesību izpratnes 
veidošanā un tiesību piemērošanā, tiesību zinātnes 
atziņas ir plaši izmantojamas tiesu un valsts pār-
valdes iestāžu nolēmumu argumentācijā un kalpo 
par orientēšanās līdzekli tiesībās. Jāpiekrīt, ka dok-
trīnai (pats vārds saistāms ar grieķu doxa, kas tul-
kojams kā ‘viedoklis’) tiesībās ir gandrīz tāda pati 
loma kā sabiedrības viedoklim politikā, un šī loma ir 
ievērojama.3 “Bez kvalitatīvas tiesību zinātnes nav 
iespējama .. Latvijas tiesiskās sistēmas attīstība.”4

Neviens neapstrīdēs, ka tiesiska valsts nav iespē-
jama bez kvalitatīvām tiesību normām un kvalitatī-
vas to piemērošanas. Abos šajos procesos nenovēr-
tējama ir juridiskās zinātnes pārstāvju līdzdalība. 
Ņemot vērā to darbības formu, šo līdzdalību nosacīti 
var iedalīt divās formās – “tiešā” un “netiešā” jeb 
pastarpinātā. Tiešā tiesībzinātnieka dalība likum-
došanas un juridiskās prakses procesos izpaužas to 
funkcionēšanā ne tikai kā tiesībzinātniekam, bet 
vienlaikus kā attiecīgās jomas “praktiskajam” dar-
biniekam, savukārt netiešā jeb pastarpinātā – kā 
nākamās juristu paaudzes skolotājam un kā tiesību 
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zinātnes jeb doktrīnas, kura izmantojama gan tie-
sību normu jaunradē, gan arī to piemērošanā kā tie-
sību palīgavots, radītājam. Uzsverams, ka neviena 
no šīm formām nav mazāk svarīga un nozīmīga, taču 
tiesībzinātnieka primārais uzdevums saistāms tieši 
ar otro – tiesību zinātnes veidošanu un attīstīšanu.

Tiesībzinātnieku tiešā iesaiste tiesiskuma veido-
šanā un stiprināšanā, atjaunojot Latvijas valstisko 
neatkarību un arī šobrīd, nav noliedzama. Tieši no 
tiesībzinātnieku vidus nāk daudzi atzīti politiķi un 
juridiskās prakses pārstāvji, kuru devums ir bijis un 
ir nozīmīgs. Nevar nepieminēt, ka daudzi spilgtākie 
Latvijas neatkarības atjaunošanas un jaunās tiesis-
kās sistēmas izveides laika politiķi bija juristi, kuri 
gan balsojuši par 1990. gada 4. maija neatkarības 
deklarāciju un 1991. gada 21. augusta konstitucio-
nālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko sta-
tusu” pieņemšanu, gan tūlīt pēc tam aktīvi iesaistī-
jušies Saeimas likumdošanas darbā.5 Pēdējos gados 
tiesībzinātnieku interese par iesaistīšanos politikā 
gan strauji mazinājusies, kas rezultējies ar salīdzi-
noši mazu to juristu pārstāvību Saeimā, kuri pirms 
ievēlēšanas un arī pēc tās aktīvi turpina zinātnisko 
pētniecību jurisprudences jomā. 

Tai pašā laikā jāatzīmē, ka ir pieaugusi tiesībzi-
nātnieku pārstāvība juridiskās prakses iestādēs. Tā, 
pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā tiesībzinātnieki 
faktiski bija tikai Satversmes tiesas tiesneši (šajā 
sakarā norādāms, ka pirmais Satversmes tiesas 
sastāva vairākums tika veidots no līdz tam atzītu 
tiesībzinātnieku un augstskolu pasniedzēju vidus, 
no kuriem vairums ar zinātniskajiem grādiem).6 
Neraugoties uz to, ka juridiskās un augstākās izglītī-
bas iestādēm nav tiešas ietekmes uz Satversmes tie-
sas tiesnešu izvēles procedūru, tomēr tendence šim 
amatam virzīt un tajā apstiprināt tiesību zinātnes 
pārstāvjus ir saglabājusies joprojām. Tā, piemēram, 
šobrīd praktiski visi šīs tiesas tiesneši ir saistīti ar 
juridisko zinātni – pieciem no septiņiem ir juridisko 
zinātņu doktora grāds un tie joprojām līdztekus tie-
nešu pienākumu pildīšanai Satversmes tiesā veic 
aktīvu pedagoģisko darbību (trīs no tiem ir vēlēti 
Latvijas augstskolu profesori, divi – asociētie pro-
fesori) un izvērš zinātnisko pētniecību, uzstājoties 
konferencēs, aktīvi publicējoties, utt.; viens sekmīgi 
studē doktorantūrā, un vēl viens ir ar ievērojamu 

 5 Sīkāk sk. Āboltiņa, S., Pleps, J. Tiesību zinātnes loma likumdevēja darbā. Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācī-
bas un nākotnes izaicinājumi. LU Juridiskās fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 19.–21. lpp.

 6 Sīkāk sk. Satversmes tiesas vēsture. Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/vesture-un-parskati/ 
tiesas-vesture/ (Aplūkots 17.10.2017.) 

akadēmiskā darba pieredzi, kā arī nozīmīgām pub-
likācijām tiesību pētniecības jomā. 

Nozīmīgs bijis arī akadēmisko un zinātniskās 
pētniecības aprindu pienesums vispārējās jurisdikci-
jas tiesās, īpaši Augstākajā tiesā, kur vairākos gadī-
jumos kā tiesneši izvēlēti tieši tiesībzinātnieki vai 
bijušie augstskolu docētāji, tādējādi veidojot izņē-
mumu no ierastās tiesnešu profesionālās karjeras 
virzības “sistēmas iekšienē”. 

Prāvs juridisko zinātņu doktoru skaits kuplinā-
jis arī zvērinātu advokātu rindas. Diemžēl jāatzīst, 
ka lielākā daļa no tiem pēc kļūšanas par advokātiem 
zinātnisko darbību aktīvi neturpina. Zinātniskai 
darbībai joprojām pievēršas un tās rezultātus tieši 
iedzīvina arī savā praktiskajā profesionālajā darbā 
galvenokārt tie juridisko zinātņu doktora grādu 
ieguvušie zvērinātie advokāti, kuri vienlaikus iesais-
tīti akadēmiskajā darbībā. 

Tiesībzinātnieku vienlaicīga juridiski profesio-
nālā praktiskā darbība izpaudusies arī citās jomās – 
esot par ministriju ierēdņiem, augstāko valsts amat-
personu un institūciju padomniekiem u. c.

Viss sacītais nenoliedzami raksturo juridiskās 
zinātnes tiešo ietekmi uz tiesiskuma nodrošināšanu 
valstī, kas izpaužas, tiesībzinātniekam vienlaikus 
esot piederīgam pie juridiskās profesionāli praktis-
kās nodarbinātības jomas. Tomēr, kā jau norādīts, 
tajā noteikti nebūtu saskatāms juridiskās zinātnes 
un tās pārstāvju darbības galvenais uzdevums. Tas 
saistāms nevis ar jurista praktisko darbību, bet gan 
ar tiesību (juridiskās) zinātnes veidošanu un attīs-
tību. Jāatzīst, ka Latvijas tiesībzinātnieku veikums 
šajā jomā pēdējos gados ir bijis, šobrīd ir un, progno-
zējami, arī būs ievērojams.

Juridiskā zinātne vienmēr ir bijusi un arī paš-
laik ir viena no tām zinātnēm Latvijā, kura nefun
kcionē “tikai uz papīra”, tai raksturīga plaša prak-
tiskā pielietojamība gan tiesību normu izstrādes, 
gan to piemērošanas procesā. Akcentējot nozīmīgā-
kos no ietekmes izpausmes virzieniem, var norādīt: 
pirmkārt, tiesībzinātnieku viedokļa uzklausīšanu 
tiesību normu un to grozījumu pieņemšanas proce-
sos, kas var izpausties gan to iesaistīšanā dažādās 
likumprojektu izstrādes darba grupās, atsauksmju 
par likumprojektiem sagatavošanā, viedokļu attēlo-
jumā iespējamās sākotnējās ietekmes novērtējuma 
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ziņojumos (anotācijās), uzklausīšanā Saeimas 
sēdēs utt.; otrkārt, tiesību zinātnes (doktrīnas) kā 
palīgavota izmantošanu tiesību piemērošanas pro-
cesā. Pirmais virziens ilustratīvi spilgti raksturots 
2014.  gada publikācijā par tiesību zinātnes lomu 
likumdevēja darbā7, savukārt otrais  – publikā-
cijā par tiesību zinātnes nozīmi tiesu praksē8. Var 
atzīt, ka laika periodā kopš šo publikāciju tapša-
nas tiesību zinātnes autoritāte un praktiskā piemē-
rošana nav mazinājusies, bet gluži pretēji – arvien 
pieaug. To apstiprina gan aizvien plašāka zinātnes 
atziņu izmantošana likumprojektu anotācijās, kā arī 
atsaukšanās uz doktrīnas atziņām tiesībpiemēroša-
nas praksē. Tāpat, pateicoties arvien biežāk izska-
nējušiem aicinājumiem tiesībzinātniekiem aktīvāk 
un drosmīgāk iesaistīties prakses gadījumu izpētē9, 
prognozējami plašāku izplatību gūs arī vēl kāds vir-
ziens – tiesībpiemērošanas prakses apkopošana un 
pamatota kritika nolūkā novērst nepareizas prak-
ses veidošanos (šāds virziens pastāv jau šobrīd, taču, 
jāatzīst, varētu būt plašāks).

Iepriekš teiktais ļauj secināt, ka tiesību zinātne 
tiks vērtēta par nozīmīgu, ja tai būs rezultāti, tur-
klāt pietiekami kvalitatīvi, lai tos atzītu un respek-
tētu gan citi zinātnieki, gan juridiski praktiskā pro-
fesionālās darbības jomā strādājošie. Vai juridiskajai 
zinātnei šādi sasniegumi ir bijuši? Un kādi nākotnes 
izaicinājumi to sagaida? Uz šiem jautājumiem atbil-
des ieskicētas raksta pēdējā daļā.

Atzīstams, ka līdzšinējie sasniegumi vērtē-
jami visai pozitīvi. Neraugoties uz pavisam niecīgo 
valstisko atbalstu juridiskajai pētniecībai, pētījumi 
notiek, par to rezultātiem tiek ziņots konferencēs, 
tiek izdotas grāmatas un cita veida publikācijas, kas 
gūst plašu atpazīstamību un citējamību. Visai kon-
spektīvā veidā raksturojot mūsdienu tiesību zināt-
nes galvenos sasniegumus10, izpausmes virzienus, 

 7 Āboltiņa S., Pleps J. Tiesību zinātnes loma likumdevēja darbā. Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes 
izaicinājumi. LU Juridiskās fakultātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014, 20.–21. lpp.

 8 Bičkovičs, I., StradaRozenberga, K. Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu praksē. Turpat, 27.–45. lpp.
 9 Sk., piemēram, Neimanis, J. Tiesneša atvērtība informācijai. Jurista Vārds, 2017, 26. jūn., Nr. 27 (981), 25. lpp.; 

Jurcēna, L. Kritika: tiesu varas autoritātes stiprinātāja un tiesnešu neatkarības veicinātāja. Turpat, 10.–17. lpp.
10 Rakstā atspoguļojumu guvusi informācija, ko par atbilstošās tiesību zinātnes apakšnozares sasniegumiem snieguši 

LU Juridiskās fakultātes katedru vadītāji prof. K. StradaRozenberga, asoc.prof. A. Kārkliņa, asoc.prof. J. Kārkliņš, 
doc. J. Pleps un doc. A. Buka.

11 Rezevska, D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga:TNA, 2015.
12 Briede, J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
13 Autoru kolektīvs. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.
14 Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. Administratīvās tiesības. Rīga: TNA, 2016.
15 Rodiņa, A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009.
16 Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.

var sacīt, ka tie “pārklājuši” faktiski visu tiesību 
zinātņu apakšnozaru klāstu, bez pienācīgas uzma-
nības neatstājot gandrīz nevienu. Svarīgi atzīt, ka 
ir nodrošināta Latvijas tiesiskās sistēmas transfor-
mācija no sociālistiskās tiesību sistēmas uz Rietumu 
tiesību lokam piederīgu demokrātisku tiesisku val-
sti. Ar nozīmīgu tiesību zinātnes atbalstu radu-
šās un attīstījušās tādas tiesību apakšnozares kā 
komerctiesības, ES tiesības, datu aizsardzības tiesī-
bas, pacientu tiesības u. c., pilnībā reformētas admi-
nistratīvās tiesības, būtiski pārveidotas krimināltie-
sības, daļa civiltiesību, visa veida procesuālās tiesī-
bas u. c., noslēgumam tuvojas administratīvo pār-
kāpumu tiesību pilnveide. Lielā pieredze, kas gūta, 
salīdzinoši neilgā laika posmā spējot fundamentāli 
pārskatīt tiesību sistēmas pamatus, pārveidot tie-
sību pamatnozares no viena tiesību loka uz citu, 
pēcāk strauji saskaņojot nacionālās tiesības ar ES 
prasībām, ir tas apstāklis, kas var būt interesants 
arī starptautiskajā arēnā un nodrošināt mūsu zināt-
niekiem atpazīstamību ārpus Latvijas robežām. 

Tiesību zinātne Latvijā pēdējos gados bijusi 
krietni ražīga, iznācis arī ievērojams skaits pub-
likāciju. Pēdējo gadu nozīmīgākās monogrāfiskās 
un cita veida plašas publikācijas, kuras būtiski 
ietekmējušās tiesiskuma nostiprināšanu attie-
cīgajā nozarē, ir, piemēram, tiesību teorijas un 
metodes jomā  – D. Rezevskas “Vispārējo tiesību 
principu nozīme un piemērošana”11; valststie-
sību jomā – J. Briedes grāmata “Administratīvais 
akts”12 un vēlāk viņas zinātniskajā redakcijā 
izdotā grāmata “Administratīvais process tiesā”13, 
J. Briedes, E. Danovska un A. Kovaļevskas izstrā-
dātā mācību grāmata “Administratīvās tiesības”14, 
A. Rodiņas monogrāfija “Konstitucionālās sūdzī-
bas teorija un prakse Latvijā”15, autoru kolek-
tīva veikums “Konstitucionālās tiesības”16, autoru 
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kolektīva kopdarbs “Medicīnas tiesības”17; civil-
tiesisko zinātņu jomā – J. Rozenfelda “Lietu tiesī-
bas”18, K. Torgāna “Saistību tiesības”19, K. Baloža 
“Ievads civiltiesībās”20; krimināltiesisko zinātņu 
jomā  – U. Krastiņa, A. Niedres un V. Liholajas 
Krimināltiesību mācību grāmata divos sējumos21, 
Ā. Meikališas un K. StradasRozenbergas grāmatas 
“Kriminālprocess. Raksti”22; ES un starptautisko 
tiesību jomā  – ES tiesību mācību grāmata divos 
sējumos23, prof. J. Bojāra grāmatas starptautiskajās 
publiskajās un starptautiskajās privātajās tiesībās24, 
interneta vidē izveidotā platforma “Cilvēktiesību 
gids”25 u. c. Kā īpaši nozīmīgs sasniegums vērtējama 
dažādu likumu komentāru sarakstīšana, tai skaitā 
Latvijas Republikas Satversmes komentāri prof. 
R. Baloža zinātniskajā redakcijā26, Krimināllikuma 
komentāri27, Civilprocesa likuma komentāri prof. 
K. Torgāna zinātniskajā redakcijā28, Administratīvā 
procesa likuma komentāri prof. J. Briedes zinātnis-
kajā redakcijā29.

Kaut arī juridiskā zinātne lielā tās daļā rakstu-
rojama kā izteikti nacionāla un līdz ar to tās lielākie 
sasniegumi gluži objektīvi un pamatoti saistāmi ar 
Latviju, tomēr Latvijas tiesību zinātne nav izolēta 
un tās zinātnieki pazīstami ne tikai vietējā, bet arī 
starptautiskā mērogā. Starptautiskās sadarbības 
un atpazīstamības veicināšana izpaudusies dažā-
dās formās. Zinātnieki ir aktīvi iesaistījušies dažā-
dos savas jomas zinātniskos tīklojumos. Piemēram, 

17 Autoru kolektīvs. Medicīnas tiesības. Rīga: TNA, 2015.
18 Rozenfelds, J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
19 Torgāns, K. Saistību tiesības. Rīga: TNA, 2014.
20 Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
21 Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Rīga: TNA, 2008; Krimināltiesības. Sevišķā 

daļa. Rīga: TNA, 2009. 
22 Meikališa, Ā., StradaRozenberga, K. Kriminālprocess. Raksti 2005–2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010; 

Meikališa, Ā., StradaRozenberga, K. Kriminālprocess. Raksti 2010–2015. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. 
23 Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības. Aut. kol. C. Schewe, A. Bukas, Ģ. Strazdiņa, K. Gailīša 

zin. red. Rīga: TNA, 2014; Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības. Aut. kol., zin. red. C. Schewe. 
Rīga: TNA, 2016.

24 Bojārs, J. Starptautiskās publiskās tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008; Bojārs, J. Starptautiskās privātās tiesības. 
2 sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015; Bojārs, J. Starptautiskās kontraktu tiesības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015.

25 http://www.cilvektiesibugids.lv/lv/temas/
26 Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 1.– 4. sēj. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 2013, 2014, 2017.
27 Krastiņš, U., Liholaja, V., Hamkova, D. Krimināllikuma komentāri. 1.– 3. sēj. Rīga: TNA, 2015, 2015, 2016.
28 Civilprocesa likuma komentāri. 1.–3. sēj. Rīga: TNA, 2012, 2014, 2016.
29 Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Rīga: TNA, 2013.
30 Rozenfelds, J., Ose, D., Osis, M. Evidence in civil law – Latvia. Lex Localis, 2015. Pieejams: http://books.lex-localis.

press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/34 
31 Mantrov, V. EU Law on Indications of Geographical Origin. Theory and Practice. Germany, SpringerVerlag, 2014.
32 Sk. Ievērojamākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2015. gadā. Pieejams : http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&-

task=view&id=3008&Itemid=87 (Aplūkots 17.10.2017.)

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pro-
fesors Jānis Lazdiņš un profesore Sanita Osipova 
ir Baltijas reģiona tiesību vēsturnieku foruma 
biedri; docents Jānis Pleps – Centrālās Eiropas un 
Austrumeiropas tiesību teorijas tīkla un Centrālās 
Eiropas un Austrumeiropas tiesībzinātnieku tīkla 
biedrs; asoc.prof. Anita Rodiņa ir publiski analī-
tiskā centra “Constitutional Culture” dibinātāja un 
locekle (Azerbaidžāna), Eiropas Publisko tiesību 
grupas locekle un zinātniskās padomes locekle; 
profesors Ringolds Balodis ir Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas Demokrātisko institūciju 
un cilvēktiesību biroja eksperts reliģijas brīvības 
jautājumos Kazahstānā, Uzbekistānā, Ukrainā, 
Kirgizstānā; profesore J. Briede ir arī ad hoc 
tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā; profesore 
K. StradaRozenberga  – Eiropas Krimināltiesību 
zinātnieku tīkla biedre. Latvijā aktīvi tiek rīkotas 
starptautiskās zinātniskās konferences. Arvien 
pieaug publicēšanās ārvalstu un starptautiskos 
izdevumos un, kas nozīmīgi, arī monogrāfiska 
līmeņa darbu izdošana starptautiskās izdevniecī-
bās. Šeit kā svarīgu pēdējo gadu sasniegumu var 
minēt, piemēram, J. Rozenfelda, D. Oses un M. Oša 
kopdarbu “Pierādījumi civillietās  – Latvija”30, 
V. Mantrova monogrāfiju “Ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes Eiropas Savienības tiesībās. Teorija un 
prakse”31, kura bija viena no LZA 2015. gada zināt-
nisko sasniegumu konkursa uzvarētājām32, kā arī 
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vairāku Latvijas tiesībzinātnieku sadarbībā ar 
Lietuvas un Igaunijas tiesībzinātniekiem tapušo 
Springer apgādā izdoto grāmatu “Baltijas valstu 
tiesības”.33 Sagaidāms, ka, ņemot vērā jurispru-
dences nacionālā rakstura mazināšanos, vietējo 
zinātnieku starptautiskās autoritātes un piere-
dzes  pieaugumu, Latvijas tiesībzinātnieku pētījumi 
arvien vairāk iemantos arī starptautisko atpazīsta-
mību un nozīmi. 

Šis virziens neapšaubāmi ir nepieciešams un 
nozīmīgs, tomēr nacionālais aspekts jurisprudencē 
pilnībā nezudīs nekad, un, paturot prātā tiesību 

33 The Law of the Baltic States. Eds Kerikmäe, T., Joamets, K., Pleps, J., Rodiņa, A., Berkmanas, T., Gruodytė, E. 
Springer, 2017.

zinātņu pētījumu augsto praktiskā pielietojuma 
līmeni, nemainīgi aktuāls būs jautājums par tiesību 
zinātnes lomu Latvijas kā tiesiskas valsts stiprinā-
šanā. Tiesību zinātne ir arī viena no nedaudzajām, 
valstiska rūpēšanās par kuru ir ierakstīta pat mūsu 
pamatlikumā. Latvijas Republikas Satversmes 
90. pantā ir noteikts: “Ikvienam ir tiesības zināt 
savas tiesības”, kas, ņemot vērā, ka tiesību zinātne 
ir uzskatāma par tiesību palīgavotu (t. i., izman-
tojamu tiesību normu piemērošanā), cita starpā 
nozīmē arī to, ka valstij ir jāveicina tiesību zinātnes 
attīstība, tās kvalitāte un pieejamība sabiedrībai.

LU Juridiskās fakultātes docētāju sarakstītās grāmatas. Foto: M. M. Ose
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Trešā Atmoda kopš 20. gs. 80. gadu otrās puses 
Latvijā radīja ne tikai politisko prasību vilni  – 
demokratizēt pārvaldi, novērst padomju ideoloģi-
jas virs kundzību, atzīt vēsturisko patiesību un vis-
beidzot – atjaunot neatkarīgu Latvijas valsti, bet 
arī deva spēcīgu impulsu humanitāro un sociālo 
zinātņu pārveidei Latvijā un uz Rietumiem orien-
tētas filosofijas attīstībai. Marksistiskiļeņiniskās 
un ateistiskās domāšanas nostādnes tika aizmes-
tas projām tikpat ātri, kā Latvijā pavasaros nokūst 
sniegs, un skats pievērsās modernajai Rietumu 
pasaulei ar tās iztēlotajām un reālajām vērtībām. 
Pēc Latvijas (un visu Baltijas valstu) neatkarības 
atgūšanas un starptautiskas atzīšanas 1991. gadā, 
kam sekoja PSRS sabrukšana, notika politiskās 
iekārtas un ekonomiskā modeļa maiņa, sociālo 
un kultūras vērtību transformācija un aizsākās 
Latvijas zinātnes iekļaušanās Rietumeiropas kul-
tūras un zinātniskās konkurences telpā. Tolaik 
reāli tika sajusts Raiņa vēlējums: pastāvēs, kas 
pārvērtīsies!

Humanitārās un sociālās zinātnes ir sabiedrī-
bas reflektējošā dimensija, kuras misija ir precī-
zos jēdzienos, formulējumos un strukturālās ainās 
apzināt sabiedrības attīstības vēsturiskās tenden-
ces, veikt šodienas situācijas analīzi un prognozēt 
attīstības scenārijus. Savā ziņā humanitārās zināt-
nes ir kā galva, kas pārdomā, ko dara rokas un 
kājas (ekonomika, politika). Humanitārās zināša-
nas ir arī “sirds” (filosofa Maksa Šēlera metafora) 
lomā, jo iekļauj cilvēka eksistenciālās jēgas skatī-
jumu. Tas ir saistīts ar cilvēkam būtiskāko vērtību 
pašapzināšanās procesu un nacionālās identitātes 
veidošanu. Īpaša loma ir filosofijai, kas augstā-
kajā abstrakcijas līmenī apraksta dzīves formas, 
pasaules ainas, vērtību hierarhijas, kultūras krī-
zes un cilvēka situāciju pasaulē. Katrs cilvēks, kam 

Maija Kūle, Dr. habil. phil., LU profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, LZA akadēmiķe

Latvija ceļā uz pilsonisko 
sabiedrību, tās garīgā un 
ētiskā veselība, izaicinājumi 
globalizācijas laikmetā

attīstīta pašapziņa un sirdsapziņa, kādā no dzīves 
posmiem mazliet ir filosofs. 

Filosofija kā zinātņu nozare Latvijā attīstās 
divās galvenajās vietās – LU Filozofijas un sociolo-
ģijas institūtā un LU Vēstures un filozofijas fakul-
tātē. Šajā nozarē kopumā ir ap 40 filosofijas doktoru, 
septiņi profesori, doktorantūras studijās gadā vidēji 
studē ap 15 doktorantiem, ir arī ārzemju studenti. 
Kopumā fakultāti beiguši vairāk nekā tūkstotis filo-
sofijas programmu absolventu, kuri sastopami gan 
skolās un augstskolās, medijos, politikā, dabas aiz-
sardzībā, militārajā sfērā, bankās, diplomātijā un 
biznesā. Daudzi no viņiem joprojām ir ideālisti un 
patrioti. Filosofs(e) ir kā kompetenču kamols, kurā 
savijas domātprasme, spriestspēja, vērtību ska-
tījums, fenomenoloģiskais jēgu tvērums, valodas 
atšifrējums, analītiskā un argumentatīvā pieeja. 

Filosofiskā domāšana ir Rietumu civilizācijas 
pamats (sk. slaveno Huserla lekciju Vīnē), tādēļ, lai 
arī cik utilitārs un pragmatisks neveidotos laikmets, 
filosofijas studiju un pētniecības klātbūtne nozīmē 
rietumu racionalitātes un vērtību klātesamību. 
Vēlme nospiest uz ceļiem un izmantot filosofisko 
domu allaž ir nozīmējusi totalitārās, ideoloģiski pie-
sātinātās ievirzes tuvošanos, kurā pār tautu grasās 
valdīt nevis saprāts, bet smaga, dzelžaina vara. Cita 
bīstamība ir iracionālo, mistiski maģisko pieeju kul-
tivēšana, ar kurām Latvijā tautas daļa pēdējās des-
mitgadēs aizraujas pat pārāk daudz. Situācija ar un 
ap filosofiju ir kā lakmusa papīrs nācijas un izglī-
tības sistēmas dzīvotspējai, kritiskās domāšanas 
izkopšanai, brīvībai un radošumam. 

Filosofiskā doma Latvijā pēc 1990. gada ir saska-
tāma vairākos lokos.

