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Latvija un pasaule
Plānu vai prognožu izstrādātāji var noteikt 

visfantastiskākos attīstības mērķus un scenā-
rijus. Tomēr sasniedzami, tātad noderīgi, ir ti-
kai tādi, kas balstīti uz reālo apstākļu sniegto 
iespēju un to diktēto ierobežojumu kvalificētu 
novērtējumu. Situācija pasaulē nav konstan-
ta, tā mainās. Tādēļ, apsverot Latvijas taut-
saimniecības attīstības iespējas, reāli jāno-
vērtē pašreizējā mūsu valsts ārējā situācija 

un tās izmaiņu pamatvirzieni, jo, neatkarīgi 
no mūsu vēlmēm, Latvijas tautsaimniecībai 
būs jāfunkcionē nevis kaut kādā sadomātā 
abstraktā vidē, bet reālajā pasaulē. Pasaule 
šodien būtiski atšķiras, piem., no tās, kāda tā 
bija pirmajā Latvijas neatkarīgas valsts laika 
posmā. Tādēļ pilnīgi neizpildāmi ir dažkārt 
dzirdētie nostalģiskie aicinājumi realizēt tā 
laika, īpaši t.s. Ulmaņa laika, ekonomisko po-
litiku. Vienīgais, ko mēs varam un kas mums 
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Virsrakstā ietvertais jautājums radās, iepazīstoties ar diviem Saeimā akceptētiem doku-
mentiem: „Latvija 2030 — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” un 
„Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.– 2020. gadam”. 

Šādu dokumentu izstrādes nepieciešamība nav apstrīdama, īpaši tādēļ, ka Latvija pēc 
ekonomiskā potenciāla un iedzīvotāju dzīves līmeņa ir trešā nabadzīgākā Eiropas Savienības 
(ES) valsts. Atpalicība tautsaimniecības attīstībā ir galvenais iemesls iedzīvotāju masveidīgai 
emigrācijai, zemajam dzimstības līmenim un, kā sekas tam, reālajam latviešu nācijas iznīk-
šanas procesam. Tādēļ pilnīgi pašsaprotami, ka šādā ārkārtas situācijā ļoti svarīgi noskaidrot 
atpalicības iemeslus un iezīmēt veicamos pasākumus, kuru realizācija novērstu šķēršļus, kas 
kavē valsts tautsaimniecības attīstību un sociālo problēmu risināšanu. Minēto dokumentu 
nosaukumi (stratēģija, plāns) it kā ietver solījumu risināt šo uzdevumu. Diemžēl tajos daudz 
vispārēju, bieži vien arī pareizu, abstraktu spriedelējumu, bet konkrēti Latvijas atpalicības 
iemesli nav noskaidroti un to novēršanas iespējas nav iezīmētas. 

Jāatgādina, ka minētās izstrādnes nav pirmie mēģinājumi veidot valsts tautsaimniecī-
bas attīstības plānus. Tādi ir bijuši arī agrāk. Ir izteikti pat ironiski atzinumi, ka Latviju pēc 
izstrādāto plānu daudzuma varētu kvalificēt kā pasaules mēroga lielvalsti. Lai gan iepriek-
šējos plānus, ja tie attiecās uz valsti kopumā, apstiprināja Ministru kabinets, to ietekme 
uz tautsaimniecības pacēlumu nav konstatēta. Nupat radītajiem dokumentiem piešķirts 
augstāks akceptēšanas līmenis (Saeimas lēmums). Vai ar to pietiek, lai ietekme būtu reāla? 
Kā saka — dzīvosim, redzēsim. Dokumentu saturs šādu pārliecību gan nerada. Katrs no 
tiem ietver dažādus laika periodus un tos ir veidojuši atšķirīgi autoru kolektīvi, tādēļ aplū-
kosim katru atsevišķi. Bet vispirms atgādināsim dažas laikmeta īpatnības, kuras, mūsuprāt, 
obligāti jāņem vērā, analizējot Latvijas tautsaimniecības attīstības iespējas un formulējot 
veicamos pasākumus.
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obligāti jāizmanto no iepriekšējā perioda pie-
redzes, — ir realizēt ekonomisko politiku, kas 
atbilst Latvijas pamatinteresēm un pārdzīvo-
jamā laikmeta īpatnībām. Pašreizējā laikmeta 
pamatiezīme ir tautsaimniecības globalizāci-
ja. Minēsim tikai dažas tās īpatnības:
1. Strauji veidojas vienots pasaules taut-