1. Filosofiskā antropoloģija un ētika kā 
jautājumi: Kas ir cilvēks? Kas man jādara? Uz ko 
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es varu cerēt? (te ietilpst Eiropas klasiskās filosofi-
jas tulkojumi, padomju laikā izdotā sērija “Avots”, 
sērija “Cilvēks un sabiedrība”, sērija “Kultūra 
2000”, bilingvāli un trilingvāli izdevumi, to studijas, 
kā arī žurnālu “Grāmata” un “Kentaurs XXI” (izde-
vējs Leons Briedis) ieguldījums. 

Tulkojumi ne tikai pārnes domu, kas izteikta 
vienā valodā uz citu un rada jaunu terminoloģiju, 
bet atver pasauli – citas kultūras domu apvāršņus. 
Tāpēc tie ir kā sabiedrības vadugunis, attīstības 
rādītājs. Mēdz teikt – tauta, kurai nav savas univer-
sitātes, operas un bibliotēkas, ir barbari. Pārfrāzējot 
var teikt līdzīgi – tauta, kuras valodā nav pārtulkoti 
un saprasti Platona, Aristoteļa, Augustīna, Dekarta, 
Kanta, Heidegera un Vitgenšteina darbi, ir barbari. 

Latvijā šie visi minētie klasiskie darbi daļēji ir 
pieejami, tikai plašākā sabiedrības daļā jāattīsta to 
saprašanas jautājums. Īpaši jāmin Imanuela Kanta 
galveno darbu tulkojums (tulk. Rihards Kūlis), 
Martina Heidegera “Malkasceļi” tulkojums (tulk. 
Rihards Kūlis), Ludviga Vitgenšteina (tulk. Jānis 
Vējš, Jānis Taurens), Maksa Vēbera (tulk. Rihards 
Kūlis), kā arī Ričarda Rortija, Pjēra Burdjē, Jirgena 
Hābermāsa un citu tulkotie darbi. 

Pie pētniecības loka par cilvēku pieder latviešu 
sabiedrībā augsti novērtētā prof. Augusta Milta grā-
matas ētikā, viņa personības stāja, ētisko ideju anto-
loģijas, Andra Rubeņa grāmatas par teorētisko un 
praktisko ētiku, Vilhelma Šmida grāmatu tulkojumi 
par dzīvesmākslu, Igora Šuvajeva monogrāfijas par 
dzīvesmākslu un latvietību, filosofu rakstu krājumi 
par Ērihu Frommu, Karlu Gustavu Jungu, Mišelu 
Fuko un viņu darbu tulkojumi, arī Rīgas Stradiņa 
universitātes izdevumi par bioētiku, filosofisko 
antropoloģiju u. c. Pilsoniskās sabiedrības teorētis-
kos jautājumus labi izskaidro Ivars Ijabs (grāmatas 
“Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas 
vēsturē”, “Atgūtā demokrātija”), Pārskati par tau-
tas attīstību, demokrātijas auditi u. c. 

Ētikas filosofiskā dimensija tiek labi izstrādāta, 
humanitārie zinātnieki piedalās ētikas komisijās, 
kodeksu sacerēšanā, vada Praktiskās ētikas centrus, 
attīsta medicīnisko u. c. veida praktisko ētiku, taču 
daudz raižpilnu vārdu jāsaka par morāles līmeņa 
pazemināšanos sabiedrībā kopumā, skolās, poli-
tikā, biznesā. Pretestība korupcijai un cilvēku apzi-
nīgums ir pārāk vājš, tam pretī stāv kapitālistisks, 
alkatības pilnais bizness un savtīgums, bet politikā 
personiskās vai klana intereses ņem virsroku pār 
sabiedrības kopējām vajadzībām. Ir nepieciešama 
daudz lielāka rīcībspēja un apņemšanās, pareiza un 
humanitāra izglītības ievirze, lai savaldītu šos grau-
jošos spēkus. 

2. Fenomenoloģiski hermeneitiskais vir-
ziens, kas māca atklāt pasaules ainu, to aprakstot, 
nesagraujot, respektējot tradīcijas, valodu, jēgas. 
Jēgu esamība pasaulē, valodā un vēsturē, iespēja-
mība tās saprast un interpretēt ir fenomenoloģiski 
hermeneitiskā virziena “sāls”. Var jau mēģināt dzī-
vot bezjēgas pasaulē, taču tad pār cilvēku galvām 
nolīst skepticisma, nihilisma un snobisma lietus, 
kas tik lietainai zemei kā Latvija lielās devās nebūt 
nav vajadzīgs. 

Fenomenoloģiski hermeneitisko virzienu rak-
sturo lekciju kursi LU, doktora darbi un kolektīvā 
monogrāfija “Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē”, 
M. Kūles grāmata “Phenomenology and culture”, 
monogrāfija “Eirodzīve: formas, principi, izjū-
tas”; tulkojumi E. Huserls “Fenomenoloģija”, 
H. G. Gadamers “Patiesība un metode”, M. Kūles, 
L. Muižnieces, U. Vēgnera grāmata “Teodors 
Celms: fenomenoloģiskie meklējumi”, Teodora 
Celma manuskriptu izdevumi, R. Bičevska 
monogrāfija “Dzīves un nāves hermeneitika”, 
U. Vēgnera grāmata “Tagad. Laika pieredzes filo-
sofija”, M.  Grīnfeldes pētījums “Neredzamā pie-
redze. Žana Lika Mariona dotības fenomenolo-
ģija”, kā arī robežtēmu aplūkojums saskarē ar 
fenomenoloģiju  – V. Vēveres monogrāfija “Sērens 
Kirkegors  – būt un vēstīt”, M. Kiopes “Patiesība 
un valoda”, E. Freibergas “Starp reālo un imagi-
nāro”, Ž. Narkevičas “Iztēle un valodas jaunrade”, 
A. Baloža “Nepabeigtā pagātne (par Anrī Bergsona 
filosofiju)”, starptautisks krājums “Kants, Heidegers 
un dzīvespasaule” un citi darbi. Kā redzams, tas ir 
plašākais virziens patlaban Latvijā, kas iespaido arī 
citu zinātņu nozaru metodoloģiju – vēsturi, juris-
prudenci, medicīnu, ekonomiku, mākslu u. c.

Fenomenoloģiski hermeneitiskais skatījums, 
kas Latvijā bija attīstīts arī pirms Otrā pasaules 
kara (jāmin Teodors Celms, Zenta Mauriņa, Pauls 
Jurevičs, Voldemārs Maldonis, Pēteris Zālīte, daļēji 
šis virziens tika pieļauts padomju varas laikā kopš 
20. gs. 80. gadiem), raksturo pilsoniskās sabiedrī-
bas tapšanas izjūtas un vērtības: izglītojies, pārzini 
tradīcijas, interpretē tās, esi atbildīgs, neesi stagna-
tīvs, esi brīvs un radošs, esi morāls, dzīvo jēgpilni, 
neaizmirsti pagātni, taču nepadari to par dogmu, 
nenoliedz transcendenci, apbrīno imagināro pasauli 
un liec lietā iztēli, veicini spriestspēju, saskati inter-
subjektīvo jeb “mēs” dimensiju un kopību. Rietumu 
kultūrā tas pieder pie līdzsvarotas un mierīgas 
kontinentālās filosofijas, ko iespaido vācu, franču, 
arī spāņu, itāļu dzīves izjūtas. Angļu–amerikāņu 
jeb analītiskais virziens iesakņojies mazāk – tā tas 
bija arī pirms Otrā pasaules kara. Taču mūsdienās 

81

GARĪGĀ ENERĢIJA



LU parādās jaunie censoņi, kas angliski ievir-
zīto analītisko domāšanu vēlas ienest Latvijā, par 
savu priekšteci uzskatot Jāni Vēju ar viņa mono-
grāfiju “Darbdienas filozofija” un viņa paveik-
tos L. Vitgenšteina, Dž. Ostina, J. Berlina darbu 
tulkojumus. 

Pie jautājuma par garīgo veselību pieder tēmu 
loks, kuru ilgstoši aplūko Igors Šuvajevs un viņa 
skolnieki, t. i., psihoanalīze, Zigmunda Freida mācī-
bas interpretācijas. Tas, kas nokavēts padomju laika 
ierobežojumu dēļ, tagad kļūst pieejams un liekas 
aizraujošs. Tiek publicēti psihoanalīzes klasiķu tul-
kojumi, antoloģijas par dzīļu psiholoģiju Latvijā. 
Filosofi Latvijā nav ne mediķi, ne klīniskie psihologi, 
tāpēc diagnozes neuzstāda (tikai sadarbojas ar citu 
nozaru speciālistiem, tajā skaitā ar pshihosomātis-
kās medicīnas un psihiatrijas ekspertiem). Šie bez-
apzināto faktoru pētījumi liek būt uzmanīgiem, jo 
cilvēka psihes tumšās dzīles, fanātisms gan iespaido 
tagadni, gan var noteikt nākotni, jo to uzurdīšana 
var sagādāt lielas nepatikšanas racionāli dzīvojoša-
jai sabiedrībai. Par propagandas postošo ietekmi ir 
publicētas trīs aizraujošas grāmatas: Vilnis Zariņš 
“Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes 
Latvijā”, Kaspars Zellis “Ilūziju un baiļu mašinērija. 
Propaganda nacistu okupētā Latvijā: vara, mediji un 
sabiedrība (1941–1945)”, Māris Kūlis “Terorisma 
krustugunīs. Islāma valsts”. 

3. Filosofiskā doma savīta ar reliģiskajām 
izjūtām, ideju vēsturi, kultūras procesiem, audzi-
nāšanu, ievērojamo kultūras personību ieguldī-
juma respektēšanu un atminēšanos utt. To pār-
stāv žurnāli “Reliģiski filozofiski raksti” (LU 
FSI, atb. red. S. KrūmiņaKoņkova), “Ethnicity” 
(V. Volkovs), “Ceļš” (LU Teoloģijas fak. izdevums), 
“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls”, “Letonika”, 
“Humanities and social sciences. Latvia” (to ilg-
stoši vadīja Viktors Ivbulis), kā arī LU FSI grāmatu 
sērija “Filosofiskā bibliotēka Letonika” par ideju 
vēsturi Latvijā Eiropas kontekstā – E. Bucenieces 
darbs par Paulu Dāli, M. Kiopes par reliģisko filo-
sofu Staņislavu Ladusānu, R. Bičevska par Ziemeļu 
magu – Johanu Georgu Hāmani, arī “Savs vārds. 
J. G. Hāmanis. Ievads viņa domāšanā”, J. Vēja 
“Četras esejas par Isaju Berlinu”, grāmatas par 
Albertu Freiju, Kārli Zariņu, reliģiski filosofisko 
ideju antoloģijas 5 sējumi, sagatavošanā ir darbi par 
Paulu Jureviču, Mildu Paļeviču u. c. 

Tiek izdota arī grāmatu sērija “fi” (filosofija), 
kurā nozīmīgākais darbs ir “Vienotība un atšķirība: 
J. G. Herdera filosofija” (zin. red. R. Bičevskis). Par 
vērtībām latviskuma sakarā monogrāfiju izdeva 

Maija Kūle “Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām 
un vērtībām”, D. Beitnere grāmatas “Saprast un 
piederēt”, “Mēs – zemnieku tauta?”, ir publicēti 
vairāki rakstu sējumi “Vērtības”, savākti un pub-
licēti latviešu, krievu, romu u. c. dzīvesstāsti (pro-
jekta vad. V. Skultāne), publicēti vērienīga socio-
loģiska pētījuma rezultāti “Cerību diaspora” (zin. 
red. I. Mieriņa). Atzīmētas Raiņa, Aspazijas, Zentas 
Mauriņas, Annas Brigaderes u. c. jubilejas. Šajā 
intelektuālās darbības sfērā valda moto: savai tautai 
un pasaulei! 

Par vienu no humanitāro zinātņu Latvijā cen-
trālajiem uzdevumiem kopš 2005. gada ir kļuvuši 
Letonikas pētījumi, pie kuriem pieder daļa jau 
augstāk minēto grāmatu. Letonika ir joma, kas 
veido nācijas vienotību un identitāti, aizstāv cilvē-
ciskās pamatvērtības un dara to ar kolektīvās atmi-
ņas, nākotnes projekta un tagadnes kultūras, socia-
litātes un personības struktūru analīzes palīdzību. 
Valsts prezidente (1999–2007) Vaira VīķeFreiberga 
Letonikas 4. kongresā teica: “Letonika un viss, 
kas ar to saistās, ir mūsu tautas un nācijas dvēse-
les veselības un izdzīvošanas lieta. Nekad, nekādos 
 apstākļos, ar nekādiem attaisnojumiem nedrīkst 
pieļaut, ka [..] kaut kas tāds kā letonika tiktu nobī-
dīts malā un uzskatīts par sekundāru.” 

Letonikas zinātnisko pētījumu raža humanitā-
rajās zinātnēs kopumā valstī ir milzīga – organizēti 
septiņi kongresi, sarīkotas pāri par diviem simtiem 
zinātniskās konferences, publicētas vairāk nekā 
400 zinātniskas monogrāfijas, daudzi starptautiskas 
nozīmes raksti, publiskas lekcijas, pētījumu rezul-
tāti iekļauti augstskolu un universitāšu studiju 
kursos, aizstāvēti promocijas darbi. Vērienīga ir 
bijusi starptautiskā sadarbība gan ar Baltijas un 
Skandināvijas valstīm, gan ASV, Vāciju u. c. Pub licēti 
fundamentāli darbi, tādi kā četru sējumu “Latvieši 
un Latvija”, sagatavots divsējumu izdevums 
“Latvija un  – latvieši” latviešu, angļu un krievu 
valodā, jaunā “Latviešu valodas gramatika”, “Ideju 
vēsture Latvijā” 2. un 3. sējums, “Latvijas vēsture 
XX gadsimtā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 
20.  gadsimtā”, “15. maija Latvija”, “100 Latvijas 
sievietes kultūrā un politikā”, “Latgales lingvoteri-
toriālā vārdnīca” 4 valodās, apcerējumi par latviešu 
teātri, literatūru, dzeju, Jāņa Stradiņa fundamen-
tālā monogrāfija “Zinātnes un augstskolu sākotne 
Latvijā” un citi. 

Bez Letonikas kā valsts pētījumu programmas, 
iespējams, humanitārās zinātnes Latvijā būtu pami-
rušas, jo ministrijas un LZP zinātnes nozaru attīs-
tības stratēģijā nepastāv skaidrība par humanitāro 
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nozaru ilgtspēju. Nozares kūleņo – no samērā lie-
lām iespējām (V. VīķesFreibergas prezidentūras 
laiks) līdz totālai nabadzībai un esamībai “nāves 
priekšā”, kas parādījās pasaules finanšu krīzes laikā 
2008. gadā un turpinās līdz pat šai baltai dienai. 
K. Zellis uzskata, ka vēsture kā atsevišķs zinātnes 
novirziens Latvijā ir novesta līdz iznīcības līme-
nim. Filosofiskā doma gan pastāv “par spīti visam”, 
mākslas zinātne – izdzīvo gandrīz bez finansējuma! 
Tomēr zinātnē ienāk arī jauni tematiskie loki – dzi-
mumsocialitāšu tematika, feminisma filosofija, 
dzīvesstāstu pētniecība, sociālās atmiņas analīze, 
sociālais konstruktīvisms, reliģijas semiotika, vizu-
ālā socioloģija u. c.

Pretruna, kas izveidojusies atjaunotajā Latvijas 
valstī starp racionālas sabiedrības vajadzībām pēc 
humanitārās apjēgsmes, vēstures un valodas pētīju-
miem, no vienas puses, un politisko vadoņu, ierēdņu 
pakļaušanos utilitāri, tehnokrātiski un pragmatiski 
ievirzītajam “džungļu” kapitālismam, ir drama-
tiska. Darbi latviešu valodā tiek nostumti malā, lai 
to vietā ar augstāku ekselences statusu ierindotu 
ziņojumus (proceedings) starptautiskās datubā-
zēs esošos žurnālos. Lieki teikt, ka šī mānija (kurai 
nenoliedzami raksturīgs ir arī jautājums par datu-
bāzu peļņu) ir pārņēmusi visas postsociālistiskās 
valstis un ne tikai. Iespējams, ka tas piederas ten-
dencei, kad viss ar nācijas kultūru saistītais tiek 
uzskatīts par aizejošu lielumu, kura vietā jānāk kos-
mopolītiskai, globalizētai kultūrai un zinātnei.

Taču cilvēki zaudē morālos orientierus; ir izju-
kusi saikne starp pašvērtējumu un priekšstatu par 

to, kas ir morāli un sabiedriski nozīmīgs. Tā vietā 
ir stājusies izmisīga tieksme vairot mantu, alkatība, 
neiecietība un vienaldzība. Latvijas valsts atjauno-
šanā ir tikusi izveidota leģitīma starptautiski poli-
tiskā čaula, ko cenšas balstīt uz elektorālo demo-
krātiju un pilsonisko sabiedrību, bet pašas sabied-
rības dzīvesveida kopšanā vēl daudz kas jādara, tajā 
skaitā ar humanitāro un sociālo zinātņu spēkiem un 
iniciatīvu. 

Nevardarbīgā pretošanās  – mitoloģiski sim-
boliskajā, romantiskajā, filosofiskajā un tiesiskajā 
dimensijā (par to darbus publicē Tālava Jundža 
vadītā grupa, sk. arī “Baltijas brīvības ceļš. Baltijas 
valstu nevardarbīgās cīņas pieredze pasaules kon-
tekstā”. Sast. J. Škapars. Rīga: Zelta grauds, 2005, 
arī krievu, angļu valodā; The Baltic Way to Freedom. 
Non-violent struggle of the Baltic States in a global 
context. Riga: Zelta grauds, 2005) ir viens no skais-
tākajiem Latvijas nesenās vēstures etapiem, par ko 
vēstīt pasaulei. Spēja miermīlīgi savienot tiekšanos 
uz Eiropas kultūrā izlolotajām filosofiskajām vērtī-
bām – cilvēka tiesībām, brīvību, labklājību un soli-
daritāti – savienībā ar nacionālās atbrīvošanās ide-
jām deva to līdzsvaru, kas politiskajā cīņā nepieļauj 
nacionālisma vardarbīgas ideoloģijas veidošanos 
vai anarhistisku populismu. Šis vēstures nesenais 
periods liek domāt, ka ar sabiedrības garīgo veselību 
tās visdziļākajās dzīlēs viss ir un būs kārtībā. Ka glo-
balizācijas izaicinājumos humanitārās un sociālas 
zinātnes Latvijā nodrošinās gan nacionālās identi-
tātes saglabāšanu, gan vispārcilvēciskas vērtības, 
humānismu, toleranci un solidaritāti. 
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Ina Druviete, Dr. habil. philol., profesore, LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā, LZA akadēmiķe

Latviešu valodas, literatūras un 
folkloras izpēte mūsu sākotnes 
un virzības apzināšanai

Divdesmit pirmajā gadsimtā visas pasaules 
valstis skar globalizācijas izaicinājumi, un līdzte-
kus visai cilvēcei kopīgo problēmu risināšanai aiz-
vien nozīmīgāka kļūst katras valsts un katra etnosa 
identitātes saglabāšana, lai sabiedrības virzītos 
nevis uz vienveidību, bet savstarpēju bagātināšanos. 
Šādā kontekstā visā pasaulē pieaug humanitāro 
zinātņu loma. Gan kopīgās Eiropas Savienības, 
gan atsevišķu dalībvalstu stratēģija gudrai, ilgtspē-
jīgai un iekļaujošai izaugsmei īstenojama, pamatojo-
ties uz dziļām zināšanām un izpratni par sabiedrībā 
notiekošo procesu dinamiku un iespējamo pārveidi 
visos līmeņos.

Humanitārās zinātnes nodrošina Latvijas nacio-
nālās identitātes pamata – vēstures, valodas, kul-
tūras, filozofiskās domas – izpēti un to dinamiskās 
attīstības procesu analīzi. Saskaņā ar Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) kla-
sifikāciju, šīs zinātnes nozares ietilpst 6.  grupā: 
6.1. Vēsture un arheoloģija, 6.2. Valodas un litera-
tūra, 6.3. Filozofija, ētika un reliģija, 6.4. Māksla, 
6.5. Citas nozares. Valodu un literatūras izpēte ir 
valodniecības (lingvistikas), literatūrzinātnes un 
folkloristikas uzdevums.

Valodniecība, literatūrzinātne un folk
loristika 21.  gadsimtā kļuvušas par nozīmīgām 
zinātņu nozarēm, kas cieši saistās ar citām huma-
nitāro, sociālo un pat eksakto zinātņu pētniecības 
jomām un ir pārstāvētas visu attīstīto valstu augstā-
kās izglītības un pētniecības institūcijās. Šo zināt-
nes nozaru saknes meklējamas jau antīkajā pasaulē 
un Austrumu kultūrās. 19.  gadsimtā tās kļuvu-
šas par autonomām nozarēm, kas 20.  gadsimta 
laikā sazarojušās daudzās apakšnozarēs un pašlaik 
aptver aizvien jaunus izpētes aspektus un meto-
des. Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika un 
mākslas zinātnes Latvijā vismaz kopš 19. gadsimta 
vidus attīstās saistībā ar kopīgajām tendencēm 
pasaules zinātnē un sadarbībā ar citu valstu zināt-
niekiem, risinot vispārīgus humanitāros jautājumus 

un vienlaikus attīstot latviešu valodu, pētot latviešu 
folkloru un literatūru kā nozīmīgu Latvijas nacio-
nālās identitātes izpausmi, kā arī veidojot zināt-
niski interpretētus pirmavotu izdevumus, mate-
riālu krājumus un uzziņas rīkus. Devīze “Zinātnei 
un Tēvijai“ humanitāro zinātņu pārstāvjiem ir īpaši 
tuva – tikpat svarīga kā starptautiski nozīmīgu 
pētniecības rezultātu ieguve ir to izplatīšana 
sabiedrībā, veidojot populārzinātniskus izdevu-
mus, publicējot rakstus, pārskatus un intervijas 
plašsaziņas līdzekļos, tiekoties ar interesentiem 
izglītības iestādēs un bibliotēkās, kā arī sniedzot 
konsultācijas visiem interesentiem.

Tāpat kā citās zinātnes nozarēs, arī valodnie-
cībā, literatūrzinātnē un folkloristikā pētījumus 
mūsu dienās vairs neveic pētnieki vienpatņi, bet 
zinātniskas institūcijas, iesaistoties noteiktu 
pētniecības programmu un projektu īstenošanā. 
Pašreizējā laika posmā nozīmīgākie darbi tiek veikti 
Latvijas Universitātes aģentūrā – Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūtā, LU Latviešu valo-
das institūtā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē, 
Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē, 
Liepājas Universitātē, kā arī Ventspils Augstskolā, 
LU Matemātikas un informātikas institūtā, vai-
rākās citās augstskolās un to struktūrvienībās. 
Raksturīga iezīme ir aizvien ciešāka zinātnisko pētī-
jumu saistīšana ar studiju procesu, kā arī sadar-
bība starp vairāku institūciju speciālistiem, vei-
cot aizvien vairāk multidisciplināru pētījumu. 
2014.–2018. gadā šādi tiek īstenota Valsts pētījumu 
programma Letonika  – Latvijas vēsture, valodas, 
kultūra, vērtības, kā arī sadarbības projekts Kultūru 
migrācija Latvijā. Sadarbībā ar šo programmu vei-
dotajā daudzsējumu izdevumā Latvija un latvieši 
ietverta arī plaša materiālu kopa saistībā ar valodu, 
folkloru un literatūru. 

Daudzveidīgajā valodas, folkloras un literatūras 
izpētes procesā iezīmējas vairāki visai nozarei kopīgi 
darbības virzieni.
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Pirmavotu un faktu materiāla apkopo-
šana un analīze. Humanitāro zinātņu misija ir 
attīstīt sabiedrības vērtību sistēmu un sociālo pro-
cesu izpratni, pamatojoties uz plaša faktu materiāla 
apkopošanu un tā analīzi vēsturiskā un globālā kon-
tekstā. Arī leksikogrāfiski materiāli veido pamatu 
turpmākajiem pētījumiem. Nozīmīgi ir tādi akadē-
miski izdevumi kā Latvijas vietvārdi, 1956–2016; 
Latviešu tautasdziesmas, 1979–2013; Latviešu lite-
rārās valodas vārdnīca, 1972–1996; Raiņa Kopoti 
raksti, 1977–1986, 2017.  gadā sāktais Aspazijas 
Kopotu rakstu izdevums, apjomīgas izlokšņu un ter-
minoloģijas vārdnīcas. Beidzamajos gados notiek 
intensīva materiālu digitalizācija un tiek veidotas 
digitālās publikācijas. Piemēram, Literatūras, 
folkloras un mākslas institūtā izveidots digitālais 
arhīvs garamantas.lv, darbojas Digitālo humanitāro 
zinātņu grupa, kas programmas Krišjāņa Barona 
Dainu skapis ietvaros veic latviešu nemateriālā kul-
tūras mantojuma saglabāšanu un publiskošanu. 
LU Latviešu valodas institūts kopā ar Matemātikas 
un informātikas institūtu kā interneta resursus 
veido Latviešu valodas seno tekstu korpusu un uz tā 
bāzes arī Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu. Arī 
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca tiek veidota kā 
interneta resurss. Institūta rīcībā ir unikāli nema-
teriālās kultūras pieminekļi – autentiski izlokšņu 
un vietvārdu materiālu pieraksti, kas glabājas gan 
papīra kartīšu veidā, gan arī kasetēs un kompakt-
diskos. Senākie šo vākumu paraugi ir no 1928. gada. 
Pēdējos gados uzsākta šo unikālo kartotēku digitali-
zēšana un datubāzu izveide.

Zinātniskās pēctecības uzturēšana. Tā 
kā valodniecība, literatūrzinātne un folkloristika 
ir nozares ar ilgu vēsturi un spēcīgām tradīcijām, 
liela vērība tiek veltīta komentētu zinātnes vēs-
tures materiālu sagatavošanai. LU Latviešu valo-
das institūtā sagatavota un izdota latviešu valod-
nieku K. Mīlenbaha, V. Dambes, A. Augstkalna, 
D. Zemzares, A. Breidaka, A. Blinkenas, D. Nītiņas, 
V. RūķesDraviņas, O. Buša un citu darbu izlašu 
sērija; LU Humanitāro zinātņu fakultāte publicē-
jusi A. Ozolam, A. Lauai, J. Kārkliņam, M. Rudzītei, 
E. Soidai veltītus materiālus. Latvijas Universitātē, 
Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiek Latvijas 
kultūrvēsturē nozīmīgu darbinieku, īpaši literātu, 
daiļrades un dzīves izpēte (Rainim, O. Vācietim, 
R. Blaumanim, I. Ziedonim, G. F. Stenderam, 
Aspazijai u. c. veltītu multidisciplināru konferenču 
organizēšana, zinātnisku rakstu krājumu publicē-
šana), kā arī starptautiskas konferences Aspazija un 
mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi, 

2016; Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultū-
ras revolūcija Eiropā, 2013 vai G. F. Stenders (1714–
1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā, 
2014. 2017. gadā daudzi pētījumi un pasākumi tika 
veltīti Reformācijas 500. gadadienas atcerei.

Dalība valsts politikas īstenošanā. Ņemot 
vērā humanitāro zinātņu specifiku – atšķirībā no 
eksaktajām zinātnēm pētījumiem nav tiešas un tūlī-
tējas ietekmes uz tautsaimniecību, bet ilgtermiņā 
to ietekme valsts nacionālās identitātes uzturēšanā 
ir izšķirīga –, sabiedriskā pasūtījuma īstenotājs ir 
galvenokārt valsts institūcijas. Zinātniskie pētī-
jumi kā pamats valsts identitātes veidošanā īpaši 
uzsvērti tādos stratēģiskas nozīmes dokumentos kā 
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam 
“Radošā Latvija”, Izglītības attīstības pamat-
nostādnes 2014.–2020. gadam u. c. Šajos dokumen-
tos formulēti izglītības un pētniecības institūciju 
pamatuzdevumi, kas veicami valsts politikas īste-
nošanā. Piemēram, latviešu valodas pētījumu uzde-
vumi ir saistīti ar Ministru kabineta 2014.  gada 
rīkojumu, kurā definētais valsts valodas politikas 
mērķis ir nodrošināt latviešu valodas  – Latvijas 
Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības 
 oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvali tāti 
un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū, 
kā arī ietekmi Latvijas kultūrvidē. Zinātnisko pētī-
jumu rezultāti atspoguļoti Valsts valodas komisijas 
izdevumos Latviešu valoda 15 neatkarības gados, 
2007; Latviešu valoda, 2013, kā arī Latviešu valodas 
aģentūras pētījumos Valsts valodas likums:  vēsture 
un aktualitāte, 2008; Valodas situācija Latvijā 
2010–2015, 2016 u. c. 

Zinātnes popularizēšana. Humanitāro 
zinātņu nozarēs tiek izdoti daudzi žurnāli un tur-
pinājumizdevumi, piemēram, Baltu Filoloģija, 
Lingustica Lettica, Onomastica Lettica, Letonica, 
Valoda: nozīme un forma, Rusistica Latviensis, 
Antiquitas viva, Studia classica, Scriptus manet, 
Vārds un tā pētīšanas aspekti, Valoda dažādu kul-
tūru kontekstā, Literatūra un kultūra: process, 
mij iedarbība un problēmas, Acta Latgalica, Via 
Latgalica un citi. Vairāki no šiem izdevumiem ir 
iekļauti nozīmīgās datubāzēs, un vairāki pašlaik 
ir ceļā uz tām. Tā kā valodas, folkloras un vēstu-
res jautājumi interesē visu sabiedrību, šie izde-
vumi ir iecienīti ne tikai nozares speciālistu vidū. 
Tomēr populārāki ir tieši plašākai publikai domāti 
raksti un pasākumi, kas vērsti uz sabiedriskās 
domas veidošanu, sabiedrības iesaisti un līdzda-
lību latviešu valodas un lībiešu valodas kultūrvides 
attīstīšanā. Visu humanitāro nozaru pārstāvji pie-
dalās Latviešu valodas aģentūras rīkotajos Eiropas 
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Valodu dienas pasākumos, publicējas plašai sabied-
rībai domātajā krājumā Valodas prakse: vērojumi 
un ieteikumi, sarunu ciklā Miera ķēķis: kas stāv 
aiz teksta. Literatūrzinātnē ir izvērsta sadarbība 
ar Rīgas un novadu rakstniecības muzejiem, ar 
Memoriālo muzeju apvienību VKKF atbalstītā pro-
jekta Latvijas gadu gredzeni literatūrā ietvaros tiek 
rīkotas populārzinātniskās izstādes un lekciju sēri-
jas Latvijas novadu muzejos. Klasiskās filoloģijas 
speciālisti piedāvā sengrieķu teātra inscenējumus 
oriģinālvalodā un latviešu tautas dziesmu atdzejo-
jumus latīņu valodā. Notiek sadarbība ar ārvalstu 
izdevniecībām latviešu literatūras popularizēšanā. 
Par svarīgu atzīstama sadarbība ar izglītības iestā-
dēm – līdzdalība skolēnu novada un valsts līmeņa 
olimpiāžu organizēšanā un skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu vērtēšanā. Zinātnieki ir iesaistījušies 
arī jauna izglītības standarta veidošanā valodu un 
mākslas jomās.

2016. un 2017. gadā plašu atsaucību guva zināt-
nisko institūtu rīkotās akcijas sabiedrības iesaistei 
materiālu vākšanā un saglabāšanā. Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras 
krātuve rīkoja Valodas talku un atklāja “Simtgades 
burtnieku” digitālo platformu. Tajā ikviens tiks aici-
nāts pārrakstīt LFK glabātos folkloras materiālus, 
kuri līdz šim nav bijuši pieejami plašākai sabiedrī-
bai, tādējādi dāvinot savu laiku un valodu prasmes 
Latvijas valsts simtgadei. Latviešu valodas institūts 
sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 
savukārt organizēja Vietvārdu talku, kuras laikā 
tika savākti gandrīz pieci tūkstoši vietvārdu, kas 
papildinās vietvārdu datubāzi. 

Kaut Latvijas nacionālās identitātes apziņā un 
uzturēšanā pētījumi par latviešu valodu, folkloru un 
literatūru iekļaujas vienotā sistēmā, katrai nozarei 
tomēr raksturīgi specifiski mērķi un uzdevumi.

Valodniecība Latvijā aptver darbību vairāku 
valodu saimju un grupu izpētē visos valodas līmeņos 
gan teorētiskā, gan lietišķā aspektā. Valodniecības 
(latviešu valodniecības) nozares mērķis ir latviešu 
valodas vēstures, struktūras un funkcionēšanas 
izpēte pasaules un Eiropas lingvistisko procesu kon-
tekstā. Zinātniska valodas izpēte cieši saistīta ar 
praktisku valodas apguvi un mācīšanu, kā arī valo-
das standartizāciju un popularizēšanu. Tādējādi šī 
nozare aptver vairākus desmitus mācībspēku, pēt-
nieku un valodas politikas institūciju darbinieku. 
Plašs pārskats par valodniecību līdz 2010. gadam 
sniegts enciklopēdiskajā izdevumā A. Bankavs, 
I. Jansone. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas, 
2010. LU Latviešu valodas institūts ik gadus apkopo 
bibliogrāfiju, kurā ietverti darbi visās valodniecības 

nozarēs. Sākot ar 2006.  gadu, tā pieejama vietnē 
http://www.lulavi.lv/valodniecibas-bibliografija.

Valodniecībā galvenie pētījumu virzieni ir teorē-
tiski un praktiski onomastikas un valodas vēstures 
pētījumi, gramatika, dialektoloģija un areālā lingvis-
tika, leksikogrāfija un leksikoloģija, sociolingvistika 
un valodas politikas veidošana, terminoloģijas pētī-
jumi, fonētika un fonoloģija, latviešu valodas 
arhīva saglabāšana, papildināšana, modernizēšana, 
lietišķās valodniecības pētījumi (valodas apguve, 
translatoloģija u. c.). Turpmāk paredzēts veidot 
plašu sabalansētu latviešu valodas rakstu un 
runas korpusu, kurā kā atsevišķa sadaļa iekļautos 
izlokšņu un vietvārdu kartotēku digitalizētie un 
kopīgotie materiāli, veikt visu gramatikas apakš-
nozaru teorētisku un praktisku izpēti, kā arī tās 
sasaisti ar valodas praksi, vispārīgo valodniecību un 
lingvistisko tipoloģiju, veikt fonētikas un fonoloģijas 
pētījumus, kas ļautu izstrādāt maksimālas preci-
zitātes runas atpazīšanas programmas. Svarīgi ir 
sistēmiski analizēt valsts valodas funkcionēšanu un 
attīstību globālo sociolingvistisko procesu kontek-
stā, kā arī veikt pētījumus par latviešu diasporas 
valodu saistībā ar bilingvismu un valodas apguves 
problēmām.

Literatūrzinātnes pētījumu objekts ir litera-
tūra, tai skaitā latviešu literatūra kā lokāla parā-
dība, bet faktiski – nepārtrauktā citu kultūru mij-
iedarbē veidojies tekstu korpuss (arī antīkās lite-
ratūras recepcijas pētniecība Latvijas kultūrtelpā, 
iekļaujoties ar savu pienesumu latviešu un cittautu 
literatūras pētījumos), kas nodrošina plaša spek-
tra pētījumus sinhronā un diahronā aspektā, paver 
iespēju pētniecībai starpnozarē ciešā saiknē ar kul-
tūrvēsturiskajām, ideoloģiskajām un politiskajām 
parādībām, aktualizē nozīmīgas personības un prob-
lēmas starptautiskās zinātniskās konferencēs, līdz-
darbojoties starptautiskos projektos, tādējādi stip-
rinot interesi par Baltijas reģiona literatūru ciešā 
kopsakarā ar Eiropas literārajiem procesiem arī 
ārzemēs; uztur ciešu saikni ar muzejiem un bibliotē-
kām Latvijas reģionos, sekmējot to materiālu izpēti 
un stiprinot zinātnisko bāzi, pētot lasīšanas tradīci-
jas reģionos un popularizējot literatūru visplašāka-
jos sabiedrības slāņos; nodarbojas ar literatūras teo-
rijas tekstu tulkošanu, komentēšanu un zinātnisku 
izdevumu sagatavošanu.

Literatūrzinātnē galvenie pētniecības virzieni 
ir: literatūras vēstures dažādu aspektu un pamat-
tekstu pētniecība; literatūras virzienu pētniecība; 
literatūras teorijas vēstures un aktuālās literatū-
ras teorijas pētniecība; poētikas jautājumu izpēte; 
salīdzināmā literatūrzinātne un bērnu literatūra, 
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kā arī vācu literatūra Baltijā, dzimtes studijas, kino 
un vizuālās mākslas pētniecība sastatījumā ar lite-
ratūru un reģionālā kultūrģeogrāfija. Tuvākajos 
gados paredzēts īpaši pievērsties šādiem tematiem: 
Latviešu literatūra Eiropas un pasaules literatū-
ras, kultūrvēstures un politikas kontekstā no 16. gs. 
līdz 21. gs. sākumam; pēckara situācijas vērtējums 
20.  gs.: vienots laiks, sadalīta telpa; Diasporas 
pētījumi: latviešu literatūras internacionalizā-
cija (literatūra diasporā, latviešu literatūra citās 
valodās); latviešu kultūra Baltijas vācu kultūras 
spogulī; latviešu un cittautu literāro sakaru izzinā-
šana; pagātnes rakstnieku novatorisma izcēlums 
un recepcijas aktualizācija un literatūras problēm-
jautājumu izpēte. Šā pētniecības virziena ietvaros 
paredzama latviešu literatūras topogrāfiskās kartes 
pasaulē izstrāde tālākai lietišķai pētniecībai un 
latviešu literatūras centru ārvalstu telpā apzināša-
nai, pagātnes rakstnieku novatorisma izcēlums un 
recepcijas aktualizācija (A. Brigadere, J. Ezeriņš, 
Aspazija u. c.), kā arī literatūras problēmjautā-
jumu izpēte, t. sk. citādais literatūrā un vēsturiskā 
romāna cilme.

Folkloristikas pētījumu objekts ir latviešu 
tradicionālā kultūra, tās teksti un konteksti. 
Tradicionāli tā tiek asociēta ar lokālo, specifisko, 
tomēr arvien vairāk var iezīmēt gan universālo, gan 
arī kultūru mijiedarbības rezultātus. Folkloristika 
un etnoloģija pieder pie tā sauktajām “nacionāla-
jām zinātnēm”: etniskajām nācijām dažādi folkloras 
veidi arvien ir bijuši simboliski svarīgi identitātes 
konstrukcijā, tas nodrošina folkloristikas pētījumu 
aktualitāti. Ārkārtīgi nozīmīgs aspekts saistās ar 
to, ka mūsdienu dialogs ar seno kultūras manto-
jumu nodrošina gan kultūras nepārtrauktību un 

ilglaicību, gan arī ir spēcīgs impulss radošuma 
veicināšanai. Fokusā ir folkloras pētniecība ar 
semiotiskajām metodēm, mūzikas folklora, tradi-
cionālā kultūra mūsdienu kontekstos. LU HZF 
Folkloristikas un etnoloģijas katedrā izveidota 
audiovizuālā laboratorija, kas nodrošina pētniecis-
kajam darbam nepieciešamo tehnisko pusi – audio 
un video dokumentēšanu un apstrādi. 

Turpmāk paredzēts īpaši pētīt Latvijas nema-
teriālo kultūras mantojumu mūsdienu Eiropas vēr-
tību kontekstā, Latvijas simboliskās vērtības tradī-
cijā un mūsdienās, kā arī apzināt folkloras kustības 
vēsturi un šodienu.

Humanitārās zinātnes kā nozīmīga zināt-
nes daļa pastāv sabiedrības, arī tautsaimniecības, 
attīstības labad. Valodniecības, literatūrzinātnes 
un folkloristikas pētījumu priekšmets ir nesarau-
jamā saistībā ar Latvijas nacionālo identitāti un 
tās attīstīšanu kā valstiski nozīmīgu uzdevumu. 
Sabiedriski nozīmīgas tēmas, kā ētiskas un tiesiskas 
dabas jautājumi, kultūridentitāte, reliģiskā doma, 
tehnoloģiju un sociālās mobilitātes radītās pār-
maiņas kultūrā, valodā, vēstures izpratnē, resursu 
un bagātību sadale nav risināmas bez humanitāro 
zinātņu speciālistu līdzdalības un tiešas saziņas 
starp pētniekiem un dažādiem sociālajiem partne-
riem. Humanitāro zinātņu jomā nodarbināto perso-
nību zinātniskā kapacitāte ļauj aptvert humanitāro 
zinātņu jomas interdisciplinārā sasaistē, regulāri 
apzinot jaunākās teorijas un izmantojot jauno teh-
noloģiju iespējas. Tas stiprina valsts identitāti un 
kultūrvēsturiskās zināšanas, kā arī izpratni par pro-
cesiem sabiedrībā, jo Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, 
kur var notikt pilnvērtīga latviešu valodas, literatū-
ras un kultūras pētīšana un kopšana.
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Jānis Stradiņš, profesors, LZA Senāta priekšsēdētājs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, 

krājuma “Latvija un latvieši” redakcijas padomes priekšsēdētājs

Par akadēmisko rakstu krājumu 
“Latvija un latvieši”

Akadēmiskais divsējumu rakstu krājums 
“Latvija un latvieši” ir izveidots 2015.–2017. gadā 
Latvijas Zinātņu akadēmijas pārraudzībā. Tas tapis 
Latvijas Republikas valsts pētījumu programmas 
“Letonika: Latvijas vēsture, valoda, kultūra un 
vērtības” ietvaros. Šis krājums iecerēts citvalstu 
akadēmisko aprindu iepazīstināšanai ar būtiskām 
Latvijas vēstures un attīstības problēmām, un tas 
tiek izdots angļu, krievu un arī latviešu valodā. 

Par Latvijas valsts un latviešu nācijas izveidoša-
nās vēsturi aptverošu pētījumu ir samērā maz, un 
interese par šīm problēmām pasaulē diemžēl nav 
īpaši liela. Pat akadēmiskajā Eiropā Latviju nereti 
joprojām jauc ar Lietuvu (līdzīgi kā Slovākiju ar 
Slovēniju), un tādēļ mūsu iecerētais izdevums ir 
viens no pirmajiem tik izvērstiem pētījumiem par 
Latviju un latviešiem. Tas kļūs pieejams ārzemnie-
kiem Latvijas simtgades reizē, lai gan, neapšaubāmi, 
tas nav visaptverošs. 

Šis krājums ir izaudzis kā izvērsums (turpinā-
jums) 2011.–2013. gadā izveidotajam četrsējumu 
akadēmiskajam rakstu krājumam “Latvieši 
un Latvija”, kas izraisīja plašu atbalsi Latvijas 
sabiedrībā. Ar minēto 2013. gada rakstu krājumu 
83 Letonikas programmas autori bija darbojušies 
četrus gadus. Tajā bija summēti Latvijas zināt-
nieku atzinumi par latviešiem kā nāciju (etnosu) un 
Latviju kā valsti, par Latvijas kultūru, literatūru, 
mākslu, mūziku, teātri un kino, arhitektūru un 
sportu, kā arī par zinātni, izglītību un citām būtis-
kām jomām starpdisciplinārā līmenī. 

Pirmā akadēmiskā krājuma autori lielākoties 
bija Latvijas Universitātes un tās institūtu, Rīgas 
Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa univer-
sitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, tāpat kā 
Latvijas Kultūras akadēmijas, Mākslas akadēmijas 
un Mūzikas akadēmijas, vairāku Latvijas muzeju 
vadošie speciālisti un arī citi piesaistītie zinātnieki, 
kultūras un sabiedriskie darbinieki.

Minētais četrsējumu krājums aptuveni 2400 lap
pušu apjomā ir aptverošākais pētījums par Latviju, 

ko veikuši latviešu humanitāro un daļēji sociālo 
zinātņu pētnieki pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 

I  sējumā “Latvieši” skaidrota latviešu un 
Latvijas vārda cilme, baltu tautu ģenēze, latviešu 
pakāpeniska evolūcija līdz nācijai, latviešu valodas 
rakstības attīstība, etniskā simbolika, tradicionā-
lais uzturs, apģērbs, folklora, mitoloģija. II sējums 
“Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un 
zaudētā” un III sējums “Atjaunotā Latvijas valsts” 
vēstī par Latvijas valstiskuma vēsturi, turklāt 
II sējums – par laikmetu līdz 1988.–1991. gadam, 
bet III sējums – par atjaunoto Latvijas valsti pēc 
1991.  gada. Pēdīgi, visapjomīgākais  – IV  sējums 
“Latvijas kultūra, izglītība, zinātne” – izgaismo šīs 
Latvijai būtiskās jomas. Daudzos rakstos pozitīvā 
aspektā skartas nacionālās identitātes, latvietības 
problēmas, citos objektīvi vēstīts arī par Latvijai 
visai nozīmīgajām nacionālajām minoritātēm un to 
būtisko devumu Latvijas vēsturē un mūsdienās. 

Akadēmiskais rakstu krājums “Latvieši un 
Latvija” nāca klajā ar vietējo mecenātu finansiālu 
atbalstu. Pirmais metiens tika ļoti ātri izpirkts, 
un tika sagādāti līdzekļi papildu tirāžai. Krājums 
nonāca Latvijas bibliotēkās un ģimnāzijās, kļuva 
par izziņas avotu turpmākajiem pētījumiem un 
zināmā mērā aizstāja universālu pilnvērtīgu lat-
viešu enciklopēdiju, kuras virtuālo versiju un 
iespiestu sējumu tieši par Latviju iecerēts sākt laist 
klajā 2018. gadā. 

Iznākušais krājums latviešu valodā izraisīja ievē-
rību gan Latvijā, gan ārvalstu speciālistu vidū. Par 
to tika publicētas vairāk nekā 20 dažāda rakstura 
recenzijas, kas saturēja gan atzinīgus vērtējumus, 
gan arī pārmetumus par rakstu nevienmērīgo kva-
litāti, dažu opusu pārlieku akadēmiskumu. Krājums 
pārsvarā bija iecerēts kā objektīvs informācijas un 
uzziņu avots. Ievērojām principu, ka līdzās nacionā-
lajai pašapziņai, dažviet pat apoloģētikai, jāveicina 
arī veselīga nacionāla paškritika un Latvijas skatī-
jumam jābūt līdzsvarotam. Krājums tika prezentēts 
ne tikai dažādās Latvijas pilsētās, bet arī Maskavā, 
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Monreālā, Stokholmā, Sidnejā, Minskā un citur, 
izpelnoties visumā pozitīvas atsauksmes. 

2014. gada nogalē akadēmiskā rakstu krājuma 
“Latvieši un Latvija” redakcijas kolēģijai par 
būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonisti-
kas – izveidē un šī četrsējumu rakstu krājuma klajā 
laišanu tika piešķirta Latvijas Republikas Ministru 
kabineta balva. Krājums tika iekļauts arī LZA 
atzīto Latvijas nozīmīgāko zinātnisko sasniegumu 
sarakstā (2014). 

Pēc izdevuma “Latvieši un Latvija” visumā 
pozitīvā novērtējuma tika atzīts, ka šāda tipa krā-
jumu vajadzētu izdot arī angļu un krievu valodā. 
Šādas ievirzes jautājumiem 2014. gada 14. novembrī 
Latvijas Zinātņu akadēmijā tika veltīta īpaša kon-
ference “Kas latviešiem stāstāms citām tautām par 
sevi, savu valodu, kultūru un vēsturi”, kur uzstā-
jās Latvijas Valsts prezidente (1999–2007) prof. 
Vaira VīķeFreiberga, ES attīstības komisārs Andris 
Piebalgs, Latvijas Institūta toreizējā vadītāja Karina 
Pētersone un daudzi kolēģi, kuri bija līdzdarbojušies 

četrsējumu rakstu krājuma veidošanā. Kopā nonā-
cām pie atziņas, ka izdevums angļu un krievu valodā 
būtu gluži nepieciešams, gaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas simtgadi 2018. gada 18. novembrī un 
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresu 2018. gada 
jūnijā. Vienlaikus nācām pie slēdziena, ka latviešu 
valodā izdotā četrsējumu krājuma tieša tulkošana 
nebūtu vēlamais risinājums. No daudziem rakstiem 
būtu jāatsakās un to vietā jāpiedāvā modificēti sace-
rējumi, kas pastāstītu ārzemju akadēmiskajam lasī-
tājam pašu svarīgāko par Latviju un latviešiem gan 
mūsdienu, gan vēstures kontekstā, analizējot politi-
kas, ekonomikas un kultūras jautājumus, pakārto-
jot rakstu tematiku un saturu ārzemnieku izpratnei 
un uztverei.

Nolēmām veidot būtiski pārstrādātu un papil-
dinātu akadēmisko rakstu krājumu nedaudz citā 
ievirzē un īsinātā versijā divos sējumos. Pirmais 
sējums būtu veltīts galvenokārt modernajai Latvijai 
un tās kultūrai (pārsvarā mūsdienām, taču ar 
atskatu vēsturē), bet otrais sējums  – latviešu 

1. att. Akadēmisko rakstu “Latvija un latvieši” divsējumu izdevums angļu valodā “Latvia and Latvians”, 2018.  
Foto: Tālavs Jundzis
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etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts 
izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laika posmā no 
1918. gada līdz 1991. gadam.

Jaunajā krājumā pavisam iekļauti 44 raksti (to 
49  autori  – atzīti savu jomu speciālisti), no tiem 
23 raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts – 2. sējumu. 
Līdz ar to salīdzinājumā ar četrsējumu akadēmisko 
krājumu (2013) šajā izdevumā rakstu apjoms saru-
cis, turklāt pašu akadēmisko rakstu saturs daudzos 
gadījumos kļuvis manāmi atšķirīgs. Daudzi autori 
atkrituši, citi nākuši klāt vai arī paši būtiski pārvei-
dojuši savus apcerējumus. Tādēļ galu galā redakcijas 
padome nolēma izdot rakstu krājumu ne tikai sākot-
nēji iecerētajās valodās – angļu un krievu, bet arī lat-
viešu valodā kā pārstrādātu un papildinātu iepriek-
šējā izdevuma versiju. Katrā ziņā jaunajā izde-
vumā salīdzinājumā ar iepriekšējo neviens raksts 
nav saglabāts nepārveidotā, nemainīgā veidā – klāt 
nākušas jaunas tēmas un jauni autori. 

Mainīts akadēmisko rakstu krājuma nosau-
kums – tagad to sauc nevis “Latvieši un Latvija”, 

bet gan “Latvija un latvieši”, jo pirmajā sējumā 
kāpinām interesi par Latvijas valsti sakarā ar 
tās simtgades atzīmēšanu 2018.  gadā, bet otrajā 
sējumā runājam par latviešiem no senlaikiem līdz 
valsts izveidošanai un arī tās pastāvēšanai 1918.–
1991. gadā. Protams, šis rakstu krājums nav iece-
rēts kā jubilejas izdevums, taču vairāki Latvijas 
valsts simtgadei būtiski momenti tajā ir izcelti. Arī 
krājuma ārējā apdare ir citāda – tā vāku rotā gan tra-
dicionālais Lielvārdes jostas simbolikas attēls, gan 
krājuma nosaukums “Latvija un latvieši” QR kodā. 

Akadēmiskā krājuma 1. sējumu (1. daļa “Latvija 
un latvieši mūsdienu pasaulē”, 2. daļa “Latvijas 
kultūra (mūsdienās ar atskatu vēsturē)”) ievada 
ilg gadējās Latvijas Republikas Valsts prezidentes, 
LZA akadēmiķes profesores Vairas VīķesFreibergas 
plaša un nozīmīga ievadeseja “Latvija un latvieši – 
globalizācijas laikmeta eiropieši”. Tajā viņa vērtē 
Latvijas izredzes mūsdienu Eiropā. 

V. VīķesFreibergas apcerei šajā sējumā seko 
būtiski raksti par Latvijas neatkarības atgūšanu 

2. att. Akadēmisko rakstu krājuma “Latvija un latvieši” redakcijas padome Latvijas Zinātņu akadēmijā 
2017. gada 21. jūnijā. No kreisās pirmajā rindā: Andrejs Vasks, Maija Kūle, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis; 

otrajā rindā: Jānis Stradiņš, Ojārs Spārītis, Guntis Zemītis, Viktors Hausmanis
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1987.–1991. gadā (LZA akadēmiķis Tālavs Jundzis), 
par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem 
(LU docents Dr. iur. Jānis Pleps), par demokrātiju 
Latvijā (LU asociētais profesors Dr. sc. pol. Ivars 
Ījabs), par Latvijas tautsaimniecību pēc neatkarī-
bas atjaunošanas (LZA akadēmiķe Raita Karnīte), 
par Latvijas iedzīvotājiem (LZA akadēmiķis profe-
sors Pēteris Zvidriņš), par latviešu valodu 21. gad-
simtā (LZA akadēmiķi profesori Ina Druviete un 
Andrejs Veisbergs), par izglītību Latvijā (LZA 
korespondētāj loceklis LU profesors Andris Kangro), 
par zinātni Latvijā (LZA akadēmiķis profesors Jānis 
Stradiņš), par Latvijas kultūras ainavu dabā (LZA 
akadēmiķis profesors Juris Urtāns un LLU profe-
sore Māra Urtāne) un par Baltijas valstu sadarbību 
1988.–2015.  gadā (Dr. sc. pol. Baltijas asamblejas 
ģenerālsekretāre Marika LaizāneJurkāne). Rakstu 
kopums visumā ļauj apjaust mūsdienu situāciju 
Latvijā.