saimniecības komplekss. Panākumi at-
sevišķas valsts tautsaimniecības attīstībā 
un tās iedzīvotāju labklājības palielināša-
nā arvien vairāk atkarīgi no tās teritorijā 
funkcionējošo saimniecisko objektu spē-
jas ražot pasaules tirgū konkurētspējīgu 
produktu. Turklāt jebkuram valstī izgata-
votajam produktam jābūt spējīgam kon-
kurēt arī vietējā tirgū, jo pēdējais nenovēr-
šami kļūst par pasaules tirgus daļu.

2. Tehniskā progresa sasniegumi paver  
iespēju, un pasaules iedzīvotāju skaita 
straujais palielinājums nosaka nepiecieša-
mību veidot lielus uzņēmumus atsevišķu 
izstrādājumu vai to veidojošo sastāvdaļu 
izgatavošanai. Tikai lielie specializētie uz-
ņēmumi spējīgi sekmīgi izmantot tehnis-
kā progresa radītās iespējas, samazināt 
izstrādājumu izmaksas, tādējādi padarīt 
to produkciju pieejamu plašam patērē-
tāju lokam un sekmīgi konkurēt pasaules  
tirgū.

3. Ir zudusi atsevišķu valstu tautsaimniecī-
bas noslēgtība. Nostiprinās valstu atvēr-
tas ekonomikas modelis. Tas nozīmē, ka 
valstī var brīvi ievest un realizēt citās val-
stīs ražoto produkciju. Tas pilnīgi attiecas 
uz Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
(PTO) ietilpstošajām valstīm. Šī organizā-
cija aptver pasaules visas vadošās valstis, 
to skaitā ES dalībvalstis. PTO ietilpstošo 
valstu skaits sistemātiski palielinās un 
2013. g. martā tas bija 1591. Reāli tas 
nozīmē, ka, prognozējot Latvijas nākotnes 
attīstības iespējamos scenārijus, jārēķi-
nās, ka mēs esam šīs kopējās pasaules 
sīka daļiņa, kurai pašai jārūpējas par sa-
vai eksistencei labvēlīgu apstākļu nodroši-
nāšanu mainīgajā pasaulē.

4. Pasaules galvenā pretruna — cilvēces 
eksistencei nepieciešamo resursu vaja-
dzība un to pieejamība strauji saasinās. 
Vēl vairāk! Reāli tā kļuvusi neatrisināma. 
Zemeslode ir pārapdzīvota, un tās spēja 
atražot bioloģiskos resursus jau tagad nav 
pietiekama, lai nodrošinātu visiem iedzī-
votājiem vismaz minimālo patēriņa līme-
ni. Šo jautājumu detalizētāk esmu anali-
zējis citā rakstā2. Šeit tikai piebildīšu, ka 
katra valsts mūsdienu situācijā spiesta 
cīnīties par savām interesēm. Nākotnē šī 
cīņa nevis apsīks, bet saasināsies.

Ir aksioma, ka katras valsts pamatuzde-
vums ir rūpēties par savas tautas attīstību, 
pamatnācijas lielākās daļas saglabāšanu 
savā senču zemē. Mūsdienu globalizētajā, 
turklāt jau stipri pārapdzīvotajā pasaulē, — 
pasaulē ar radikāli atšķirīgu iedzīvotāju dzīves 
uztveri un labklājības līmeni, attīstītu saziņas 
un cilvēku pārvietošanās līdzekļu tīklu, iespē-
jas realizēt šo uzdevumu ir visai ierobežotas. 
Skaidri iezīmējas divi procesi: vāji attīstīto Ei-
ropas valstu pamatiedzīvotāju tieksme emig-
rēt uz valstīm ar augstāku labklājības līmeni 
un imigrantu ienākšana tajās no vēl nabadzī-
gākām, pārapdzīvotām galvenokārt Āzijas un 
Āfrikas, valstīm. 