Šo krājumu izveidojusi Latvijas Zinātņu akadē-
mija un tās Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, vai-
rums autoru ir LZA locekļi un atzīti speciālisti izvē-
lētajās nozarēs. Diemžēl akadēmiskajā krājumā nav 
aplūkoti tādi Latvijas vēsturē svarīgi jautājumi kā 
Jaunās strāvas darbība (19. gs. beigās) un Latvijas 
valstiskuma sākotnējā veidošanās 1917.–1918. gadā, 
tāpat nav izgaismota Latvijas Sociāldemokrātijas 
veidošanās un tās pretrunīgā loma Latvijas tap-
šanā, kā arī 1917. gadā dibinātās Latviešu zemnieku 
savienības nozīme. Nav detalizēti izvērtētas lie-
lās personas Latvijas vēsturē (Rainis, K. Ulmanis, 
J. Čakste, Z. A. Meierovics u. c.). Par krājumā aplū-
kotajām 44 tēmām ir rakstījuši 17 autori, kuri nav 
piedalījušies krājuma “Latvieši un Latvija” tapšanā, 
taču vienai otrai tēmai autoru sameklēt neizdevās 
vai arī kvalitātes dēļ rakstu nevarēja akceptēt.

Mūsdienu Latviju raksturo gan ievērības cie-
nīgi sasniegumi, gan neatrisinātas problēmas. No 
vienas puses  – tā ir pietiekami attīstīta un prog-
resējoša valsts, no otras puses  – ES dalībvalstu 
vidū viena no trūcīgākajām (IKP = 25  000  eiro/

iedz.), tā ierindojas ES valstu ranga lejasgalā pirms 
Bulgārijas, Rumānijas, Kipras. Trūcīgo iedzīvotāju 
skaits, īpaši pensionāru un provinces iedzīvotāju 
vidū, ir ap 30%. Tiesa, nav iespējams droši definēt 
patieso ienākumu līmeni, jo aizvien samērā prāvs 
(virs 20,3%) ir t. s. pelēkās ekonomikas sektors un 
statistiskie dati, iespējams, neataino reālo stāvokli. 
Džini koeficients Latvijā ir viens no augstākajiem 
ES, tātad pastāv ļoti izteikta iedzīvotāju nevienlī-
dzība materiālā stāvokļa ziņā.

Latvija trīs Baltijas valstu vidū ieņem centrālo 
stāvokli. Tās galvaspilsēta Rīga ir Baltijas valstu lie-
lākā pilsēta ar aptuveni 700 tūkstošiem iedzīvotāju, 
un pasaulē tā bieži tiek uzlūkota par Baltijas cen-
tru. Nelielās Baltijas valstis pasaulē parasti uztver 
kā vienotu veselumu, un publiskā apziņā tās īpaši 
nediferencē. Taču uzsvērsim – starp tām ir būtis-
kas atšķirības gan valodu, gan iedzīvotāju menta-
litātes ziņā. Pateicoties intensīvākiem sakariem ar 
Ziemeļvalstīm, īpaši ar Somiju, kā arī pārdomātā-
kiem attīstības scenārijiem, Igaunija neatkarības 
gados attīstījusies racionālāk nekā Latvija un paš-
reiz ieņem līderpozīcijas Baltijas valstu vidū. Lietuva 
savukārt attīstījusies saimnieciskā ziņā pārdomātāk 
un daudzos rādītājos pārspēj Latviju, lai gan vai-
rumā rādītāju Latvija tomēr nav stādāma zemāk par 
Lietuvu. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visām Baltijas 
valstīm tā visintensīvāk cenšas uzturēt šo valstu 
kopību, īpaši uzsverot to, tā ir aktīvākā Baltijas 
vienotības uzturētāja. Lielā mērā tas izdodas, īpaši 
pateicoties Latvijas centrālajam stāvoklim Baltijā 
un vienotai Baltijas uztverei ārpasaulē. Mazāk 
noturīga ir iecere par Baltijas un Ziemeļvalstu vie-
notību ES kopībā, ko visuzstājīgāk cenšas akcentēt 
Igaunija, bet vismazāk Lietuva, kas vairāk tiecas uz 
Centrāleiropas valstu pusi. Katrā ziņā savā ārpoli-
tikā Baltijas valstis pašreiz ir vienotas un arī to sav-
starpējie ekonomiskie sakari ir visciešākie, lai gan 
daudzējādā, īpaši saimnieciskajā, ziņā tās ir arī kon-
kurentes, tādēļ visu triju Baltijas valstu vienotu un 
vienveidīgu uztveri pārspīlēt nevajadzētu. 
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Jānis Dripe, arhitekts, augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas direktors

Latvijas arhitektūras enerģētika 
un starptautiskā atpazīstamība

Arhitektūra Latvijā arvien ir bijusi sabied-
rības ideālu un sociālās pieredzes spogulis  – tā 
daudzslāņu attēlā dominē kosmopolītiskā un mul-
tikulturālā Rīga. Ar Hanzas pilsētas bagāto piere-
dzi un jaunās Eiropas Baltijas telpas metropoles 
ambīcijām – jūgendstila metropole ar izcilu koka 
arhitektūras klātbūtni pilsētas centrā un eklekti-
kas mantojumu telpiski nobeigtu kvartālu formā. 
Tikai vienu gadsimtu no deviņiem tā ir veidojusies 
kā nacionālas valsts galvaspilsēta, Rīga ir šarmanti 
provinciāla un globāla reizē. Latvijas arhitektūras 
telpa arvien ir bijusi un ir atvērta pasaules pie-
redzei – vāci, somi, zviedri, krievi, žīdi, itāļi, aus-
trieši...te ir projektējuši un būvējuši – no Rastrelli 
(Francesko Bartolomeo Rastrelli) līdz Birkertam 
(Gunnar Birkerts), Ginkem (Volker Giencke) un 
seram Adžejam (Sir David Adjaye). Arhitektūras 
kultūrslāņi turpina veidoties.

Būvmākslas un inženieru domas attīstība, 
tehnoloģijas un tradīcijas kopā rada šos civilizāci-
jas brīnumus un monstrus – pilsētas, lai turpmāk 
šie veidojumi jau ietekmētu nākamo paaudžu 
uzvedības kodu un domāšanas modeli. Vide ir 
mūsu garīgās un fiziskās enerģijas avots plašā 

nozīmē. Mēs savā arhitekta profesijā salāgojam 
mantojumu ar mūsdienīgo, šodienas komfortu ar 
vēstures faktūru, pagātnes saprasto un pamatīgo 
ar 21. gadsimta nepārbaudīto un šķietami trauslo. 
Ar kopainu Latvijai ir veicies ēku tipoloģiju, stilis-
tikas un materialitātes jomā – vēstures krustceles 
un varu pārklājumi ir radījuši to reljefu – pirmām 
kārtām pilsētas ar to vēsturiskajiem centriem un 
baznīcu dominantēm, kuru pakājēs dāsni bārstītas 
eklektikas, jūgendstila un koka arhitektūras pērles 
UNESCO Pasaules mantojuma saraksta līmenī. 
Vācu saimniekošanas modeļa iedibinātais piļu un 
muižu tīkls, mazpilsētas, muižu centri un viensē-
tas kopā būtu loģiska telpiska struktūra, ja to ar 
laiku tīšiem ideoloģijā un saimnieciskā infantilismā 
balstītiem postījumiem un vulgāru uzslāņojumu 
kolhozu centru ciematu formātā nepapildinātu piec-
desmit padomju varas gadi. Vēsturiski aprobēto 
mūra un koka konstrukciju lietojumu papildina 
20. un 21.gadsimtā nekritiski plaši lietotais stikls. 

Latvijai Baltijas telpā ne visos laikos ir klājies 
komfortabli, mums ir tāda kopā turētāju funkcija, 
mēs esam vidū, mums ir lielākā galvaspilsēta, bet 
mēs arī vienmēr sevi kritiski un sāpīgi salīdzinām 

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. Arhitekts Gunārs Birkerts.  Foto: Jānis Dripe
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ar kaimiņiem. Igauņi arvien mums likušies tādi 
somiski smalki – arhitektūras aristokrāti. Rīgai arī 
nekad nav bijis tik pamatīga vēsturiskā fona plāno-
šanas jomā, tāda domāšanas tramplīna kā, piemē-
ram, 1913. gada pazīstamā somu arhitekta Eliela 
Sārinena (Eliel Saarinen) attīstības plāns Tallinai. 
Lietuvieši ir katoliski pamatīgi, spēcīgi. Mēs esam 
viskosmopolītiskākā, iespējams, visievainojamākā 
nācija. Padomju laika mantojums un multikultu-
rālisms nav pateicīga bāze vienotai arhitektūras 
platformai, skolai vai stilistikai, toties dod iespēju 
patiesam starpkultūru dialogam un sajūtu par pie-
derību plašākai civilizācijas kopienai. Rada sinerģiju 
starp nacionālām nostādnēm un ES politiku, sekmē 
sociālu kohēziju, paver durvis plašākam tūristu 
lokam un izglītības eksportam.

Vairākas desmitgades mēs gaidījām virkni 
sabiedriskā labuma būvju, kas dinamisko Latvijas 
kultūras dzīvi ļautu baudīt citā kvalitātē. Un pēdē-
jie gadi ir devuši nācijai papildu pašapziņu caur tel-
piskām norisēm – Latvijas Nacionālā bibliotēka un 
Ventspils publiskā bibliotēka, reģionālās koncertzā-
les Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs, Nacionālā mākslas 
muzeja pārbūve un paplašinājums Rīgā, Radošo 
pakalpojumu centrs “Zeimuļs” Rēzeknē un Marka 
Rotko centrs Daugavpilī, Talsu radošā sēta un 
estrāde, Dikļu estrāde vietā, kur pirms 150 gadiem 
notika pirmie kopējas dziedāšanas svētki, un Lielā 
brīvdabas estrāde Rīgā būvniecības stadijā, pus-
gadsimta garumā rūpīgi atjaunotā Latvijas baroka 
rota Rundāles pils – tas ir pilnvērtīgas dzīvošanas 
komplekts katrai sevi cienošai nācijai, tiesa, ar vēl 
dažiem iztrūkstošiem elementiem. Ne visās manis 
nosauktajās būvēs jūs atradīsiet stilistikā, detaļās 
un materiālu izvēlē izteiksmes pilnību, bet šis kul-
tūras infrastruktūras vērienīgais pienesums pil-
nīgi noteikti ir 21. gadsimta redzamākais notikums 
Latvijas būvmākslā.

Tas viss ir mūsu telpiskais ietvars, trauks dzī-
ves norisēm un nācijas kopā dzīvošanas enerģē-
tiskais lauks. Trīs virsotnes šajā auglīgajā laukā, 
manuprāt, ir skaidri nolasāmas. Katra ar savu 
pašvērtību un īpašu vietu būvvēsturē un starpkul-
tūru satiksmē. 2014.  gadā pēc pusgadsimtu ilgas 
restaurācijas sakoptā  – slavenā itāļu arhitekta 
F. B. Rastrelli projektētā Rundāles pils (1736–1768) 
kā izcilākais baroka piemineklis Latvijā un saikne 
starp aristokrātijas un monarhu dzimtām austru-
mos un rietumos no Latvijas. Tajā pat gadā uzceltā 
ekspresīvā modernisma ikona, Birkerta Latvijas 
Nacionālā bibliotēka un topošā Lielā Dziesmu 
svētku estrāde. Pēdējās divas jēdzieniski un satu-
riski vieno Nacionālās bibliotēkas ēkā ietvertie 

Cēsu (Vidzemes) koncertzāle, 2014. Arhitekti “J. Pogas birojs”. 
Foto: Indriķis Stūrmanis

Rēzeknes koncertzāle “Gors”, 2013. Arhitekti “VM studija”.  
Foto: Indriķis Stūrmanis

Liepājas koncertzāle “Lielais Dzintars”, 2015.  
Arhitekts F. Ginke (Austrija). Foto: Indriķis Stūrmanis
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simboli – Ausekļa / Vītola Gaismas pils un Raiņa 
Stikla kalns, drelļu raksts grīdas klājumā un Dainu 
skapja atrašanās bibliotēkā. Šie simboli tieši “saru-
nājas” ar Lielās estrādes folkloras un mūzikas 
kultūras skanisko fenomenu  – vēl viens ieraksts 
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 
Ja telpu ap mums nosaucu par trauku dzīves nori-
sēm, tad šis ir “skanošs trauks dziesmai”, kur milzu 
skatītāju lauks (nogāze) 35 tūkstošiem ļaužu satie-
kas ar sidraba birzs veidolā ietvertu estrādi 13 tūk-
stošiem dziedātāju.

Nacionālā bibliotēka jau ir iekļuvusi BBC ap
taujā starp pasaules 21.  gadsimta 10  izcilākajām 
bibliotēku būvēm un šajā pavasarī saņēmusi arī AIA 
balvu bibliotēku žanrā, bet akustiskā modelēšana 
Lielajai estrādei sadarbībā ar Vācijas firmu Muller 
BBM ir unikāls process pasaules mērogā.

Ir svarīgi būt pasaulē pamanītiem. Birkerta 
Nacionālās bibliotēkas idejas pieteikums ieguva 

publicitāti pasaulē jau projekta stadijā. Nacionālā 
bibliotēka un tās piramidālais siluets ar nācijai sva-
rīgiem simboliem, kas pārvērsti arhitektūras valodā, 
nav tikai garīgas enerģijas koncentrācijas fiziska 
virsotne Daugavas kreisajā krastā, tā ir arī mājvieta 
slavenajam Dainu skapim, kuru mēs mīļi dēvējam 
par vislatviskāko prototipu serverim. 1880. gadā pēc 
Krišjāņa Barona skices Maskavā izgatavotā folklo-
ras krātuve ar 70 lādītēm, kas katra, 20 daļās dalīta, 
glabā 268 815 šīs mazās 3×11 cm lapiņas – haikām 
rada latviešu tautas dziesmu pierakstus. Īsta infor-
mācijas krātuve un vēl viens UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā iekļauts dārgums. Nacionālā 
bibliotēka ir arī valstiski nozīmīgā informācijas 
nesēja Gaismas tīkla “Trešais tēva dēls” centrs un 
bāze. Latvijas valsts un Melindas un Bila Geitsu 
fonda kopīgi īstenotais projekts ir pavēris nebijušu 
informācijas apvārsni 837  publiskajām bibliotē-
kām visos Latvijas pagastos un vienojis zināšanu 
tīklā visas 1759 Latvijas bibliotēkas. Ja ņem vērā, 
ka bibliotēku pakalpojumus valstī izmanto 1,1 mil-
jons – tātad vairāk par pusi, viņus apkalpo 4000 pro-
fesionālu bibliotekāru un 70% iedzīvotāju uzskata, 
ka tieši bibliotēkas ir kopienu centri, tad redzam 
to lielo lomu informētas sabiedrības veidošanā. 
Demokrātiskā veidā informēta sabiedrība ir arī 
brīva sabiedrība, ar to grūtāk manipulēt šodienas 
ģeopolitiskajā situācijā un informācijas karos. 

Spilgtu un funkcionāli vērtīgu fonu minētajām 
virsotnēm rada virkne pieminēto citu objektu. 

Austrijas arhitekta Folkera Ginkes (Volker 
Giencke) projektētā Liepājas koncertzāle Lielais 
dzintars arī operē ar simbolu valodu un pilsēttelpā 
tonāli un telpiski dara to pārliecinoši  – rezultātā 
2016. gada Architizer A+ Awards publikas galvenā 
balva savā žanrā. Dzintara piesātinātā tonalitāte un 
dinamiskais apjoms neatstāj vienaldzīgus Liepājas 
un koncertzāles apmeklētājus. Bet galvenais – kon-
certzāles Liepājā un Rēzeknē lieliski skan.

Radot Daugavpils cietokšņa Arsenāla telpās 
Marka Rotko centru, mēs piedāvājām mākslas bau-
dītājiem vēl vienu ceļojumu mērķi – provinciālā pil-
sēta pie Latvijas austrumu robežas tika uzlikta uz 
pasaules kultūras kartes. Kurš pirms tam pasaulē 
zināja, ka Marks Rotko četrus pirmos savas dzī-
ves gadus pavadījis Latvijas austrumu “lielpilsētā” 
Daugavpilī.

Nobeidzot pozitīvo apskatu par izdarīto kul-
tūras infrastruktūras arhitektūrā, nevar neminēt 
trūkstošo  – mums ir divi diriģenti starp pasau-
les top 5 (Mariss Jansons un Andris Nelsons), bet 
nav Rīgā labas akustiskās koncertzāles! Un nav arī 
Laikmetīgās mākslas muzeja. Muzeja jautājumā 

Lielā brīvdabas estrāde, 2018–2021. Arhitekti A. Mailītis, J. Poga. 
Projekta vizualizācija

 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja restaurācija un pazemes  
paplašinājums, 2015. Arhitekti “Processoffice” (Lietuva),“AIG”.  
Foto: Jānis Dripe
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esam pozitīvā procesā. Ir pamats ticēt, ka Latvija 
līdz 2021. gadam piedzīvos divas mērogā nebijušas 
privātas investīcijas kultūrā  – 30 milj. EUR tiks 
investēts Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
izbūvei pēc augsta līmeņa starptautiskā konkursā 
uzvarējuša Sir David Adjaye (UK) projekta. Valsts 
deponēs savu kolekciju un piedalīsies program-
mās. Otra vērienīga investīcija būs privāta muzeja 
ZUZEUM izbūvē pēc Zaigas Gailes projekta. Šie 
abi projekti ir attīstītā stadijā, bet Rīgas akustiskās 
koncertzāles neesamības jautājums ir arī jautājums 
par populismu politikā vai galvaspilsētas un valsts 
varas atšķirīgu politisko orientāciju.

Latvijā mēs varam atrast labus un pat izcilus 
piemērus privātnamu arhitektūrā, šajā žanrā mēs 
redzam Latvijas vernakulārās (Latvian vernacu-
lar) arhitektūras iezīmes. Viena ēka no šī klāsta ir 
pabijusi daudzos pasaules žurnālos. Tā ir 1935. gadā 
Rīgā dzimušā un pasaulē pazīstamā vācu arhitekta 
Meinharda fon Gerkana (Meinhard von Gerkan) pro-
jektētā Villa Guna Jūrmalā – neliels balts meistar-
darbs ar atsaucēm uz Bauhaus un funkcionālisma 

estētiku. Jāatzīstas, arī M. fon Gerkans ir Latvijas 
arhitektūras vēstnieks pasaulē. Nav slikti, ka Rīgas 
apaļajiem dvīņu torņiem fasādes projektēja Helmuts 
Jāns (Helmut Jahn). Ja vēl pieminu, ka vienu ver-
siju Laikmetīgās mākslas muzejam citā novietnē 
un pirms 10 gadiem izstrādāja Rems Kūlhass (Rem 
Koolhas), var rasties iespaids, ka mēs apzināti 
kolekcionējam stārahitektus. Tāda nav bijusi poli-
tika, bet iespējas ir izmantotas. 

Es neminēju bankas, birojus, Rīgas lidostu, 
tirdzniecības centrus un daudzdzīvokļu ēkas, res-
taurāciju (izņemot Rundāles pili) un pārbūves  – 
katrā žanrā atrastos pa uzteicamam piemēram. 
Šis bija īss stāsts par telpisko vērtību virsotnēm ar 
akcentu uz sabiedrības labumu un publisko pieeja-
mību, jo tieši šo būvju klāsts veido nācijas vērtību 
aisberga redzamo daļu. To rādām mūsu viesiem 
un izmantojam tautas ideālu manifestācijai. Tas 
ir stāsts par patiesu eksportspēju plašā spektrā 
un dienu rituma nepārtrauktībā, kā arī stāsts par 
patiesu garīgo enerģētiku, kas raksturo šīs būves to 
satura, tēla un nacionālās nozīmības dēļ. 

Laikmetīgā mākslas muzeja 
projekts, 2021.  
Arhitekti “Adjaye Associates” 
(AK) sadarbībā ar  
biroju “AB3D”

Muzeja “Zuzeum” projekts.  
Arhitekti “Zaigas Gailes 

 birojs”,  2021.  
Biroja publicitātes foto
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Guntis Zemītis, Dr. hist., profesors, LU Latvijas vēstures institūta direktors, LZA akadēmiķis

Latvijas vēstures un arheoloģijas 
izpētes problēmas un nākotnes 
uzdevumi. Latvijas vēsture – 
Eiropas vēstures daļa

Latvijas teritorijas apdzīvotība ir aizsākusies 
ap 10 500. g. pr. Kr., kad Baltijas ledus ezera krastu 
sasniedza pirmie ziemeļbriežu mednieki. 

Lai gan Latvijas ģeogrāfiskā novietne Eiropas 
ziemeļaustrumos nav bijusi pateicīga, lai šeit agri 
uzplauktu civilizācijas, tā ir atstājusi pietiekami 
daudz liecību, lai tā būtu nozīmīga visas Ziemeļeiro-
pas kontekstā. Pirmie Latvijas iedzīvotāji saistāmi 
ar Ārensburgas un Svidru kultūrām. 

Eiropas senākajai vēsturei nozīmīgs ir Zvejnieku 
kapulauks Burtnieku ezera krastā, kur atklāti 
329 akmens laikmeta apbedījumi, daļa no kuriem 
attiecas uz vidējo (8300.– 6000. g. pr. Kr.) un vēlo 
(6000.– 5400. g. pr. Kr.) mezolītu.

Latvijas teritorija vēsturiski veidojusies kā 
divu etnosu sadursmes zona  – tās dienvidu daļu 

apdzīvojušas baltu, ziemeļu daļu  – Baltijas somu 
ciltis. Kurzemes iedzīvotājiem jau kopš bronzas 
laikmeta (1800.– 500. g. pr. Kr.) izveidojušies sakari 
ar Skandināviju. Kurzemes pussalā septiņās vietās 
zināmi akmens laivveida kapi  – t. s. velna laivas. 
Šādi kapi atrasti Baltijas jūras salās  – Gotlandē, 
Bornholmā, Ālandu salās. 

Latvijas teritorija bija nozīmīga ziemeļu–dien-
vidu, ziemeļu – dienvidaustrumu sakariem arī dzelzs 
laikmetā (1. g.–12. gs.). Plaši zināma arī skandināvu 
kolonija, kura pastāvējusi Grobiņā 650.– 800. gadā. 
Skandināvu avotos 11. gadsimtā bieži minēti kurši, 
arī Zemgale un zemgaļi. Par Latvijas sentautām 
stāsta arī senkrievu Nestora hronika (sarakstīta 
1113. g.). 

1. att. Arheoloģiskie izrakumi Grobiņas pilskalnā 2016. gadā. Foto: Elīna Guščika
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11.  gadsimtā uzplauka Daugmale  – lielākais 
amatniecības un tirdzniecības centrs pie Daugavas, 
kas pēc vairākām pazīmēm atbilda Ziemeļeiropas 
agrīnajām pilsētām.

Baltu un Baltijas somu apdzīvotās zemes līdz pat 
12. gadsimtam palika kā pēdējā pagānisma saliņa 
Eiropā. 12. gadsimtā šeit sadūrās divi lielie kristietī-
bas novirzieni – no austrumiem ienāca pareizticība, 
no rietumiem – Romas katoļu ticība. 

Baltijas Krusta karu rezultātā, kas ilga visu 
13. gadsimtu, Latvijas teritorija līdz ar mūsdienu 
Igauniju nonāca Romas baznīcas pakļautībā. Šeit 
izveidojās vairāki feodāli valdījumi, kuri atradās bīs-
kapu un Vācu ordeņa Livonijas atzara pakļautībā. 
Šis savstarpēji saistīto feodālo valdījumu kopums 
kļuva pazīstams kā Livonija. 

Livonija bija viena no pirmajām zemēm, kurā 
uzvarēja Reformācija. Rīgā jau 1525. gadā luterā-
nisms bija guvis nosacītu uzvaru. Pārejot uz diev-
kalpojumiem tautu valodās, parādījās iespieddarbi 
latviešu valodā. Līdzīgi kā citur Eiropā, saplūstot 
dažādām mazākām valodām un dialektiem, vei-
dojās vienota latviešu valoda. Reformācija sagrāva 
Livonijas pamatus – tajā turpināja pastāvēt katoļu 
baznīcas valdījumi, lai gan zeme bija kļuvusi luter-
ticīga. Livonijas sabrukumu paātrināja Livonijas 
karš  (1558–1583), kura rezultātā Livonija tika 
izpostīta un sadalīta starp uzvarējušajām lielval-
stīm – Poliju–Lietuvu un Zviedriju. Latvijas terito-
rija 1562. gadā nonāca Polijas–Lietuvas varā, bet ne 
vienotā valdījumā. Daugavas kreisajā krastā izvei-
dojās Kurzemes–Zemgales hercogiste, kamēr labajā 
krastā esošā Pārdaugavas hercogiste 1566. gadā tika 
inkorporēta Lietuvas sastāvā. 

Pēc poļu–zviedru kara (1600–1629) Vidzeme 
nonāca zviedru varā, bet poļu rokās palika tikai 
Latgale jeb Inflantija. Šeit tika atjaunots katoli-
cisms, un Latgales tālākā attīstība bija atšķirīga no 
pārējās Latvijas. 

18.  gadsimta laikā Latvijas teritorija nonāca 
Krievijas impērijas sastāvā  – Lielā Ziemeļu kara 
(1700–1721) rezultātā Krievijai tika pievienota 
Vidzeme, 1772. gadā, pēc Polijas dalīšanas – Latgale, 
visbeidzot, 1795. gadā, arī Kurzemes un Zemgales 
hercogiste. 

Kaut arī iekļautas Krievijas impērijā, Baltijas 
guberņas – Igaunija, Vidzeme un Kurzeme – bau-
dīja zināmu autonomiju un, īpaši 18. un 19. gad-
simta pirmajā pusē, palika saistītas ar proce-
siem Rietumeiropā. Lai gan vājāk, bet tomēr tās 
skāra apgaismības idejas. Jūtamākā apgaismības 
izpausme bija dzimtbūšanas atcelšana Baltijas 
guberņās  – Igaunijā 1816., Kurzemē 1817.  un 

Vidzemē 1819. gadā, kamēr pārējā Krievijas impē-
rijā zemnieki brīvlaišanu piedzīvoja vien 1861. gadā. 

Baltiju skāra arī Rietumeiropā dzimušais pilso-
niskā nacionālisma vilnis. 19. gadsimta vidū izglī-
totie latvieši aizsāka jaunlatviešu kustību. 19. gad-
simta beigās Baltijā, īpaši jau Rīgā, no rietumiem 
ienāca sociālisma idejas, kas atrada auglīgu augsni 
strauji augošā latviešu proletariāta vidū. Sociālās un 
nacionālās pretrunas asi izpaudās Krievijas 1905.–
1907. gada revolūcijas laikā. 

Latviju smagi skāra Pirmais pasaules karš  – 
Latvijas teritoriju divus gadus šķērsoja frontes 
līnija. Daudzi bija devušies bēgļu gaitās uz Krieviju, 
saimniecības pamestas un izpostītas. Latvieši, kuri 
sākotnēji ar lielu sajūsmu stājās pirmajā nacionālajā 
karaspēka vienībā Krievijas armijas sastāvā – lat-
viešu strēlniekos, ar laiku piedzīvoja vilšanos, kas 
noveda pie tā, ka daudzi pievienojās boļševikiem un 
palika Padomju Krievijā. 

Latvijas valsts 1918.  gada 18.  novembrī tika 
proklamēta etnogrāfiskajās robežās – robežās, kurās 
dzīvoja latvieši. Tomēr tā neveidojās kā latviešu, bet 
Latvijas tautas valsts, piešķirot pilsonību visiem, 
kuri dzīvoja Latvijas teritorijā vai bija cēlušies no 
tās, bez tautības un ticības atšķirībām. Latvija veica 
radikālu agrāro reformu, kuras rezultātā Latvijas 
laukos izveidojās stabils vidusslānis. Diemžēl 
Latvijas demokrātijas periods bija īss – 1934. gadā 
toreizējais ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
(1877–1942) veica apvērsumu. K. Ulmaņa režīms 
bija autoritatīvs – tas neizcēlās ar represijām, bet 
demokrātiska republika bija beigusi pastāvēt. 

2. att. LU Latvijas vēstures institūta bioarheoloģisko materiālu 
krātuve. Krātuves vadītāja Gunita Zariņa (no labās) un zinātniskā 
asistente Dardega Legzniņa. Foto: Guntis Zemītis
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Latvijas, tāpat kā pārējo Baltijas valstu lik-
teni izšķīra Molotova–Ribentropa pakts 1939. gada 
23. augustā. Šī noziedzīgā līguma pirmās sekas bija 
vācbaltiešu izceļošana. Latvija zaudēja nelielu, bet 
saimnieciski, kulturāli un politiski aktīvu iedzī-
votāju daļu. 1940. gada 17.  jūnijā Sarkanā armija 
okupēja Latviju. Jau uzreiz pēc Latvijas okupāci-
jas sākās pirmās represijas, kuras tika vērstas vis-
pirms jau pret Latvijas saimniecisko, kulturālo un 
politisko eliti. Šīs represijas vainagoja 1941. gada 
14. jūnija deportācija. 

Vācijas un PSRS kara sākumā 1941. gadā Latviju 
okupēja vācu karspēks. Nacistiskās Vācijas oku-
pācijas laikā Latvija zaudēja praktiski visu ebreju 
minoritāti, kura tika iznīcināta holokausta laikā. 
Pārkāpjot starptautiskās vienošanās, latvieši tika 
mobilizēti Vācijas bruņotajos spēkos, to piesedzot 
ar it kā brīvprātīgu pievienošanos ieroču SS daļām. 
Daudzi latvieši tika iesaukti arī Sarkanajā armijā un 
cīnījās frontes pretējā pusē. 

Nacisma sagrāve Baltijas valstīm neatnesa brī-
vību. Tām ne tikai bija uzspiests komunistiskais 
režīms – tās uz piecdesmit gadiem tika nodzēstas 
no pasaules politiskās kartes. Latvija līdz ar citām 
Baltijas valstīm savu brīvību atguva 1991. gadā. 

Latvijas vēstures pētniecības 
periodi

Latvijas vēstures pētniecībā izsķirami vairāki 
periodi. Pirmie izglītotie cilvēki bija vāciski runā-
jošie. 19. gadsimtā tika veikts skrupulozs Baltijas 
vēstures avotu apzināšanas darbs, bet vācbaltiešu 
zinātnieki rakstīja zemes vēsturi un vietējo tautu, 
kuras tolaik asociējās ar zemnieku kārtu, liktenis 
viņus neinteresēja. Latvijas Republikas laikā, īpaši 
jau K. Ulmaņa autoritatīvā režīma gados, priekš-
plānā tika izvirzīta latviešu tautas vēsture. 

Padomju okupācijas gados vēsture tika aplūkota 
tikai no t. s. vēsturiskā materiālisma pozīcijām. Pēc 
šīs doktrīnas, visa vēsture bija šķiru cīņas vēsture. 
Visu tautu vēsturiskajai attīstībai vajadzēja novest 
pie atbrīvošanās no “ekspluatatoru jūga”. Latvijas 
gadījumā “atbrīvošana” notika līdz ar padomju oku-
pāciju un nacionālās buržuāzijas iznīcināšanu. 

Pēc neatkarības atjaunošanas vēsturnieki 
saņēma plašu darba lauku. Padomju okupāci-
jas gados bija notikuši vērienīgi hidroelektrosta-
ciju celtniecības darbi, līdz ar to Daugavas krastos 
appludināmajā zonā tika izpētīti daudzi nozīmīgi 
arheoloģiskie pieminekļi. Tika uzkrāts bagāts 

3. att. Arheoloģiskie izrakumi Kurzemes un Zemgales hercogistes dzelzs apstrādes manufaktūrā Vecumniekos. Foto: Dita Auziņa
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arheoloģiskais materiāls, kurš izvērtēts tikai daļēji. 
Attīstījās antropoloģija, ar ko saprata tikai fizisko 
antropoloģiju.

Diemžēl jaunākās teorētiskās atziņas no 
Rietumeiropas Padomju Savienību vai nu nesa-
sniedza, vai arī tika noklusētas. Tomēr Latvijas 
arheologu veikums padomju okupācijas apstāk-
ļos, ja neskaita dažus, apzināti ideoloģiski tendē-
tus darbus pirmajos pēckara gados, savu nozīmi 
nav zaudējis. Daļēji tas attiecas arī uz etnogrāfu 
pētījumiem, lai gan, sākot ar 20. gs. 50. gadu bei-
gām, etnogrāfi bija spiesti iesaistīties padomju 
sociālistisko tradīciju izgudrošanā un ieviešanā. 
1957.  gadā dibinātais izdevums “Arheoloģija un 
etnogrāfija” bija viens no retajiem, kurš bija ieman-
tojis starptautisku atpazīstamību jau padomju oku-
pācijas periodā, un savu sešdesmitgadi var atzīmēt 
ar trīsdesmito laidienu. 

Galēji tendenciozi tika aplūkots Latvijas 
Republikas periods. Neatkarības karš tika pasniegts 
kā pilsoņu karš, kurā vietējā buržuāzija ar “starp-
tautiskās buržuāzijas” palīdzību gāza “tautas izlo-
loto” sociālistisko padomju republiku. Līdz ar to bija 
iemesls padomju okupāciju 1940. gadā iztēlot par 
“padomju varas atjaunošanu”. Neapšaubāms pār-
spīlējums bija K. Ulmaņa autoritatīvā režīma nodē-
vēšana par fašistisku. 

Lai gan padomju režīms nesaudzīgi vērsās pret 
nacistu zvērībām, pat nevajadzīgi tās pārspīlējot un 
radot mītus, piemēram, nodēvējot Salaspils nometni 
par “nāves nometni”, tādējādi ierindojot to vienā 
kategorijā ar Aušvici, Treblinku, Maideneku, kāda 
tā nebija, holokausta noziegumi īpaši netika izcelti. 
Ebreju iznīcināšanas vietās tika izliktas norādes, 
ka šeit nogalināti “padomju pilsoņi”. Nacionālā 
pretošanās kustība pēckara gados tika traktēta kā 
cīņa pret nacistiskajiem noziedzniekiem un viņu 
atbalstītājiem.

Vēstures pētniecība pēc 
neatkarības atjaunošanas.

Paveiktais un nākotnes uzdevumi

Pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas 
vēsturnieki pievērsās tiem jautājumiem, kurus 
uzdeva sabiedrība. Tie bija saistīti ar Latvijas neat-
karības zaudēšanu 1940. gadā, Latvijas Republikas 
laika valstsvīru, vispirms jau K. Ulmaņa lik-
teni. 1994.  gadā iznāca dokumentu krājums 
“Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā”. Simbolisku 
raksturu ieguva ekspedīcija ar arheologu un 

antropologu piedalīšanos, kura 1992.  gadā devās 
uz Krasnovodsku (Turkmenistāna), kur, pēc iegū-
tajām ziņām, cietuma slimnīcā 1942. gada 20. sep-
tembrī K. Ulmanis bija miris un apbedīts vietējā 
kapsētā. Tomēr situācija kapsētā neļāva konstatēt, 
kur tieši ir bijušā prezidenta kapa vieta. Jau tau-
tas Atmodas periodā atjaunojās sakari ar latviešu 
vēsturniekiem, kuri padomju okupācijas periodā 
atradās trimdā, – Edgaru Andersonu (1920–1989), 
Andrievu Ezergaili, Indriķi Šternu (1918–2005) u. c. 
No Zviedrijas uz Latviju pārcēlās un pētniecības 
darbā iesaistījās vēsturnieks Kārlis Kangeris.

1991. gadā atjaunoja 1936. gadā dibināto “Lat 
vijas Vēstures Institūta Žurnālu”, kas padomju 
okupācijas periodā neiznāca. Pēc padomju perioda 
klusēšanas vai puspatiesību laika pētnieki pie  vērsās 
arī emocionāli jūtīgajam holokausta jautājumam. 
Atbildes uz to meklēja gan Valsts prezidenta izvei-
dotā komisija, gan trimdas vēsturnieks Andrievs 
Ezergailis. 1999. gadā Latvijas vēstures institūta 
apgāds izdeva viņa darbu “Holokausts vācu okupē-
tajā Latvijā 1941–1944”. Valsts prezidenta vēstur-
nieku komisija sevišķi rosīgi darbojās laika periodā, 
kad to vadīja Andris Caune. Īsā laikā tika izdoti 
25  komisijas rakstu sējumi. Tika apkoptas ziņas 
par politiski represētajām personām. 1999.  gadā 
Latvijas vēstures institūta apgāds laida klajā darbu 
“No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā: 
1940–1986. Noziegumos pret padomju valsti 
apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs” Rudītes 
Vīksnes un Kārļa Kangera redakcijā. Latvijas 
vēstures institūta pētnieki sagatavoja virkni funda-
mentālu darbu  – “Latvija 19.  gadsimtā” (2000), 
“Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības 
pasludināšanai” (2000) un “Neatkarīgā valsts” 
(2003). Valsts 100.  jubilejas gadā paredzēts izdot 
vēl divus 20. gadsimta vēsturei veltītus sējumus – 
Latvija Otrā pasaules kara laikā un pēckara gados. 
Atzīmēšanas vērts ir arī darbs “Latvijas zemju 
robežas 1000 gados” (1999).

Notika arī būtiskas izmaiņas organizatoriskā 
ziņā. To mērķis bija tuvināt zinātni un augstāko 
izglītību, kas padomju laikā bija mākslīgi šķirtas. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas vēstures insti-
tūts sākumā kļuva par Latvijas Universitātes aģen-
tūru, bet kopš 2015. gada iekļāvās tās sastāvā. 

Atšķirībā no starpkaru perioda, kad galvenā 
uzmanība tika pievērsta latviešu tautas vēsturei, 
laikā pēc neatkarības atjaunošanas vēsturnieki 
nonākuši pie atziņas, ka “viss, kas šeit noticis, ir 
mūsu kopīgā vēsture”. Tas izpaužas, gan apzinot 
un pētot vācbaltiešu atstāto mantojumu, gan 
pārskatot zinātnes vēsturi (Jānis Stradiņš), bez 
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nacionāliem aizspriedumiem novērtējot pirmo, 
pārsvarā vācbaltiešu izcelsmes senatnes pētnieku 
paveikto. 1998. gadā iznāca pirmais rakstu krājums 
“Senā Rīga”, 1999.  gadā sāka iznākt rakstu 
krājumi “Latvijas viduslaiku pilis”, tie turpinās arī 
mūsdienās. Tika sagatavoti un četros sējumos izdoti 
Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze, 
1742–1823) zīmējumi un apraksti. Paliekoša nozīme 
ir arheologa un vēsturnieka Ēvalda Mugurēviča 
sagatavotajiem vēstures avotu izdevumiem.

Nozīmīgi bijuši pētījumi Kurzemes un Zem gales 
hercogistes vēsturē, kurus veikusi Mārīte Jakovļeva, 
revidējot vairākus vēstures mītus, kas bija izvei-
dojušies jau 19.  gadsimtā un uzturēti starpkaru 
periodā. Jaunu, starpdisciplināru iespēju Kurzemes 
un Zemgales hercogistes vēstures pētniecībai deva 
2015.  gadā uzsāktais Norvēģijas finanšu instru-
menta līdzfinansētais projekts “Tehnoloģiju pār-
nese minerālo resursu izmantošanā senākos  laikos”. 
Projekta gaitā tika apzinātas Kurzemes hercogistes 
manufaktūras un tajās veikti izrakumi. 

Vēsturnieki pilnīgi no jauna pārskatījuši tādas 
tēmas kā Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) 
(Ēriks Jēkabsons), Kārļa Ulmaņa autoritatī-
vais režīms (Aivars Stranga), nacionālā pretoša-
nās kustība nacistiskās Vācijas okupācijas apstāk-
ļos (Dzintars Ērglis), bruņotā pretestība padomju 
režīmam (Henrihs Strods, Zigmārs Turčinskis). 
2016. gadā iznāca Kārļa Kangera, Ulda Neiburga, 
Rudītes Vīksnes monogrāfija “Aiz šiem vārtiem vaid 
zeme. Salaspils nometne 1941–1944”. Monogrāfija 

4. att. Referē vēsturniece Mārīte Jakovļeva

revidēja vairākus padomju laiku mītus un izraisīja 
asu nosodījumu Krievijā. 

Pēdējos gados vēsturnieku uzmanība pievērsta 
ne tikai vēstures veidotājiem – politiķiem, militār-
personām, kultūras darbiniekiem, bet arī tā dēvē-
tajam “mazajam cilvēkam”, dažkārt pat sabied-
rības atstumtajiem (Ineta Lipša), ikdienas dzīvei 
(Kaspars Zellis, Juris Pavlovičs, Edvīns Evarts). 
Iznākuši monogrāfiski pētījumi par Latvijas strād-
nieku  sociālo stāvokli 20. gadsimta sākumā (Jānis 
Bērziņš), Inetas Lipšas monogrāfija par seksualitāti 
un sociālo kontroli Latvijā 1914.–1939.gadā. 

Balstoties uz ASV arhīvos iegūtajiem mate-
riāliem, sagatavota Ērika Jēkabsona apjomīgā 
monogrāfija “Latvijas un ASV attiecības 1918.–
1920.  gadā”. Darbs Rietumu valstu arhīvos ļāvis 
apzināt latviešu trimdas devumu Latvijas neatka-
rības atgūšanā (Tālavs Jundzis, Kristīne Beķere). 
2017. gadā iznāca vēsturnieku un juristu kolektīvā 
monogrāfija “Neatkarības doktrīna Latvijas vēstu-
res kontekstā”. 

Latvija, tāpat kā abas pārējās Baltijas valstis, 
viena gadsimta laikā ir piedzīvojusi valsts dibinā-
šanu, demokrātijas un autoritārisma periodus, pār-
dzīvojusi divu totalitāru režīmu okupācijas. Pasaulei 
saistoša ir Baltijas unikālā pieredze, atgūstot neat-
karību nevardarbīgas pretošanās ceļā. Līdz ar to 
Latvijas vēsturnieku darba lauks ir bezgala plašs. 
No tā arī izriet Baltijas vēsturnieku īpašā misija – 
pētīt savu vēsturi un iepazīstināt ar to pārējo 
pasauli. 
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Mūsdienu situācijā kultūra un radošums ir vieni 
no svarīgākajiem nācijas dzīvotspējas un attīstības 
potenciāla raksturotājiem. Aktīva un radoša kul-
tūras vide veicina uzņēmējdarbību un pretošanos 
nelabvēlīgiem apstākļiem, formē spējas un paaug-
stina labklājību, attīsta izteiksmes brīvību un dia-
logu, un tas viss būtiski ietekmē arī saimniecisko 
izaugsmi. Globalizācijas apstākļos tieši kultūras 
vērtības ir tās, kas palīdz saglabāt savdabību un 
nodrošina ilgtspēju, kultūras mantojums un dažādi 
mākslas procesi veido un uztur veselīgu savpatību 
un lokālo identitāti, tādējādi stiprinot pašcieņu un 
veicinot starptautisku interesi.

Latvijas bagātais kultūras mantojums un māk
slinieciskās jaunrades procesu daudzveidība ir 
īpašs nacionālais resurss. Pierādījumus neprasa 
atziņa par to, ka šī resursa ilgtspējīga pastāvēšana 
un ražīga izmantošana ir tieši saistīta ar tā izpēti 
un apgūšanu ne tikai mākslinieciski, bet arī pētnie-
ciskā kontekstā, tādējādi nodrošinot atgriezenisko 
saiti, padziļinot izpratni, paplašinot perspektīvu, 
attīstot teorētisko domu. Ar kultūras mantojuma 
un mākslas procesu apzināšanu, analīzi un vērtē-
šanu nodarbojas pārsvarā humanitārās jomas zināt-
nes, tomēr mūsdienu situācijā arvien lielāka loma ir 
starpdisciplinaritātei, darbojoties kopā ar sociāla-
jām, vides un citām zinātnēm.

Muzikoloģijas joma tradicionāli ir attīstīju-
sies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
līdzās sistemātiskajai un vēsturiskajai muzikoloģi-
jai (mūzikas teorija un vēsture) kopš 20. gadsimta 
90. gadu vidus pētījumi notiek arī etnomuzikoloģi-
jas laukā. Latvijas Universitātē mūzikas pētniecība 
notiek gan Literatūras, folkloras un mākslas insti-
tūtā, gan arī Humanitāro zinātņu fakultātē, šādas 
ievirzes pētījumus veic arī Daugavpils Universitātes 
Mākslas zinātņu institūts.

Varētu teikt, ka nācijas brieduma pazīme ir 
fundamentālu un akadēmiski izsvērtu disciplinā-
rajām vēsturēm veltītu pētījumu rašanās. Šāda 
situācija šobrīd iezīmējas mūzikas jomā, te vispirms 
jāmin Mārtiņa Boiko Latvijas muzikoloģijas kritis-
kās vēstures apskats (2008a), kā vienu no aspektiem 

izceļot pasaules kontekstu. Lai arī apjoma ziņā 
diezgan īss un koncentrēts, tomēr paveras jauns 
skatījums uz disciplīnas statusu, institucionalizā-
ciju, pētījumu problemātiku un internacionalizāciju. 
Kamēr vēl tikai top Latvijas mūzikas vēstures siste-
mātisks apskats, atsevišķi spilgti darbi jau iezīmē 
ceļu uz visaptverošu enciklopēdisku sēriju. Kā 
vienu no pirmajiem var minēt Arnolda Klotiņa 
monogrāfiju “Mūzika okupācijā” (2011). Relatīvi 
īsā laikaposmā – tikai pieci gadi – ar līdzīgu pieeju 
raksturota mūzika divu okupācijas varu kontekstā: 
skatīta plaša mūzikas dzīves panorāma, analizēti 
mūzikas izglītības, jaunrades, kritikas un ideoloģis-
kie aspekti. Īpaši nozīmīgu šo pētījumu dara tas, ka 
apritē tiek ieviesti materiāli par tēmu, kas padomju 
laikā bija aizliegta. Līdzās akadēmiskajai mūzikai 
pētnieku uzmanība pievērsta arī džezam, tā vēsturi 
Latvijā starpkaru periodā savā promocijas darbā 
ir aplūkojis Indriķis Veitners (2014). Darbodamies 
arhīvos, muzejos, bibliotēkās, apzinādams foto
grāfijas, ieskaņojumus, kā arī intervēdams daudzus 
informantus, viņš ir burtiski izcēlis dienas gaismā 
veselu Latvijas mūzikas kultūras segmentu, sagata-
vojot augsni arī turpmākiem pētījumiem.

Zināmu intensitātes pieaugumu mūsdienās var 
konstatēt etnomuzikoloģijas jomā. Kamēr tuvo-
jas nobeigumam Latviešu folkloras krātuves tau-
tas mūzikas materiālu publicēšana, top specializēti 
pētījumi par atsevišķām tēmām – tādām kā tradīcija 
un individualitāte, lokālais un reģionālais, nācija un 
minoritātes u. c. Mārtiņš Boiko ir pievērsies katolis-
kajām tradicionālās mūzikas formām Latgalē (2001), 
lietuviešu sutartinēm un Baltijas refrēndziesmām 
(2008b), vecticībnieku mūzikai Latvijā, atsevišķu 
pētījumu materiāli ir publicēti kā mūzikas albumi, 
piemēram, “Psalmu dziedāšana Latgalē” (2011). 
Nozīmīgs Latvijas minoritāšu tradicionālās mūzi-
kas pētniecībā ir Ievas Tihovskas darbs “Īsta čigānu 
mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas 
čigānu (romu) mūzikā” (2017) – oriģināls pētījums 
par līdz šim maz skartu tēmu. Distancējoties no 
pūristiskās etniskuma un autentiskuma izpratnes, 
kas ilgstoši dominējusi tautas mūzikas pētniecībā, 

Valdis Muktupāvels, Dr. art., LU profesors, LZA korespondētājloceklis

Kultūras mantojums, mākslas un 
mūsdienu radošums
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autore piedāvā pētniecisko fokusu pārvirzīt no 
repertuāra uz izpildījuma veidu un dziedāšanas 
stilu, tādējādi ļaujot pietuvoties tradīcijas etniska-
jam aspektam un izvērtēt paša pētnieka individuali-
tātes ietekmi uz rezultātu (1. att.). 

Apkopojot vēstures, organoloģijas, folkloris
tikas, valodniecības un citus datus, Valdis 
Muktu pāvels ir radījis kvalitatīvi jaunu skatījumu 
uz Latvijas tautā dažādos laikmetos lietotiem 
skaņu rīkiem. Balstoties uz Eiropas organoloģijas 
sasniegumiem un pieredzi, ir izveidota mūzikas 
instrumentu sistemātika, tā Latvijas organoloģijas 
materiālu iekļaujot starptautiskā apritē. Pētī-
jums ir publicēts monogrāfijā “Tautas mūzikas 
instrumenti Latvijā” (2017), to veido divas daļas: 
historiogrāfisks Latvijas organoloģijas avotu un 
pētījumu apskats un sistemātika. Konsekvents 
morfoloģiskās klasifikācijas pielietojums ir ļāvis 
mūzikas instrumentārijā izdalīt instrumentu 
veidus, kas līdz šim nav aprakstīti, kā arī devis 
iespēju labot Latvijas organoloģiskajā literatūrā 
akumulētās kļūdas un precizēt priekšstatus. Pētī-
jumu publicējot, kultūras apritē ir ieviesti daudzi 
līdz šim nezināmi materiāli. Enciklopēdiski plašo 
izdevumu papildina vēsturiski un Latvijas muze-
jos fotografēti attēli, instrumetu izplatības kartes, 
nošu pielikums un rādītāji. Izdevuma tulkojums 
angļu valodā ievadīs bagātīgos Latvijas tradicio-
nālās instrumentālās mūzikas materiālus plašā 
starptautiskā apritē (2. att.). 

1. att. Čigānu dziedātājas māsas Mirdza Dombrovska un Dzidra 
Paucis. Ventspils, 2004. gads. Foto: Kaspars Goba 

2. att. Suitu spēlmaņi kāzu uzvedumā. Rīga, 20. gs. 20. gadi. Foto nezināms. RTMM 150012
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Teātra un kino pētniecība Latvijas Univer-
sitātē notiek gan Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtā, gan arī Humanitāro zinātņu fakultātē. 
Savu ieguldījumu teātra un kino pētniecībā sniedz 
Latvijas Kultūras akadēmija.

Par teātra lielo nozīmi Latvijas kultūras dzīvē 
netieši liecina pastāvīga aktuāla kritika kultūras 
medijos un teorētisko pētījumu intensitāte. Līdzīgi 
kā citās mākslas pētniecības jomās, arī attiecībā uz 
teātri ir iezīmējusies plašu, sistematizējošu darbu 
rašanās. Šādu apkopojošu pētījumu par latviešu 
teātra attīstības būtiskākajiem procesiem kopš tā 
rašanās līdz mūsdienām piedāvā Gunas Zeltiņas 
vadītais projekts “Latviešu teātris no pirmsāku-
miem līdz mūsdienām”. Pētījums ir publicēts apjo-
mīgā monogrāfijā ar tādu pašu nosaukumu (2010). 
Darbā ir izceltas radošā procesa galvenās tendences, 
virzieni, izcilākās personības režijā, aktiermākslā 
un scenogrāfijā un darbi, kam ir novatoriska nozīme 
latviešu teātra attīstībā.

Silvijas Radzobes vadībā 2002.  gadā tika 
uzsākts apjomīgs pētījums par teātra režijas gal-
venajām tendencēm Latvijā un pasaulē no režijas 
teātra dzimšanas 19. gadsimta beigās līdz 21. gad-
simta pirmajam gadu desmitam. Iekļaujot pētījumā 
arī aktiermākslas, scenogrāfijas, teātra mūzikas 
un dramaturģijas ieguldījumu izrāžu tapšanā, tas 
uzskatāms ne tikai par režijas, bet par teātra vēstu-
res pētījumu un ir izdots četros sējumos. Turpinot 
skatīt dziļāk latviešu teātra, dramaturģijas un 
teātra kritikas procesus pirmajā pēckara piecgadē, ir 
tapis pētījums “1945–1950: teātris, drāma, kritika” 
(2013). Tajā līdzās totalitārisma kultūras teorē-
tisku jautājumu analizēšanai ir pievērsta uzmanība 
mākslas dzīves uzraudzīšanas mehānismu atklāša-
nai, ar svaigu skatījumu ir iezīmēti ar teātra kritiku 
un radošo personu represijām saistītie procesi. 
Atzīmēšanas vērts ir 19 dažādu paaudžu teātra kri-
tiķu apkopotais redzējums monogrāfiskajā rakstu 
krājumā “Latvijas jaunā režija” (2015) gan uz jau-
nās paaudzes režisoriem, gan par jaunās režijas 
valodu un estētiskajām kopsakarībām.

Kino nozarē kritika un pētniecība arvien papla-
šinās, iznāk monogrāfijas un pētījumi par dažā-
dām kino vēsturei, estētikai, uztverei veltītām 
tēmām un konkrētām personībām. Apjomīgākais 
darbs Latvijas aktierkino vēsturē izdots 2011. gadā 
“Inscenējuma realitāte. Latvijas aktierkino vēsture” 
(2011). Pētījumā analizēta kino sistēmas specifika 
Latvijā dažādos vēstures posmos, filmu tematis-
kās un estētiskās iezīmes, kino tehnoloģiskā attīs-
tība un pieejamība. Kino uztverei un kultūrpoliti-
kas nostādnēm Latvijā tās pirmās brīvvalsts laikā 

veltīta Ingas Pērkones monogrāfija “Kino Latvijā. 
1920–1940” (2008). Detalizētāk pirmās piecas 
Latvijā uzņemtās filmas autore izcēlusi monogrā-
fijā – albumā “Latvijas pirmās filmas” (2016), bet 
par atsevišķiem autoriem un filmu modernisma 
tendencēm eseju formā rakstījusi monogrāfijā “Tu, 
lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas 
filmās” (2013). Atsevišķu latviešu režisoru (Aloiza 
Brenča, Rolanda Kalniņa) daiļradi film noir stilis-
tikas kontekstā skatījusi Dita Rietuma monogrāfijā 
“Film noir. No pagātnes līdz mūsdienām” (2014). 

Ar plašu un daudzveidīgu pētniecību vizuālās 
mākslas vēsturē un teorijā nodarbojas Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. 
Līdzās specializētiem tematiskiem pētījumiem insti-
tūts ir pievērsies disciplinārās vēstures septiņu 
sējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” gata-
vošanai. Pētnieku grupa Eduarda Kļaviņa vadībā ir 
sagatavojusi un laidusi klajā pirmos divus: 4. sējums 
“Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915” 
(2014) un 5. sējums “Klasiskā modernisma un tra-
dicionālisma periods: 1915–1940” (2016). Ir veikti 
jauni padziļināti pētījumi, līdzās tēlotājmākslas, 
scenogrāfijas, arhitektūras, lietišķās mākslas apska-
tam iekļauti jauni materiāli un to interpretāci-
jas fotomākslas un dizaina jomās. Jau publicētie 
sējumi ļauj sēriju raksturot kā akadēmisku Latvijas 
mākslas vēstures izdevumu, kas jaunatklājumu 
un interpretācijas ziņā krietni vien pārspēj citus šī 
žanra darbus. Autori pievēršas nacionālās mākslas 
un arhitektūras skolas veidošanai, ievērojamu 
uzmanību veltot arī cittautu personību veikumam. 
Izdevumi ir tulkoti angļu valodā, tādējādi nodroši-
not šī fundamentālā darba un līdz ar to arī Latvijas 
mākslas vēstures materiālu nonākšanu pasaules 
apritē. 

Īpaša kultūras mantojuma joma ir sakrā-
lais mantojums – baznīcas, klosteri, to interjeri, 
vizuālās mākslas artefakti un rituāla piederumi. 
Šo mantojuma daļu par īpašu padara tā saistība ar 
vietējām kopienām un kultūrainavu, aktualitāte 
reliģiskajā praksē un ārpus tās. Tajā pat laikā ar šī 
mantojuma starpniecību ir ienākuši pārnacionāli sti-
listiskie virzieni, nostiprinājusies saistība ar citām 
Eiropas kultūrām. Apkopojot idejas par Latvijas 
sakrālās kultūras attīstību pasaules arhitektūras 
un mākslas procesu kontekstā, Ojārs  Spārītis ir 
publicējis grāmatu “Esejas par Latvijas sakrālo kul-
tūru” (2015), kas ir sava veida vainagojums veselam 
pētniecības posmam. Savu sakrālās kultūras redzē-
jumu autors raksturo kā “noteiktam civilizācijas 
līmenim atbilstošu materiālo un simbolisko vēr-
tību kopumu”, kura “autoritāte netiek apšaubīta, 
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bet gan sargāta un aizstāvēta visiem līdzekļiem kā 
garantija cilvēces jēgpilnai pastāvēšanai”. Darbā ir 
izcelti Latvijas sakrālās kultūras vērtīgākie paraugi, 
skatītas reformācijas un konfesionalizācijas laika 
liecības Livonijas mākslas artefaktos, pētīti nīder-
landiešu un vācu 16.–17. gadsimta grafiskie paraugi 
Latvijas luteriskajā sakrālajā mākslā, konkrēti 
Jaunās Derības motīvi glezniecībā. Izdevniecības 
“Neputns” rosināti, kultūrvēstures pētnieki Rūta 
Kaminska, Anita Bistere, Jānis Kalnačs, Marina 
Levina un Mārīte Putniņa ir veidojuši nozīmīgu 
Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas man-
tojumam veltītu izdevumu sēriju, izmantojot 
muzeju, arhīvu un privāto kolekciju materiālus. 
Līdz 2018. gadam sērijā ir publicēti vēsturiskajiem 
Daugavpils, Valmieras, Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, 
Aizkraukles un Jēkabpils rajoniem, Rīgas pilsētai 
un Zemgalei veltīti darbi. 

Līdzās specializētiem, vienas zinātnes noza-
res vai apakšnozares ietvaros veiktiem kultūras 
mantojuma pētījumiem mūsdienu situācijā 
arvien lielāku nozīmi iegūst starpdisciplināri 
projekti. Šāda pieeja kļūst dominējoša lokālo kul-
tūru apzināšanā, dokumentēšanā un izpētē. Tā 
īpaši aktualizējās Latvijā pēc uzņemšanas Eiropas 
Savienībā 2004.  gadā, kad arvien jūtamāki kļuva 
globalizācijas procesi. To kontekstā vietējais mate-
riālās un nemateriālās kultūras mantojums kļuva 
ne tikai par izpētes objektu, bet arī par arvien nozī-
mīgāku ar vietējo kopienu saistītu kultūras, sociālo 
un ekonomisko resursu.

Ekspedīcijas ar kompleksu kāda noteikta kultūr-
vēsturiska novada kultūras mantojuma apzināšanu 
rīko gan Latvijas Universitātes Literatūras, folklo-
ras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, 
gan Humanitāro zinātņu fakultāte, gan Latvijas 
Kultūras akadēmija, gan arī reģionālās augstsko-
las. Dažādu zinātnes jomu pārstāvji ir piedalījušies 
Janīnas Kursītes ekspedīcijās suitu novadā, Kuršu 
kāpās un citās kursenieku dzīves vietās, Vārkavā, 
Dundagā un citur. Šie pētījumi ir publicēti grāma-
tās, pēdējā no tām “DižDundaga: Apcerējumi 
par Dundagas novadu” (2017). Uz šo ekspedīciju 
materiālu pamata ir tapušas tematiski ievirzītas 
publikācijas: “Sfumato nesfumato. Ekspedīciju ceļi 
un neceļi” (2008) par zīmēm un ornamentiem, 
“Latvieša māja” (2014) par dzīves telpas sakrālajiem 
un profānajiem, iracionālajiem un ikdienišķajiem 
aspektiem (3. att.). 

No šāda uz vietas kompleksu apzināšanu virzīta 
pētījuma viedokļa īpaši būtu minams Latvijas 
Kultūras akadēmijā realizētais Jura Urtāna vadītais 
projekts “Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā 

telpā” (2013–2016). Projekta rezultāti ir izpelnīju-
šies lielu sabiedrības ieinteresētību, tie ir apkopoti 
kolektīvā monogrāfijā “Vidzemes Svētupe mītis-
kajā un reālajā kultūrtelpā. Zinātniski raksti un 
folkloras kopojums” (2015), projekta dalībnieku 
sagatavotos zinātniskos rakstos un grāmatās. Par 
projekta beigu akordu kļuva 2016. gada martā noti-
kušais kultūrvēsturiskās ainavas starpdisciplinārās 
lasīšanas metodes pielietojums in situ. Šīs metodes 
lietojuma mērķis – apkopot projekta laikā iegūtos 
datus, kā arī pārbaudīt šīs metodes praktiskā pielie-
tojuma iespējas, apzināt tās priekšrocības un riskus. 
Kultūrainavas lasīšanas metode ir kvalitatīvs 
komplekss deskriptīvas/aprakstošas ievirzes lauka 
pētījums, kura būtība – nepastarpināta komunikā-
cija ar konkrēto dabas un sociokultūras vidi, kā arī 
dažādu disciplīnu zināšanu izmantojums, cenšoties 

3. att. Latvijas folkloristu ekspedīcija pie upurakmens. 
Baltkrievija, Minskas apgabala Sluckas rajona Vološova, 
2006. gads. Foto: Janīna Kursīte

4. att. Latvijas Kultūras akadēmijas ekspedīcija pie lībiešu
upur alas. Svētupe, 2016. gads. Foto: Ieva Vītola
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iegūt izsmeļošu izpratni par konkrētās vietas dabas 
un kultūras mantojumu un kopumā par vietējās 
kopienes dzīvi (4. att.). 

Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inova-
tīvā vidē. Kopš 2013.  gada Latvijas Kultūras 
akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un 
UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju veic pētīju-
mus par nemateriālo kultūras mantojumu, īpašu 
uzmanību pievēršot Dziesmu un deju svētku tradī-
cijai. Izpēte veikta valsts pētījumu programmas 
“Habitus. Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja 
inovatīvā vidē” (2014–2017) ietvaros, program-
mas vadītāja ir Rūta Muktupāvela, projektu vada 
Anda Laķe. Pētījums atklāj plašu kultūras un 
simbolisko, sociālo, politisko, ekonomisko, orga-
nizatorisko un izglītības faktoru kopumu, kas 
iespaido Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā 
nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas 
nosacījumus un riskus. Ir nodefinēti Dziesmu un 
deju svētku tradīcijas pārmantošanas politiski admi-
nistratīvie, ekonomiski finansiālie, kultūras jeb 
mākslinieciskie, sociālie, izglītības un tehnoloģiskie 

priekšnosacījumi, pamatojoties uz tiem, noteikti 
tradīcijas pārmantošanas indikatori, Baltijas valstīs 
izstrādāta kopīga tradīcijas monitoringa sistēma. 
Perspektīvā Dziesmu un deju svētku izpētes pieejas 
un datus varēs izmantot citu kultūras mantojuma 
elementu pārmantošanas indikatoru izpētē.

Turpinot un padziļinot līdz šim veiktos pētīju-
mus par Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīciju 
un tās ilgtspēju mūsdienu sabiedrībā plašākā  – 
Eiropas – kontekstā, Latvijas Kultūras akadēmijas 
pētnieki kopš 2016. gada ir iesaistījušies trīs gadu 
pētniecības projektā “Kritiskais mantojums: iden-
titātes izpausmes un reprezentācija Eiropā: 
CoHERE” (“Critical Heritages: Performing and 
Representing Identities in Europe: CoHERE”), ko 
finansiāli atbalsta Eiropas pētniecības un inovā-
cijas finansējuma programma “Apvārsnis 2020” 
(“Horizon 2020”) un kurā apvienojušies 12  part-
neri no dažādām Eiropas pētniecības institūcijām. 
Vai un kā kultūras mantojums Eiropā cilvēkus vieno 
un šķir – tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, 
ko Habitus pētnieki turpinās risināt sinerģijā ar šo 
starptautisko konsorciju.
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Ievads

Nākotnē Eiropas Savienība saskarsies ar daudz-
skaitlīgiem izaicinājumiem. Eiropas iedzīvotāji 
noveco, un to īpatsvars pasaules iedzīvotāju kop-
skaitā samazinās. Eiropu, kas pēdējo 50 gadu laikā 
pastāvējusi kā miera un labklājības sala, ielenc 
politiski un ekonomiski nestabilas jaunattīstī-
bas valstis ar ātri augošu iedzīvotāju skaitu, radot 
migrācijas spiedienu. Pasaules tirgus strauji mai-
nās – globalizācija, robotizācija, automatizācija un 
datu revolūcija maina veidu, kā eiropieši komerciāli 
sadarbojas ar pārējo pasauli. Globalizācija ietekmē 
arī Eiropas izloloto sociālo modeli  – jaunā situā-
cija darba tirgū liek pārskatīt darba attiecības, lai 
atrastu pareizo līdzsvaru starp iedzīvotāju darba 
drošību un elastīgumu. Eiropai jāsaglabā konku-
rētspēja pasaules mērogā, lai nodrošinātu saviem 
iedzīvotājiem labu dzīves līmeni, savukārt Āzija un 
Amerikas Savienotās Valstis vairāk iegulda inovā-
cijās. Ģeopolitiskā situācija joprojām ir saspringta, 
tādēļ Eiropā nepieciešams palielināt izdevumus aiz-
sardzībai. Visi šie izaicinājumi, īpaši jaunie, prasa 
lielāku finansējumu, taču nozīmīgs neto ieguldī-
tājs Eiropas budžetā – Apvienotā Karaliste – atstāj 
Eiropas Savienību.

Kritiski pārdomājot šos izaicinājumus, Eiropas 
Savienībai paredzami pieci iespējamie nākotnes vir-
zieni: 1) darboties kā iepriekš; 2) koncentrēties tikai 
uz vienoto tirgu; 3) virzīties uz priekšu dažādos 
ātrumos; 4) darīt mazāk, bet efektīvāk, vai (5) darīt 
daudz vairāk kopā. Katram no šiem scenārijiem ir 
atšķirīgs ambīciju līmenis, līdzsvars starp valsts un 

pārnacionāla līmeņa lēmumiem un nepieciešamais 
finansējums. Lēmums par izvēlēto ceļu nesīs nopiet-
nas sekas visiem Eiropas pilsoņiem.

Latvijas ekonomika ir cieši saistīta ar Eiropas 
Savienības (ES) ekonomiku. Pārējās ES dalībval
stis veido lielāko daļu tirdzniecības un investīciju 
plūsmu, kuru izcelsmes vieta vai mērķis ir Latvija. 
Citas ES valstis ir arī Latvijas nozīmīgākās tirdz-
niecības un sadarbības partneres enerģētikas, 
digitālajā un kapitāla jomās. Ekonomisku, kā arī 
ģeopolitisku iemeslu dēļ Latvija vēlas piederēt 
Eiropas “kodolam”.

Latvijas lielākais ekonomiskais un sociālais 
izaicinājums ir panākt ilgtspējīgu ienākumu kon-
verģenci ar ES vidējo rādītāju. Kopš pievienoša-
nās ES 2004. gadā Latvijas nacionālā bagātība ir 
pieaugusi, sasniedzot 65% no ES vidējā rādītāja. 
Vienīgais risinājums šim sarežģītajam uzdevumam 
ir kāpināt ekonomisko izaugsmi, uzlabojot produk-
tivitāti, veicinot inovācijas un vienlaikus samazi-
not nevienlīdzību sabiedrībā. Ar valsts un privāto 
finansējumu atbalstot izglītību un inovācijas, vei-
dojot efektīvākas un caurskatāmākas institūcijas, 
stiprinot sociālās drošības tīklu un izstrādājot gud-
rāku politiku sociālās palīdzības sasaistei ar darbu 
(angl.  welfare-to-work policies), Latvija var izkļūt no 
“vidējo ienākumu slazda”, kad iedzīvotāju ienākumi 
ilgstoši saglabājas 75% līmenī no ES vidējā rādītāja. 
Lai nodrošinātu veselīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
Latvijai jānovērš tādas produktivitātes vājās vietas 
kā stagnējošs īres tirgus, gausa reģionālā mobilitāte, 
ierobežota piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei 
un nepietiekama talantu pārvaldība.
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Šajā rakstā apspriedīsim Latvijas ekonomiku 
un tās iespējamo nākotnes attīstības trajekto-
riju uz Eiropas reformu fona. Vispirms apskatīsim 
Latvijas konkurētspēju salīdzinājumā ar tās refe-
rences grupu  – attīstītajām, industrializētajām 
valstīm ar vidēji augstiem ienākumiem. Tad īsumā 
aplūkosim tādus izaugsmes virzītājspēkus kā 
investīcijas un inovācijas, īpaši pievēršoties 
ieguldījumu atšķirību mazināšanai. Pēc tam, lai 
ilustrētu priekšnoteikumus iekļaujošākai un ātrākai 
izaugsmei, apspriedīsim atsevišķus strukturālās 
un sociālās politikas aspektus.

Konkurētspēja

Pasaules tirgu raksturo spēcīga konkurence – 
ES kolektīvi konkurē ar ASV, Ķīnu un citiem jaun
ietekmes reģioniem. Eiropai pakāpeniski novecojot 
(tā jau šobrīd pēc iedzīvotāju vidējā vecuma ir vecā-
kais kontinents), tās konkurētspēja darba tirgū vāji-
nās, un tai jākompensē šis trūkums ar investīciju pie-
augumu un kopējo faktoru ražīgumu. Tā kā Ķīna un 
ASV ir arī spēcīgi ieguldītāji, arvien svarīgāki kļūst 
tādi faktori kā inovācija, biznesa vides kvalitāte 
(angl. business sophistication), tehnoloģiskā gata-
vība un tirgus integrācija. Tāpēc Eiropas Komisija 
veikusi ievērojamus ieguldījumus vienotā tirgus 
izveidē  – attīstot pilnīgāku digitālo, enerģētikas 

un pakalpojumu tirgu, aizpildot trūkstošos pos-
mus Banku savienībā, Kapitāla tirgu savienībā, kā 
arī Ekonomikas un monetārajā savienībā. Lielāka 
integrācija ekonomikas kon  tekstā var nozīmēt lie-
lāku konkurētspēju.

Tomēr ES, atšķirībā no ASV vai Ķīnas, nav uni-
tārs veidojums, un daudzviet tā ir tik stipra, cik 
izturīgs ir tās vājākais posms. Tādējādi kolektīva ES 
konkurētspēja ir atkarīga no tās dalībvalstu elas-
tīguma, čakluma un politikas kvalitātes. Latvija, 
kas nesen pievienojusies “bagātāko valstu klubam” 
ESAO (OECD), apņēmīgi izvirzījusi ražīguma un 
konkurētspējas uzlabošanu par savām galvenajām 
ekonomiskajām prioritātēm. Latvija apsver iespēju 
izveidot Nacionālo produktivitātes padomi kā poli-
tikas instrumentu, izmantojot pieejamos labākās 
prakses paraugus. Tam ir pamatots iemesls – dau-
dzējādā ziņā Latvija joprojām atpaliek no līderiem 
vairākos konkurences aspektos.

Ieskatoties spogulī  – Globālās konkurētspē-
jas indeksā, ko sagatavojis Pasaules ekonomikas 
forums  –, tiek konstatēts jaukts sniegums (sk. 
1. diagrammu). Latvija demonstrē salīdzinoši labus 
rādītājus tādās jomās kā makroekonomiskā vide 
(fiskālā disciplīna, deficīta un parāda līmenis, inflā-
cija) un darba tirgus efektivitāte (darbinieku pie-
ņemšana darbā un atlaišana), bet tās mazais tirgus 
ir kaut objektīvs, taču nozīmīgs trūkums. Sāpīga 
problēma ir salīdzinoši zemais Latvijas institūciju 

1. diagramma.  
Latvijas konkurētspējas 
vadītāji pret references grupu 

Avots: Globālās konkurētspējas 
indekss 2017–2018;  
Latvijas valsts raksturojums 
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un infrastruktūras (ceļi, ostas, dzelzceļi, lidostas) 
vērtējums, kur nepieciešamas ievērojamas inves-
tīcijas un izmaiņas nav iespējamas vienas dienas 
laikā. Tomēr visbūtiskāk Latvijas vispārējo konku-
rētspēju pazemina pieticīgs sniegums inovāciju jomā 
un nepietiekama biznesa vides modernizācija. Šie 
ir galvenie faktori, kurus valdība var (un tai vajag) 
ietekmēt, jo no tiem ir atkarīgs, vai Latvija kādreiz 
spēlēs augstākajā līgā starp valstīm ar augstu ienā-
kumu līmeni, vai arī joprojām paliks vidēju ienā-
kumu  valstu grupā.

Investīcijas

Kopš pēdējās ekonomiskās krīzes investīciju 
līmenis gan ES, gan Latvijā saglabājies zem ilgtspē-
jīgā rādītāja, kas paredz 21–23% no IKP. Iepriekšējās 
pārmērības novedušas pie tā, ka starptautiskie 
investori kļuvuši pārlieku piesardzīgi. Lai gan pro-
centu likmes bijušas zemas un Eiropas Centrālā 
banka ir veikusi kvantitatīvās mīkstināšanas pasā-
kumus, gan MVU, gan jaunuzņēmumi un inovatī-
vie uzņēmumi ziņo par grūtībām piekļūt kredītre-
sursiem un finanšu garantijām. Nauda meklē dro-
šāku patvērumu, piemēram, valdības obligācijas, un 
negrib atgriezties reālajā ekonomikā. Valsts inves-
tīcijas cietušas arī taupības politikas un fiskālās 

disciplīnas dēļ. Tomēr investīcijas ir jebkuras ekono-
mikas dzīvības garants un asinsrite, jo to trūkuma 
dēļ uzņēmumu jaudas drīz tiek izsmeltas un peļņa 
sāk stagnēt.

Latvija nav vispārējās Eiropas investīciju 
tendences izņēmums. Pēc stabila pieauguma 
perioda ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) apjoms 
2015. gadā sasniedza maksimumu, 13,4 miljardus 
eiro, savukārt pēdējos gados jaunas investīcijas 
samazinājušās. Latvijai ir jāatjauno ĀTI plūsmas, 
koncentrējoties uz stratēģiskajām priekšrocībām 
gan tradicionālajās nozarēs, piemēram, bioeko-
nomikā (koksne un pārtikas pārstrāde), farmā-
cijā un pievienotās vērtības loģistikā, gan jaunajās 
nozarēs, piemēram, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijās (IKT), progresīvajos finanšu pakal-
pojumos (fin-tech) un viedo materiālu jomā, jātur-
pina sakārtot valsts pārvaldi un jāuzlabo integrācija 
globālajās vērtību veidošanas ķēdēs. Vairāk nekā 
puse no visiem Latvijā aktīvajiem ārvalstu inves-
toriem šodien apgalvo, ka viņi būtu gatavi jaunām 
investīcijām, ja no valdības saņemtu pozitīvus 
signālus par strukturālo reformu īstenošanu.

Visuzticamākā ilgtermiņa ieguldītāja Latvijas 
ekonomikā līdz šim bijusi ES. Kopš 2004.  gada, 
kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tā saņēmusi 
vairāk nekā 10 miljardus eiro valsts investīcijām 
mūsdienīgā lauksaimniecībā, transporta nozarē 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, tīrā vidē, 
kvalitatīvākā izglītībā un veselības aprūpē, starptau-
tiskos pētījumos un dinamiskākos MVU. Raugoties 
no pozitīvās puses, ES investīcijas devušas aptuveni 
1% no IKP un palīdzējušas pārdzīvot ekonomisko 
krīzi; tomēr, no otras puses, tās kalpojušas kā aizstā-
jējs nacionālajiem ieguldījumiem, jo šobrīd aptuveni 
60% no visiem valsts ieguldījumiem Latvijā tiek 
smelti no ES fondiem (sk. 2. diagrammu).

Lai palielinātu privātās investīcijas, izmantojot 
finanšu instrumentus un valsts garantijas, ES izstrā-
dājusi Investīciju plānu Eiropai. Pazīstams arī kā 
“Junkera plāns”, šis ieguldījumu plāns simbolizē ES 
atbalsta paradigmas maiņu – no valsts subsīdijām uz 
aizņēmumiem no privātā sektora. “Junkera plāns”, 
iespējams, ir celmlauzis ES sniegtajam investīciju 
atbalstam nākotnē, kad tiks likti lietā “atkārtoti 
izmantojami” finanšu instrumenti, nevis vienrei-
zējas dotācijas. “Junkera plāns” darbojas ar mērķi 
mazināt investīciju plaisu arī Latvijā, kur četri MVU 
kredīta garantijas līgumi dos labumu vairāk nekā 
1500 MVU, savukārt stratēģiskie inovācijas projekti, 
piemēram, jaunās Latvijas Universitātes akadēmis-
kās un zinātniskās studiju pilsētiņas būvniecība, kā 
arī ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu parks 

2. diagramma. Eiropas struktūrfondu un ieguldījumu fondu 
daļa valsts ieguldījumos, 2015–2017

Avots: Pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni  
(Reflection Paper on the Future of EU’s Finances), 2017
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Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā, palīdzēs pie-
saistīt aptuveni 500 miljonus eiro papildu privātā 
finansējuma Latvijas ekonomikai.

Inovācijas

Neviena valsts  – nedz liela, nedz maza  – nav 
nokļuvusi no relatīvas nabadzības relatīvā lab-
klājībā bez ekonomikas modernizācijas, kurā 
inovācija ir sine qua non faktors, jeb pamatu 
pamats. Visprogresīvākā pētniecība, izmantojot 
tehnoloģiju pārnesi un komercializāciju, stiprina 
uzņēmējdarbību un ļauj uzņēmumiem virzīties 
augšup pa globālajām vērtību veidošanas ķēdēm. 
Publiskajam sektoram ir izšķiroša nozīme kā 
“zināšanu trīsstūra” (vai “trīskāršās spirā-
les”  – tirgus–universitātes–valdība) veicinātājam 
un katalizatoram. Tādēļ inovācijas un pētniecība ir 
Eiropas Komisijas horizontālās prioritātes tās cen-
tienos veicināt izaugsmi un darba vietu radīšanu 
visā kontinentā.

ES dāsni atbalsta inovācijas zinātnē un 
uzņēmējdarbībā ar Eiropas struktūrfondu un 
investīciju fondu palīdzību, kā arī izmantojot 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” grantus, 
InnovFin garantijas un citas programmas, pārrauga 
inovācijas dalībvalstīs, izmantojot Eiropas inovā-
ciju rezultātu pārskatu (Innovation Scoreboard), kā 
arī piedāvā ieteikumus, padomus un specializētas 

zināšanas, izmantojot Eiropas ekonomikas uzrau-
dzības mehānismu jeb Eiropas pusgadu (European 
Semester), Strukturālo reformu atbalsta prog-
rammu un Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
politikas atbalsta instrumentu. Latvija ir saņēmusi 
šo inovāciju atbalstu, un tā rezultātā pēdējo astoņu 
gadu laikā uzlabojušies Latvijas inovāciju rezul-
tāti, lai arī sākot no zema bāzes līmeņa. Latvija 
2017. gadā absolvējusi “pieticīgo inovatoru” klasi 
(zem 25% no ES vidējā līmeņa), pārejot “mērenu 
inovatoru” grupā ar Poliju, Ungāriju un Grieķiju 
(sk. 3. diagrammu). Šis progress galvenokārt 
panākts, pateicoties ES ieguldījumiem pētniecības 
infrastruktūrā, aizvien lielākam skaitam ārvalstu 
studentu un zinātnieku, kā arī palielinot citēto 
publikāciju un reģistrēto patentu skaitu. Kaut arī 
progress ir acīmredzams, Latvijai joprojām ir garš 
ceļš ejams.

Latvijas vājākā vieta ir iekšzemes finansējums 
inovācijām. Saskaņā ar Eurostat datiem, izdevumi 
pētniecībai, attīstībai un inovācijām 2016. gadā bija 
tikai 0,44% no IKP, krietni zem Latvijas valsts stra-
tēģijā “Eiropa 2020” paredzētā mērķa – 1,5% un 
tikai niecīga daļa no ES kolektīvā mērķa – 3%. Īpaši 
pārsteidzošs ir sīkais 0,15% privātā sektora iegul-
dījums inovāciju finansēšanā. Šī proporcija daļēji 
skaidrojama ar nelielo multinacionālo kompāniju 
skaitu Latvijā, salīdzinoši zemu vietējo uzņēmumu 
aktivitāti saistībā ar P&A, kā arī ekonomisko 
struktūru, kurā dominē zemas pievienotās vērtības 

3. diagramma. ES dalībvalstu inovāciju sistēmu rezultāti 

Avots: ES inovāciju rezultātu pārskats (EU Innovation Scoreboard)
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nozares. Savukārt mazā finansējuma daļa, kas tiek 
atvēlēta pētniecībai un inovācijām, atspoguļo arī 
valsts politikas lēmumus piešķirt zemāku priori-
tāti zinātnes bāzes finansēšanai. Gribas cerēt, ka 
valdība nospraudīs augstus mērķus, lai sasniegtu 
tādu rezultātu un finansējuma līmeni, kas ļautu 
Latvijai kvalificēties kā “spēcīgai inovatorei”.

Tā kā mazāks ES budžets nākotnē varētu kļūt 
par skaudru realitāti, spiediens “paveikt vairāk 
ar mazākiem līdzekļiem”, visticamāk, pieaugs. 
Attiecībā uz atbalstu inovācijām pastiprināsies 
prasība vairāk “sapludināt” publiskos un privātos 
finansējuma avotus un dažādus ES finanšu instru-
mentus. Labs piemērs, kas raksturo šo tendenci, ir 
nesenais veiksmes stāsts “Horizon 2020” konkursā, 
kur valdīja ļoti augsta konkurence un atbalstu 
saņēma konsorcijs CAMART2, ko veido LU Cietvielu 
fizikas institūts, Zviedrijas pētniecības institūts 
RISE Acreo un Karaliskais tehnoloģiju institūts. 
Konsorcijs uzvarēja konkursā, saņemot pamatprog-
rammas “Apvārsnis 2020” izcilības grantu 15 mil-
jonu eiro apmērā, kas “sapludināts” ar 15 miljonu 
struktūrfondu grantu, ko no saviem piešķīrumiem 
nodrošinājušas divas Latvijas ministrijas.

Strukturālā politika

ES ambiciozais mērķis ir saglabāt globālo 
līderpozīciju klimata un enerģētikas politikā tuvā-
kajā nākotnē, veicinot dekarbonizāciju, aprites 

ekonomiku un uzlabotu savienojamību. Šis mērķis 
nosaka (un turpinās noteikt) daudzus Eiropas poli-
tikas veidošanas un investīciju lēmumus. Protams, 
dalībvalstis var iet nedaudz atšķirīgus un individu-
ālus ceļus (piemēram, ogļu ieguve Polijā, kodolener-
ģija Francijā un slānekļa naftas ieguve Igaunijā), 
taču tām ir jāievēro augstākstāvošie ES mērķi emi-
siju, atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivi-
tātes jomā. Turklāt ES sava Digitālā vienotā tirgus 
ietvaros tiecas izveidot lielāko digitālo ekonomiku 
un sabiedrību pasaulē.

Latvija un tās kaimiņvalstis Baltijā ir ES ener-
ģijas un transporta politikas labuma guvējas, jo 
tā palīdz šīm valstīm pārorientēt (un papildināt) 
to elektroenerģijas, gāzes un dzelzceļa tīklus no 
mantojumā saņemtā austrumu–rietumu virziena 
jaunajā  – ziemeļu–dienvidu virzienā. Grandiozie 
projekti, piemēram, augstsprieguma elektropār-
vades savienojumu izveide starp valstīm, kas apjož 
Baltijas jūru un dabasgāzes pārvadu savienojumi 
starp Somiju, Igauniju, Poliju un Lietuvu, nodro-
šinās labāku tirgus integrāciju, padarīs Baltijas 
valstis drošākas un ļaus patērētājiem gūt labumu 
no apjomradītajiem ietaupījumiem. Tādi projekti 
kā Rail Baltica un dzelzceļa līniju elektrifikācija 
palīdzēs samazināt tranzīta ilgumu, atbrīvot pārslo-
gotos autoceļus, diversificēt loģistikas maršrutus un 
veidot jaunus ekonomiskos koridorus. Ar uzlabotu 
infrastruktūru, Baltijas valstīm būs lielākas iespē-
jas piedalīties Ķīnas izsludinātajā iniciatīvā “Viena 
josta, viens ceļš”. Tomēr visas šīs investīcijas, pat 

4. diagramma. Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), 2017. gada ranžējums

Avots: Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), 2017
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ar lielu ES līdzfinansējuma daļu, novirza resursus 
no citām jomām un rada nepieciešamību pieņemt 
tālejošus stratēģiskus lēmumus.

Baltijas valstis, arī Latvija, bet īpaši – Igaunija, 
dažās jomās ir vadošās ES, piemēram, digitalizā-
cijā (sk. 4. diagrammu). Baltijas valstis rāda izcilus 
rezultātus digitālās savienojamības (interneta 
ātruma), interneta lietošanas un digitālo sabied-
risko pakalpojumu jomās. Taču tās, it īpaši – Latvija, 
ir nedaudz vājākas cilvēkkapitāla jomā – IKT speciā-
listu pieejamībā un digitālo tehnoloģiju integrācijā 
uzņēmējdarbības attīstībā (tiešsaistē un pārrobežu 
tirdzniecībā). Tomēr augstas kvalitātes digitālās 
infrastruktūras (piemēram, 4G tīkli) pieejamība 
un izplatība paver durvis jauniem uzņēmējdarbības 
modeļiem, motivē IKT jaunuzņēmumus, palīdz 
mazināt demogrāfisko spriedzi un veicina sociālo 
integrāciju. Baltijas valstīm jāizmanto savas 
“digitālo līderu” pozīcijas Eiropā un jāveicina šī salī-
dzinošā priekšrocība, lai piesaistītu tiešās ārvalstu 
investīcijas un talantīgus cilvēkus.

Sociālā politika

Strauja ekonomiskā izaugsme nedrīkst kļūt par 
pašmērķi. Izaugsme ir laba, ja tā ir līdzeklis iekļau-
jošākas ekonomikas veidošanā, nodrošina taisnīgu 
bagātības sadali un parūpējas par drošības tīklu 
tiem, kuri nevar pilnībā izmantot tirgus priekšro-
cības. Turklāt darba tirgus ievērojami mainās, to 

ietekmē automatizācija, robotizācija, lietu internets, 
industriālā revolūcija 4.0, lielākas līgumdarbu un 
nepilnas slodzes darba iespējas, mobilitāte un pla-
šāka iesaiste darbā mūža garumā. Šis atzinums ir 
par pamatu ES jauno Sociālo tiesību pīlāram. Būtībā 
Sociālo tiesību pīlārs nosaka, ka, neraugoties uz glo-
balizācijas iespējām un draudiem, ES uzdevums ir 
sniegt augstāku dzīves kvalitāti visiem eiropiešiem.

Mērķtiecīga sociālā politika, tostarp izglītības 
un veselības jomās, lielā mērā var palīdzēt nodroši-
nāt efektīvākus rezultātus darba tirgū, veicinot soci-
ālo kohēziju un samazinot nevienlīdzību. Labāka 
politika nodrošina iedzīvotājiem arī ilgāku mūžu, 
mazina neapmierinātību, rada lielāku taisnīguma 
sajūtu un veicina pašcieņu. ES kopumā joprojām 
ir kā sociālās labklājības vaduguns, tomēr starp 
dalībvalstīm šajā ziņā pastāv lielas atšķirības. Kā 
Latvija vērtējama sociālās politikas efektivitātes 
ziņā? Piemēram, aplūkojot izdevumu daļu, kas vel-
tīta sociālajiem pabalstiem (politikas ieguldījums), 
Latvija ar 4% no IKP atrodas augstākā pozīcijā nekā 
Grieķija, bet, aplūkojot ienākumu nevienlīdzības 
pārdalīšanu sociālo pabalstu rezultātā (politikas 
rezultāts), Latvija ar 12% pārspēj vienīgi Rumāniju 
(sk. 5. diagrammu). Īrija, kura sociālajos pabalstos 
izmaksā 13% no IKP, panāk nevienlīdzības samazi-
nājumu par 30%. Kopumā Latvijā sociālās politikas 
mērķtiecība ir joma, kas vēl jāuzlabo.

Līdzīgi secinājumi rodas arī, aplūkojot citas poli-
tikas jomas, kas tieši ietekmē cilvēku dzīves kvali-
tāti, piemēram, izglītību un veselību. Šīs politikas 

5. diagramma. Sakarība starp sociālajiem izdevumiem un ienākumu nevienlīdzību

Avots: Pārdomu dokuments par Eiropas Sociālo dimensiju (Reflection Paper on the Social Dimension of Europe), 2017
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ietekmē arī talantu vadību un darbaspēka efektivi-
tāti. Dažādos pētījumos redzams, ka salīdzinājumā 
ar citām valstīm Latvija neuzrāda labus rezultātus 
efektivitātes jomā. Te ir vismazskaitlīgākās klases 
skolās, visvecākie mācībspēki un visgarākās rin-
das pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Lai gan 
šīm problēmām nav ātru risinājumu un strukturā-
lās reformas šajās jomās bieži vien ir sāpīgas, tām ir 
būtiska ietekme uz kopējo faktoru produktivitāti un 
līdz ar to arī uz iekļaujošu izaugsmi.

Noslēgums

ES stāv krustcelēs, un tāpat arī Latvija. Abu 
politiskie un ekonomiskie likteņi ir savstarpēji 
saistīti, un abām ir vienota karte  – kopīgs ceļ-
vedis. Uz visām pusēm ved ceļi, un, tos mērojot, 

gaidāmi daudzi izaicinājumi, tādi kā sabiedrības 
novecošana, globalizācija, sociālais spiediens, pār-
maiņas ekonomiskajās struktūrās, nepieciešamība 
vairāk tērēt aizsardzībai un vienoties par Eiropas 
budžetu bez Lielbritānijas, kas bija liela neto 
maksātājvalsts.

Latvijas un Eiropas, kā arī to pilsoņu nākotne 
atkarīga no konkurētspējas  – Eiropas konkurēt-
spējas pasaulē un Latvijas konkurētspējas Eiropā. 
Globālie rādītāji liecina, ka Latvijai vairāk jāie-
gulda inovācijās, lai modernizētu valsts ekonomiku 
un varētu atļauties sniegt labākus pakalpojumus 
saviem pilsoņiem. Latvijai arī jāpanāk lielāks ražī-
gums, lai izvairītos no vidēju ienākumu slazda. 
Ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes veicināšana un 
nevienlīdzības novēršana, izmantojot gudras soci-
ālas un ekonomiski efektīvas politikas, tuvākajā 
nākotnē joprojām būs vissvarīgākie ekonomiskās 
politikas mērķi.
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Aleksejs Nipers, Dr. oec., LLU vadošais pētnieks

Bioekonomikas izaugsme un 
pētniecības potenciāls Latvijā

Eiropas Savienībai (ES), t. sk. Latvijas tautsaim-
niecības konkurētspējai un ilgtspējai svarīgā bio
ekonomika nozīmē atjaunojamo bioloģisko resursu 
ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā un 
citos bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība un 
akvakultūra, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, 
kā arī daļēji ķīmijas, biotehnoloģiju un enerģētikas 
nozares ir bioekonomikas virzītāji. Nozarēs kā gal-
venais resurss tiek izmantota zeme, gadā tiek ģene-
rēts apgrozījums ap 2 triljoniem EUR un nodarbināti 
17 milj. cilvēku (Piotrowski, Carus, Carrez, 2016). 

OECD bioekonomikas terminā ietver trīs gal-
venos elementus: dziļas zināšanas par gēniem un 
sarežģītiem šūnu procesiem, atjaunojamo biomasu 
un biotehnoloģiju izmantošanas integrāciju visās 
nozarēs (OECD, 2009).

Latvijas Zemkopības ministrija 2017.  gadā ir 
sagatavojusi informatīvo ziņojumu Latvijas bio-
ekonomikas stratēģija 2030. Tās mērķi ir īstenojami 
trīs galvenajās jomās: 1) nodarbinātības veicināšana 
un saglabāšana bioekonomikas nozarēs; 2) bioekono-
mikas produktu pievienotās vērtības palielināšana 
vismaz līdz 3,5 mljrd. EUR 2030. gadā; 3) bioekono-
mikas eksporta produkcijas vērtības palielināšana 
vismaz līdz 9 mljrd. EUR 2030. gadā. Lai bioeko-
nomikas nozares varētu attīstīties un sasniegt 
2030. gadam izvirzītos mērķus, ir nepieciešama pēt-
niecības attīstība, inovācijas un uzņēmēju sadarbība 
ar zinātniekiem. Bioekonomikas nozaru būtiskākais 
izaicinājums – klimata pārmaiņu laikā nodrošināt 
pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita vajadzības pēc 
pārtikas un biomasu enerģētikas (Pilvere, Nipers, 
Mickiewicz, 2015).

Zinātne bioekonomikas jomā 
Latvijā

Bioekonomikas attīstības pamatā ir trīs galveno 
faktoru  – resursu ilgtspējas, inovāciju (zināšanu 
radīšana, pārnese un komercializācija) un izglītības 

(t. sk. sabiedrības izpratnes) – mijiedarbe ar mērķi 
veidot noslēgtā cikla (circular) ekonomiku, kurā 
viena procesa atkritumprodukts ir cita (nākamā) 
procesa izejmateriāls. Sekmīgai bioekonomikas 
attīstībai nepieciešama dažādu politiku saskaņo-
tība un integrācija šādos virzienos: 1) ieguldījumi 
pētniecībā gan katrā nozarē, gan veicinot starpno-
zaru programmas un inovāciju attīstību zināšanu 
komercializācijai; 2) uzņēmējdarbības un karjeras 
iespējas; 3) kvalificēta darbaspēka nodrošinājumam 
atbilstīga vidējā un augstākā izglītība; 4) inovācijām 
draudzīgs tiesiskais regulējums; 5) pētniecības un 
inovāciju komunikācija ar sabiedrību. 

Pēc zinātnisko institūciju konsolidācijas 
2017. gadā bioekonomikas pētniecībā prioritāri ir 
iesaistīta Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(LLU) ar tās atvasinātajām publiskajām perso-
nām – Dārzkopības institūts (DI), Agroresursu un 
ekonomikas institūts (AREI) un SIA Latvijas Augu 
aizsardzības pētniecības centrs (LAAPC); Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR”; Latvijas Valsts mežzinātnes insti-
tūts “Silava” (LVMI Silava); Latvijas Valsts Koksnes 
ķīmijas institūts (LVKĶI); Meža un koksnes pro-
duktu pētniecības un attīstības institūts (MeKA); 
Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI). Pirmās 
astoņas zinātniskās institūcijas 2014. gada septem-
brī ir apvienojušās Bioekonomikas pētniecības stra-
tēģiskajā apvienībā. Tieši vai pastarpināti pētījumus 
bioekonomikā veic arī Latvijas Universitāte (LU), 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņa 
universitāte (RSU), Daugavpils Universitāte (DI) 
u. c. zinātniskās iestādes.

Latvijā pētniecības attīstību nosaka šādi politi-
kas dokumenti: Zinātnes un tehnoloģijas attīstības 
un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 
Informatīvais ziņojums par Viedās specializācijas 
stratēģijas izstrādi, kurā kā viena no piecām prio-
ritātēm ir noteikta “Zināšanu ietilpīga bioeko-
nomika”; nozares attīstības dokumenti: Latvijas 
Lauku attīstības programma 2014.–2020.  gadam, 
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Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020.  gadam un Meža un saistīto nozaru 
attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam.

Latvijā ir noteiktas prioritārās bioekonomi-
kas pētniecības jomas (Bioekonomikas pētniecības 
stratēģija, 2015): 1) no zemes apsaimniekošanas 
iegūtās vērtības palielināšana – ilgtspējīga atjauno-
jamo resursu ražošana: a) inovatīvas, riskus mazi-
nošas augu un dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas; 
b) ilgtspējīga un produktīva meža audzēšana mainī-
gos klimata apstākļos; c) pārtikas drošība; 2) lauku 
inovāciju pieaugums ar lauku teritoriju un politiku 
attīstību palīdzību: a) inovatīvu augstas pievienotās 
vērtības nišas produktu izstrāde no koksnes, tra-
dicionālām un netradicionālām lauksaimniecības 
augu un dzīvnieku izejvielām; b) koksnes biomasas 
pilnīga izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un ener-
ģijai; c) augu un dzīvnieku audzēšanas un pārstrā-
des blakusproduktu izmantošanas tehnoloģiskie 
risinājumi. Pētniecībai ir svarīga iesaistīto institū-
ciju kapacitāte (2. tabula).

1. Galveno bioekonomikas pētniecībā iesaistīto 
zinātnisko institūciju raksturojums 

LLU 2016. gadā strādāja 246 vadošie pētnieki; 
pārskata periodā sagatavotas 968 publikācijas, t. sk. 

118 starptautiski citētajās Web of Science (WOS) un 
Scopus datubāzēs. Bāzes finansējums 920,4 tūkst. 
EUR, snieguma finansējums – 442,5 tūkst. EUR (par 
2015. g. sasniegtajiem rādītājiem zinātnē). Īstenoti 
106 zinātnes projekti, piesaistot 3251,2 tūkst. EUR, 
t. sk. 52% Zemkopības ministrijas (ZM) subsīdijas, 
25% starptautisko projektu finansējums, 16% VPP 
projekti un LZP granti, 7% no finansējuma – līgum-
pētījumi nozarēm. Būtiski uzlabota zinātnes mate-
riāli tehniskā bāze, izlietojot 1354,2 tūkst. EUR.

VPP īstenotie projekti: vietējo lauksaimniecī-
bas resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un 
veselīgu pārtikas produktu izstrādei; vietējās izcel-
smes slaucamo govju un cūku saimnieciski nozī-
mīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas 
produktu ražošanai un dabīgās izcelsmes barības 
sastāvdaļu izstrāde un pārbaude; augsnes ilgtspē-
jīga izmantošana un mēslošanas risku mazinā-
šana; Latvijas lauku reģionālās attīstības procesi 
un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā; pētī-
jumi koksnes apstrādes, meža produktu loģisti-
kas un plānošanas jomā; kultūrvides attīstības, 
vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizāci-
jas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontek-
stā; lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze 
un samazināšanas pasākumu ekonomiskais novēr-
tējums. Starptautiskie pētījumi: FP7 (Ilgtspējīgu 

Tradicionālās bioekonomikas nozares / Pētniecībā iesaistītās zinātniskās institūcijas 

Lauksaimniecība Mežsaimniecība Pārtikas pārstrāde Zvejniecība, akvakultūra

LLU, DI, AREI, LAAPC, BIOR LVMI Silava, LLU, LVKĶI, MeKA LLU, DI, AREI, BIOR BIOR, LHEI, LLU 

1. tabula. Bioekonomikas tradicionālās nozares un pētniecībā iesaistītās  
galvenās zinātniskās institūcijas Latvijā

2. tabula. Bioekonomikas pētniecībā iesaistīto galveno zinātnisko institūciju kapacitāte un 
galvenie darbību raksturojošie rādītāji Latvijā 2013.–2015. gadā

Rādītāji 2013. 2014. 2015.

Iesaistīto institūciju skaits 8* 8* 8*

Zinātniskā personāla pilna laika ekvivalents (PLE) 268 292 326

Ietvarprogrammas un starptautisko projektu finansējums, tūkst. EUR 1894.3 1267.5 2666.8

VB konkursa kārtībā iegūtais finansējums, tūkst. EUR 4114.0 11511.2 13004.5

Līgumdarbi un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma nodošanas, tūkst. EUR 4496.7 4040.6 4791.7

WOS vai Scopus publikācijas, ārvalstīs uzturētie patenti (pēdējos 3 gados) 591 800 1113

Zinātniskie raksti starptautiskajās datubāzēs, LV patenti (pēdējos 3 gados) 487 882 1259

Zinātniskā personāla aizstāvētie promocijas darbi 17 29 10

Zinātnē nodarbināto aizstāvētie maģistra darbi 14 22 19

* LLU, DI, AREI, LAAPC, LVMI Silava, BIOR, LVKĶI, MeKA
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tehnoloģiju izstrāde pākšaugu audzēšanai un to 
izmantošana proteīna nodrošināšanai Eiropā pār-
tikas un lopbarības ražošanai (EURO LEGUME)), 
Eranet (piem., SMARTPLANTS); Baltijas jūras 
reģiona projekti u. c. 

LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa 
atbild par zinātnieku un komercsabiedrību sadar-
bību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pētniecī-
bas rezultātu komercializāciju. Noslēgti 13 sadarbī-
bas un pasūtījumu līgumi 43,6 tūkst. EUR apjomā, 
sagatavoti trīs komercializācijas piedāvājumi. LLU 
2016.  gada uzturēja 67  patentus un kultūraugu 
šķirnes, t. sk. 11 ārvalstīs reģistrētus intelektuālos 
īpašumus, pieteikti divi jauni nacionālas nozīmes 
patenti. 

AREI no 2016. gada 1. janvāra ir LLU pārrau-
dzībā, un tajā apvienoti: Valsts Priekuļu laukaugu 
selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu 
selekcijas institūts un Latvijas Valsts Agrārās 
ekonomikas institūts, kā arī iekļauts Latgales 
Lauksaimniecības zinātnes centra zinātniskais per-
sonāls, 2016. gadā – 47 zinātniskā personāla PLE, 
piesaistīts starptautisku un nacionālu projektu 
finansējums 1931,7  tūkst. EUR, sagatavotas pub-
likācijas un uzturēti patenti – 235, t. sk. WOS vai 
Scopus publikācijas un ārvalstu patenti – 149.

DI kā dārzkopības zinātnes centrā ir apvie-
noti fundamentālie un praktiskie pētījumi (īstenoti 
17 zinātnes projekti, t. sk. 3 starptautiski, VPP un 
LZP projekti, ZM pasūtītie pētījumi, līgumpētījumi 
nozarēm), tas kalpo par mācību un konsultāciju 
bāzi komercdārzkopjiem, LLU, LU, RTU un RSU 
studentiem maģistra un doktora darbu izstrādei. 
DI 2016.  gadā  – 74  zinātniskie darbinieki, t. sk. 
21  doktors (t. sk. 15  jaunie zin.), 7  doktoranti. 
No 37  zinātniskajām publikācijām 31  – WOS un 
Scopus datubāzēs. Lielākais zinātnes finansējums 
2016. gadā – ESF un ERAF Nacionālo programmu 
projektu (25%) un bāzes finansējums (26%), kura 
īpatsvars ir pieaudzis. 

INTERREG projekta “Advancement of non-te-
chnological innovation performance and innova-
tion capacity in fruit growing and processing sector 
in selected Baltic Sea Region countries” (InnoFruit) 
ietvaros DI vadībā tiek veidots demo saimniecību 
tīkls Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā, būtiski 
uzlabota infrastruktūra, kas kalpos tehnoloģiju 
pārnesei. 

2017. gadā uz DI vārda Latvijā reģistrēti 12 un 
tiek uzturēti 10 LR patenti, līdzautorībā ar LLU 
tiek uzturēti trīs patenti, ar SIA “Silvanols” un SIA 

“Satori Alfa” – divi patenti, ar BMC – viens. LR ir 
51 reģistrēta un 30 uzturētas augļaugu un ceriņu 
šķirnes, 8 šķirnes – starptautiski reģistrētas.

BIOR 2016. gadā no 58 zinātniskajiem darbi-
niekiem – 29 ķīmijas, bioloģijas, veterinārmedicī-
nas un pārtikas zinātņu doktori un 20 doktoranti. 
Pārskata periodā sagatavotas 100 zinātniskas publi-
kācijas, t. sk. 50 – WOS un Scopus datubāzēs. Bāzes 
finansējums 399  tūkst. EUR, snieguma finansē-
jums – 334, 5 tūkst. EUR (par 2015. g. rezultātiem). 
Kopumā 2016. gadā īstenoti 17 starptautiski un vie-
tēja līmeņa pētniecības, saimnieciska rakstura un 
pētniecības infrastruktūras zinātniskie projekti, 
piesaistot 5906 tūkst. EUR, t. sk. 36% nacionālais 
publiskais finansējums, gandrīz 64% ES u. c. starp-
tautisko projektu finansējums. 

BIOR nodrošina materiāli tehnisko bāzi un 
zinātnisko ekspertīzi pētniekiem no Latvijas augst-
skolām veterinārmedicīnas un pārtikas zinātņu 
jomās, sadarbības platformu citām zinātniskām 
institūcijām Latvijā, pārtikas ražotājiem un valsts 
institūcijām; sniedz daudzprofilu pakalpojumus 
lielam skaitam pārtikas ražotāju un pārstrādā-
tāju Latvijā un ārvalstīs. Kopš 2016. gada 3.  feb-
ruāra darbojas “BIOR” zivju audzētavas “Tome” 
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs.

LVMI Silava 2016.  gadā strādāja 199 darbi-
nieki, t. sk. 17  vadošie pētnieki, 30  pētnieki un 
60 zinātniskie asistenti; publicētas 3 monogrāfijas 
un 64  zinātniskie raksti izdevumos, kuri indek-
sēti Web of Science un Scopus datubāzēs; īstenoti 
77  līgumpētījumi, t. sk. 7 starptautiskie projekti, 
3  pētījumi VPP, 3  LZP granti, 12  ZM un Meža 
attīstības fonda pētījumi un 34  līgumpētījumi 
ar komerciālo sektoru. “Silava” uztur nacionālo 
kompetenci 6 zinātniskās darbības virzienos – meža 
kapitāla vērtības palielināšana, meža un vides 
mijiedarbība, meža nekoksnes (angl. non-timber) 
pakalpojumi, meža tehnikas attīstība, kokaugu 
stādījumi ārpus meža (angl. agroforestry systems), 
kā arī medību faunas un medniecības jomā. 
“Silava” kompetencē ietilpst 4  valsts deleģētas 
funkcijas  – nacionālā meža monitoringa īsteno-
šana, ZM Ģenētisko resursu centra un kultūraugu 
sēklu bankas uzturēšana, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un oglekļa piesaistes aprēķini meža sektorā, 
citās valstīs ražota meža reproduktīvā materiāla 
piemērotības novērtējums izmantošanai Latvijā. 
Starptautiski nozīmīgi ir institūta pētījumi par 
sagaidāmo klimata izmaiņu ietekmi uz mežsaim-
niecību, bioloģisko un klimatisko faktoru ietekmes 
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izraisītiem riskiem, priedes genoma izpēti, kā arī 
lielo plēsēju (vilku un lūšu) populāciju struktūru un 
ģenētisko daudzveidību. 

LVKĶI 2016. gadā – 53 ievēlēti zinātnieki, pilna 
laika ekvivalenta izteiksmē, publicētas 48  starp-
tautiskās datubāzēs citētas publikācijas, 32 – citos 
izdevumos. Institūts projektu un līgumdarbu veidā 
ir piesaistījis finansējumu 770, 7 tūkst. EUR, bāzes 
finansējums ir 650 tūkst. EUR. No 2016. gada finan-
sējuma 44% iegūti FP7, H2020  projektos vai arī 
starptautiskos līgumdarbos. Studenti (LU, RTU, 
LLU) regulāri izstrādā savus kvalifikācijas darbus, 
2016. gadā LVKĶI zinātnieku vadībā tika aizstāvēti 
6 doktora un 6 maģistra darbi.

Galvenās institūta izcilības: 1) koksne un kok-
snes materiāli ar uzlabotām īpašībām būvniecībai; 
2) biorafinēšana kā metode, lai iegūtu ķīmiskos 
savienojumus un gala produktus, t. sk. biodegvielu; 
3) zaļās ķīmijas produktu un polimēru ieguve no 
koksnes un augu valsts biomasas, un to pārstrā-
des blakusproduktiem. Zinātniskā darbība ir vēr-
sta uz vietējās atjaunīgās izejvielas  – koksnes un 
citas biomasas – racionālu izmantošanu. LVKĶI ir 
VPP “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspē-
jīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” 
(ResProd) koordinators, piedalās H2020 projektos. 

MeKA LLU Kokapstrādes katedras personāla 
izveidots koksnes materiālu un tehnoloģiju izpē-
tes centrs – koksnes un tās produktu testēšanas, 
ekspertīzes, jaunu produktu un tehnoloģiju izvei-
des pakalpojumi kokrūpniekiem; pētījumi, sadarbo-
joties ar vadošajiem nozares uzņēmumiem. Īsteno 

viedās specializācijas stratēģijas jomas “Zināšanu 
ietilpīga bioekonomika” apakšprojektu – “Inovatīvi 
risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē”. 

2. Galvenie zinātniskie sasniegumi 
bioekonomikā Latvijā

Latvijas Zinātņu akadēmija kā gada nozīmī-
gākos sasniegumus zinātnē ir nosaukusi arī bio
ekonomikas jomu zinātnieku panākumus (Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2014, 2015, 2016). 

2016. gads

Apjomīgākā zinātniskā monogrāfija augļ-
kopības nozarē pēdējo 50 gadu laikā (Izdevums: 
Augļkopība. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 
DI, LLU, 2015, 544 lpp.

Autori: Dr. biol. L. Ikase (atb. red.), Dr. biol. 
S. Strautiņa, Dr. agr. M. Skrīvele, Mg. agr. I. Drudze, 
Dr. agr. D. Feldmane, Dr. agr. E. Rubauskis un vēl 
24 līdzautori). 

Koncepcija komerciālai bērza mizas 
kompleksai pārstrādei produktos ar augstu 
pievienoto vērtību. Dr. sc. ing. J. Zandersons, 
Dr. sc. ing. J. Rižikovs, Dr. sc. ing. A. Pāže, 
Mg. chem. K. Meile, Dr. sc. ing. A. Tardenaka, 
Mg. chem. B. Spince, Bc. A. Pļavniece; LVKĶI. 

2015. gads 

Zinātniski pamatotas ar šķiedrvielām 
bagātinātas graudaugu pārslas. Dr. sc. ing. 
I. Gedrovica, Dr. sc. ing. S. MuižnieceBrasava, SIA 
“Milzu!” valdes loceklis E. Ence; LLU Pārtikas teh-
noloģijas fakultāte. 

1. att. Monogrāfijas “Augļkopība” autoru kolektīvs ar  
LZA akadēmiķi Baibu Rivžu. Foto: Jānis Brencis

2.att. Dr. sc.ing. Jānis Rižikovs ar pētnieku grupu.  
Foto: Jānis Brencis
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Inovatīvs process kurināmo granulu iegu-
vei ar uzlabotām īpašībām. Mg. A. Aršaņica, 
Mg. J. Akišins, Dr. habil. chem. G. Teliševa, 
Dr. habil. chem. T. Dižbite, Mg. V. Solodovņiks; 
LVKĶI. 

2014. gads

Izpētītas ziemāju labību un ziemas rapša 
slimību attīstības īpatnības un to izplatības 
likumsakarības Latvijas apstākļos, izstrā-
dātas rekomendācijas vidi saudzējošai un 
ilgtspējīgai slimību ierobežošanas sistēmai. 
Dr.  biol. B. Bankina (kolektīva vad.); LLU Lauk-
saimniecības fakultāte, MPS “Vecauce”, Priekuļu 
laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graud
augu selekcijas institūts, LAAPC, Valsts augu 
aizsardzības dienests. 

Izstrādātas tehnoloģijas augļu, ogu un 
dārzeņu biezeņiem zīdaiņu uzturam no 
bioloģiskās saimniecībās iegūtām izejvie-
lām. Dr. sc. ing. S. Kampuse, Dr. sc. ing. A. Blija, 
LZA korespondētājlocekle D. Segliņa, Mg. sc. sal. 
A. Olšteine; LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 
Latvijas Valsts Augļkopības institūts. 

Augļu koku somaklonālās mainības agrī-
nas diagnostikas paņēmiens ģenētiski iden-
tiska materiāla atlasei un upeņu reversi-
jas vīrusa (BRV) eliminācijas paņēmiens, 
pielietojot ozona gāzi meristēmu kultū-
rās. PhD I. MoročkoBičevska, PhD G. Lācis, 
Dr. agr. L. Lepse, PhD A. Gospodarika, Mg. biol. 
I. KotaDombrovska, Mg. biol. N. Pūpola, Dr. biol. 
I. Samsone; Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 
Pūres Dārzkopības pētījumu centrs. 

Izstrādātas jaunas augstas izšķirtspējas 
masspektrometrijas metodes noturīgā orga-
niskā piesārņojuma noteikšanai Baltijas jūras 
un Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs un citos pār-
tikas produktos. Dr. chem. Dz. Začs, Mg. chem. 
J. Rjabova, Dr. chem. I. Pugajeva, Dr. chem. 
A. Vīksna, Dr. chem. V. Bartkevičs; BIOR un LU 
Ķīmijas fakultāte.

Nobeigums

Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030 mērķu 
sasniegšanā būtiska nozīme ir pētniecības attīstībai, 
inovācijām un tehnoloģiju pārnesei. Tāpēc izšķiroši 
svarīga ir zinātnisko institūciju spēja risināt uzņē-
mējiem svarīgas problēmas. 2014. gadā Latvijā ir 
izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā 
apvienība, kurā ietilpstošās zinātniskās institū-
cijas ir galvenās bioekonomikas tradicionālo nozaru 
uzņēmēju pasūtījumu risinātājas. Tās ir uzkrājušas 
pieredzi un sasniegušas vērā ņemamu kapacitāti. 
2016.  gadā tajās bija nodarbināti 359 zinātniskie 
darbinieki PLE, tika realizēti projekti 13,5 milj. 
EUR apjomā, to zinātnisko darbību raksturoja 
augošs publikāciju un patentu skaits, ievēro-
jams īpatsvars zinātnisko rakstu ir ievietoti Web 
of Science un Scopus datubāzēs. 2014.–2016. gadā 
Latvijas Zinātņu akadēmija kā gada nozīmīgākos 
sasniegumus zinātnē ir nosaukusi 8  bioekono-
mikas jomu zinātnieku panākumus, kuru īsteno-
šanā piedalījušies LLU, DI, AREI, LAAPC, LVMI 
Silava, BIOR, LVKĶI u. c. institūciju zinātnieki un 
uzņēmēji. 

 1. AREI (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 
2016. gadā.

 2. DI (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 2016. gadā.
 3. Latvijas Zinātņu akadēmijas Gadagrāmata 2015, 

2016, 2017. Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc gada 
zinātniskos sasniegumus Latvijā. 

 4. LLU (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 
2016. gadā.

 5. LVKĶI (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 
2016. gadā.

 6. LVMI Silava (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 
2016. gadā.

 7. MeKA (2017). Zinātniskās darbības rezultāti 
2016. gadā.

 8. OECD (2009). The Bioeconomy to 2030: Designing a 
Policy Agenda. Main Findings and Policy Conclusions, 
18 p. 

 9. Pilvere, I., Nipers, A., Mickiewicz, B. (2015). Bio
economy Development Potential Based on More 
Efficient Land Use in the EU. Proceedings of the 
7th International scientific conference “Rural 
Development 2015: Towards the transfer of knowl-
edge, innovations and social progress”. Kaunas, 
Akademija, 19–20 November, 8  p. Pieejams: http:// 
doi.org/10.15544/RD.2015.101

10. Piotrowski, St., Carus, M., Carrez, D. (2016). 
European Bioeconomy in Figures. novaInstitute 
for Ecology and Innovation. Chemiepark Knapsack 
Industriestraße 300 50354 Hürth Germany, March 
2016, 10 p.

11. Zemkopības ministrija (2017). Informatīvais ziņojums 
Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030. Rīga, 34 lpp. 

Avoti
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Ojārs Spārītis, Dr. art., LMA profesors, LZA prezidents

Latvijas zinātnes, politikas un 
ekonomikas sazobe

Kopā ar luteriskās Reformācijas piecsimtgadi 
aizviļņojot 2017.  gadam un plaši tiekot svinētai 
Latvijas valsts dibināšanas simtgadei, domas saistās 
ar mūsu valstiskuma sekmības vērtējumu. 
Nenoliedzami, bez kara un vairāku okupāciju atnestā 
posta Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības evolū-
cijas aina šodien izskatītos citādāk, iespējams, daudz 
tuvāk tikai par gadu agrāk neatkarību ieguvušās 
Somijas labklājības līmenim, kuras panākumi meklē-
jami reālā nepārtrauktības doktrīnas īstenošanā. 
Savus svētkus svinot, vienlaikus priecāsimies arī par 
pārējām pirms simt gadiem neatkarību ieguvušajām 
Baltijas valstīm, kuru iedzīvotāju pašapziņa ir tieši 
proporcionāla valsts ekonomiskajiem panākumiem 
un sociālajai labklājībai. 

Mēs ar nepacietību gaidām 2018. gada apsolījumu 
piepildīšanos, bet ir jāsaprot viens, ka īstenot var 
tikai to, kas produkta parauga veidā ir radīts ar mūsu 
zinātnes spēkiem un ko mūsu valsts industrija spēj 
ieviest rūpnieciskā ražošanā. Ja Latvijas rūpniecība 
ar maziem izņēmumiem tiek balstīta galvenokārt 
uz tranzīta pakalpojumiem, kokmateriālu eksportu 
un lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad inovā-
ciju potenciāls IT jomā, inženierzinātnēs, 
farmakoloģijā, medicīnas ārpakalpojumos, robotikā, 
enerģētikā, viedajās tehnoloģijās un daudzās citās 
nozarēs spēj piesaistīt citu zemju finansējumu un 
sniegt ekonomikai daudz vairāk, nekā mūsu indus-
trija spēj absorbēt. Šīs valstiskās tuvredzības, 
neregulāra un nepietiekama bāzes finansējuma sekas 
ir konkurētspējīgāko zinātnisko institūtu un 
pētnieku grupu iniciatīva patstāvīgai stratēģisko 
investoru meklēšanai ārzemēs, kā arī sekmīgi piemēri 
zinātnē balstītas uzņēmējdarbības attīstīšanā ārpus 
Latvijas ekonomiskās zonas. Taču saistībā ar ekono-
mikas augšupeju mūsu zemē ir vērojami daudzi 
pozitīvi piemēri uzņēmēju un zinātnieku tiešai un 
nepastarpinātai sadarbībai, konkrētu pasūtījumu 

Pat ja es zinātu, ka rīt pasaulei ir lemts 
iet bojā, tad šodien man vēl ir laiks iestādīt 
vienu ābelīti. 

Mārtiņš Luters

izvietošanai zinātniskajos institūtos, kā arī kopīgi 
projekti jaunu inovatīvu produktu radīšanai un uzla-
bošanai. Šāda veida darbība un peļņas spējīgāko 
uzņēmumu ievērojami ziedojumi Latvijas augst-
skolām konkrētu nozaru attīstības sekmēšanai 
palielina zinātnes attīstībai pieejamā finansējuma 
kopējo apjomu. 

Ar cerībām uz “sildošu” efektu mūsu ekonomikai 
varam vērtēt vairākus 2017. gadā pētniecībā un prak-
tisko risinājumu meklējumos iegūtos zinātnes 
sasniegumus. 

Pirmais. Grūti pat modelēt, cik ātrā laikā nonāks 
ražošanā un kādos patentvedības ceļos tik vēlamo 
izdevīgumu Latvijas ekonomikai spēs nest Organiskās 
sintēzes institūta pētnieku – LZA korespondētāj
locekļa Kristapa Jaudzema un ķīmijas zinātņu 
maģistra Mārtiņa Otikova veiktais zirnekļa tīkla 
veidošanās molekulārā mehānisma atklājums. Lai 
mūsdienu augsto tehnoloģiju un paralēlo pētījumu 
laikmetā citas valstis mūs neapsteigtu, ir jāizmanto 
katrs brīdis, kas mūs tuvina šī peļņu sološā atklājuma 
komercializācijai, vai arī jāmeklē iespējas šo atklājumu 
komercializēt medicīnas vai celtniecības nozaru labā 
ar ekonomiski spēcīgāku partneru palīdzību.

Otrais. Lietišķās zinātnes jomā par ekonomikai 
un elektroenerģijas ekonomijai vistuvāk atrodošos 
pētījumu ir jāatzīst LZA korespondētājlocekļa un 
Rīgas Tehniskās universitātes profesora Antana 
Sauhata vadītās zinātnieku grupas izstrādātā pro 
grammatūra elektroenerģijas cenu samazināšanai 
energosistēmās. Ar šīs programmatūras palīdzību, 
kas jau ir sākta ieviest Latvijas lielākā enerģētikas 
uzņēmuma “Latvenergo” praksē, tiek modelēts opti-
māls energoresursu izlietojums, lai racionāli un 
efektīvi izmantotu patērējamās jaudas un ietaupītu 
kā elektroenerģijas patēriņu, tā arī izmaksas. 

Trešais. Ar sešiem reģistrētiem ārvalstu paten-
tiem un daudziem zinātniskiem rakstiem atzītos 
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starptautiskos žurnālos ir vainagojies Organiskās 
sintēzes institūta un akciju sabiedrības “Grindeks” 
sadarbības projekts jaunas vielas – E1R jeb metil
fenilpiracetāma – sintezēšanā, kas perspektīvā var 
kalpot kā ārstniecisks līdzeklis epilepsijas un atmiņas 
traucējumu novēršanai. Šī Organiskās sintēzes insti-
tūtā sintezētā jaunā savienojuma izstrādē piedalījās 
Latvijā un arī starptautiski plaši pazīstamie akadēmiķi 
Ivars Kalviņš, Grigorijs Veinbergs un Maija Dambrova, 
cieši sadarbojoties ar kolēģiem no medicīnas, farma-
koloģijas un bioloģijas jomām. 

Ceturtais. Visa pasaule pievērš pastiprinātu 
uzmanību globālās sasilšanas radītā siltumnīcas 
efekta cēloņu mazināšanai, un tas tiek darīts ar 
daudzu zinātnes nozaru palīdzību. Šajā kontekstā 
nozīmīgs, ar globālo un valsts ekonomiku saistīts 
pētījums ir izstrādāts Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas 
institūtā, kas palīdzēs mazināt atkarību no naftas 
produktu importa un izmantojuma. Kopīga projekta 
ietvaros sadarbojoties LZA korespondētājloceklim 
Uģim Cābulim, ķīmijas zinātņu doktoram Uldim 
Stirnam, inženierzinātņu doktoriem Vladimiram 
Jakušinam un Miķelim Kirpļukam, kā arī ķīmijas 
zinātņu maģistrei Andai Fridrihsonei un par galveno 
izejvielu izmantojot Latvijas lauksaimniecībā plaši 
iegūstamo rapšu eļļu, ir radīts efektīvs siltumizolācijas 
materiāls. Jaunā putupoliuretāna kompozīcija ir 
konkurētspējīga ar tirgū esošajiem celtniecības mate-
riāliem un var tikt plaši izmantota kā siltumizolācijai, 
tā arī autoindustrijā triecienus absorbējošo konstruk-
ciju un detaļu apstrādē. 

Piektais. Spēcīgā konkurencē ar pasaules auto-
industrijas milžiem, tādiem kā Daimler, BMW, Scania 
un citiem Elektronikas un datorzinātņu institūta 
pētnieku grupa LZA korespondētājlocekļa Modra 
Greitāna vadībā ir radījuši IT risinājumus bezpilota 
auto vadībai un ekspluatācijai, tādējādi tuvinot 
Latvijas ikdienai reālu bezpilota transporta ieviešanas 
termiņu. Starptautiskā sadarbībā gūtā pieredze zināt-
nisku un vienlaikus ar ražošanu saistītu projektu 
izstrādē ir tas vēlamais modelis, kā zemei ar mazu 
ekonomiku, un tāda ir Latvija, būt līdztiesīgam part-
nerim kā intelektuālā īpašuma, tā saimnieciskā 
izdevīguma pārdalē kopā ar industrijas gigantiem – 
pētījumu pasūtītājiem.

Sestais. Varētu domāt, ka humanitāro zinātņu 
nozarēm nav tiešas saistības ar tautsaimniecību un 
ekonomiku, bet mākslas zinātņu doktora Jāņa 
Kalnača grāmatas “Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlau-
pīšana. 1944–1949” sarakstīšanai apkopotais faktu 
materiāls nepārprotami pierāda kara laupījuma, 
nesaimnieciskuma, marodierisma un ļaunprātību 
radīto neatgriezeniskumu un zaudējumu mērogu 

nācijas kultūras vērtību bilancei. Tiesiskas valsts 
likumdošanas izveide kultūras mantojuma piede  rībai 
un pārvaldībai nav iespējama bez politisko kataklizmu 
nesto materiālās kultūras vērtību zaudējuma aprē-
ķiniem, tādēļ gan kultūrvēsturiskajā aspektā, gan 
likumīgo īpašuma tiesību atjaunošanas kontekstā ir 
svarīgi novērtēt zaudēto antikvāro priekšmetu un 
kolekciju estētiskās un materiālās vērtības 
ekvivalentu. 

Septītais. Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta izdevumā dienas 
gaismu ir ieraudzījis Eiropas kultūras vēsturē centrēts 
pētījums – profesores Māras Grudules grāmata par 
latviešu rakstības agrīno posmu un dzejas rītausmu 
latviešu valodā “Latviešu dzejas sākotne 16. un 
17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos”. Neno-
liedzami, ka renesanses humānisma un reformācijas 
ideju straujā izplatība grāmatu iespiešanas pirmajos 
gadsimtos veicināja apspiesto tautu nacionālās lite-
ratūras dzimšanu, kas ar kontrolētu saturu un dažkārt 
ar svešas kultūras pastarpinājumu pavēra ceļu pirma-
jiem poētiskas izteiksmes meklējumiem garīgo 
dziesmu, veltījuma dzejoļu un citu žanru formā. 
Latviešu rakstu valodas veidošanās, tās leksisko bagā-
tību un gramatikas normēšana notika ar ieceļojušo 
vācu mācītāju starpniecību, kuri, pildot pienākumu, 
centās pārcelt un adaptēt pamatiedzīvotāju valodā 
nelielu daļu no vēlās renesanses un baroka laika poēzi-
jas un retorikas piemēriem. Uz vairākiem gadsimtiem 
šie agrīnās literatūras paraugi kļuva par latviešu 
poētiskās domāšanas kultūras pamatu un veidoja 
toreizējā Livonijā Eiropas garīgās kultūras sasniegu-
mus iekļaujošu vidi. Uz šī pamata 19. gadsimtā veido-
jās modernā jeb mūsdienu literārā valoda kā būtisks 
nācijas saziņas, domāšanas, poētiskas izteiksmes un 
jēdzienu darināšanas instruments. 

Latvijas Zinātņu akadēmija var lepoties ar savu 
komunikatīvo darbību, dažādu akadēmisko apvienību 
tīklā popularizējot Latvijas zinātnieku sasniegumus 
un veicinot starptautisko zinātnisko konsorciju un 
projektu izstrādes grupu veidošanos mūsu un citu 
zemju zinātnieku un uzņēmēju starpā. Pēdējos gados 
ir vērojama izteikta tendence paplašināt sadarbības 
partneru meklējumu ģeogrāfiju, iekļaujot tajā arī 
Āzijas valstis. Tikai 2017. gadā man ir bijuši trīs nozī-
mīgi dienesta braucieni uz Āzijas valstīm – Dienvid-
koreju, Japānu un Ķīnu – nolūkā pieņemt izdevīgas 
sadarbības piedāvājumus un iesaistīt tajos mūsu 
zemes zinātniekus, kuriem neregulāri pieejamais 
finansējums pašu zemē rosina aktīvi meklēt alterna-
tīvas. Ņemot vērā Latvijas un Ķīnas abpusēji izde-
vīgas sadarbības dokumentos izteikto vēlmi pēc 
zinātnieku apmaiņas, kopīgas projektu izstrādes 



Latvijas Zinātņu akadēmijas nosaukto nozīmīgāko 2017. gada zinātnisko sasniegumu autori  
pēc diplomu saņemšanas 2018. gada 16. februārī
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augsto tehnoloģiju jomā un neierobežotās iespējas ar 
savām rūpnieciskajām jaudām absorbēt jebkuru peļņu 
nesošu inovatīvu risinājumu, mūsu zinātniekiem tiek 
piedāvāti izdevīgi noteikumi darbam Ķīnas univer-
sitātēs, tehnoloģiskajos parkos un zinātniskajās 
laboratorijās. 

Mans pienākums ir brīdināt arī par šī procesa 
iespējamajām negatīvajām sekām Latvijas zinātnes 
kapacitātei kopumā, veicinot smadzeņu aizplūšanu 
un nesalīdzināmo ekonomisko mērogu sāncensības 
apstākļos samierinoties ar niecīgu daļu no iespējamās 
peļņas inovāciju tirgū. Tāpēc jau pastāv partneru 
izvēles diversifikācijas iespējas, izmantojot Rīgas 
Tehniskās universitātes noslēgto sadarbības līgumu 
ar Ģentes kantona Merinas pilsētā Šveicē uzcelto 
Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN), Latvijas 
Zinātņu akadēmijas noslēgtos starptautiskās sadar-
bības līgumus ar Eiropas Savienības un Skandināvijas 
valstīm, Baltkrieviju, Ukrainu, Kaukāza un 
Centrālāzijas republikām, Taivānas Zinātņu akadē-
miju, Japānas Zinātnes padomi, Jinmenas Tehnoloģiju 
centru un Vuhanas Universitāti Ķīnā, ar vēl vairākām 
citām perspektīvai sadarbībai atvērtām zemēm. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas loma arī turpmāk 
būs pieaugoša. Par to liecina struktūrvienību skaita 
un to efektivitātes palielināšanās, prasme piesaistīt 
starptautiskus projektus un finansējumu, veicināt 
Latvijas zinātniekiem izdevīgu starptautisko sadar-
bību un popularizēt kā vietējā, tā arī starptautiskā 

mērogā mūsu zinātnes sasniegumus. Gan paši zināt-
nieki, gan uzņēmēji vairāk kā jebkad agrāk apzinās 
tiešu kontaktu un proaktīvu sadarbības mehānismu 
izveides nepieciešamību, un šādu attiecību stimulē-
šanā privātais kapitāls ir gatavs arī ieguldīt līdzekļus, 
par ko pateicība tādiem uzņēmumiem kā LNK Group, 
Dzintars, Itera Latvija, Grindeks, EGG Energy SIA 
un to vadītājiem. Saskaņā ar Eiropas ekonomiskās 
un politiskās dzīves tradīcijām zinātņu akadēmiju 
loma ir sekmēt zinātnes procesu, funkcionējot starp 
privāto un akadēmisko sektoru, sa  dar  bojoties ar 
universitātēm, meklējot risinājumus nacionāli un 
globāli svarīgiem jautājumiem. 

Politiķu mīlestības skūpsti izglītībai un zinātnei 
nevarēs palīdzēt nedz samaksāt universitāšu rēķinus, 
nedz nodrošināt pētniecisko darbu laboratorijās un 
institūtos. Tāpēc gan pieredzējušajam akadēmiķu 
sastāvam, gan kopš Rudens pilnsapulces rekrutētajam 
akadēmiskajam papildinājumam Latvijā un ārzemēs 
ir skaidri jāsaprot, ka Zinātņu akadēmija nepastāv 
viņu dēļ un tās loma nav greznot jauno akadēmiķu 
CV ar skaistu ierakstu, bet gan ikvienam ir jāapzinās, 
ka ar savu pētniecisko darbu un zinātnieka autoritāti 
viņš ir savas valsts politisko procesu lobētājs un ekono-
misko procesu veicinātājs, kas vienlaikus arī nozīmē 
kalpošanu savai Zinātņu akadēmijai. Tieši šādā 
kontekstā es aicinu ikvienu, kurš ir izlasījis šo rakstu 
līdz galam, atgriezties vēlreiz pie tā sākuma un uzma-
nīgi pārlasīt Mārtiņa Lutera sacīto. 
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