No šī nelielā ieskata izriet atziņa, ka nav 
vienkāršs un viegls uzdevums izstrādāt prak-
tiskai lietošanai derīgus Latvijas tautsaimnie-
cības attīstības plānošanas dokumentus. To 
sekmīgi var veikt tikai cilvēki, kam ir atbils-
tošas zināšanas un pietiekami liela pieredze. 
Aplūkojamo plānošanas dokumentu kvalitāte 
neliecina, ka to veidotāji atbilstu šīm pra-
sībām. Vienā rakstā nav iespējams sniegt 
pilnīgu šo dokumentu satura izklāstu. Tādēļ 
akcentēsim tikai jautājumus, kas nosaka to 
noderīgumu tautsaimniecības attīstības prob-
lēmu izpratnei un valsts ekonomikas atpalicī-
bas pārvarēšanai. Sacerējumi pat ar daudz-
sološiem nosaukumiem (stratēģija, plāns), 
kas abstrahējas no šī uzdevuma, valsts attīs-
tības problēmu risināšanai nav izmantojami.
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam

Saskaņā ar pieejamo informāciju3 par šī 
dokumenta tapšanas, apspriešanas un ap-
stiprināšanas norisēm, tas uzskatāms par 
īpašu gadījumu Latvijas plānu izstrādes vēs-
turē, jo:
n	starp plānošanas dokumentiem tas aptver 

visilgāko laika periodu — 20 gadus;
n	apstiprināts ar speciālu Saeimas lēmumu 

(2010. g. 10. jūnijā) un
n	noteikts, ka ir hierarhiski augstākais 

valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokuments;
ir vienīgais, kas pirms apstiprināšanas iz-

vērtēts vairākās (deviņās) Saeimas komisiju 
sēdēs. Tātad par tā kvalitāti it kā nevajadzētu 
šaubīties.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas jautāju-
mu izklāsts aptver simt datora izdrukas lapu. 
Katrai teksta rindkopai dots kārtas numurs. 
Kopējs numurēto rindkopu, tātad ideju jeb 
atšķirīgu domu skaits ir 4724. Šajā rakstā 
atturēsimies vērtēt atsevišķas rindkopas, bet 
mēģināsim noskaidrot dokumenta noderī-
gumu tautsaimniecības attīstības problēmu 
risināšanā un noskaidrot, vai tas atbilst tam 
piešķirtajam oficiālajam statusam un attaisno 
uz to liktās valsts augstāko institūciju cerības. 

Dokuments ir tā veidotāju samērā ilgstošu 
pūļu rezultāts. Darbs sākās 2007. g. un bei-
dzās ar apstiprināšanu Saeimā 2010. g. Do-
kumenta autori nav norādīti. Ir paskaidrots, 
ka „projekta izstrādē ir bijis vairāk kā divu 
gadu ilgs ekspertu darbs un plašs sabiedrī-
bas līdzdalības process” (1. r.). Norādījumi 
par sabiedrības aktīvu līdzdalību Stratēģijas 
tapšanā atkārtojas vairākkārt. Jau priekšvār-
dā uzsvērts, ka šis dokuments „.. tapa plašās 
diskusijās (..) nevis kabinetos vai šaurā ek-
spertu lokā”5. Ekspertu un plašo diskusiju da-
lībnieku pretnostatījums acīmredzot jāsaprot 
tā, ka par stratēģijas kvalitāti atbildīgi ir nevis 
tā autori, resp., kabinetos strādājošie eksper-
ti, bet vairākās sanāksmēs aktīvi diskutējošā 
bezpersoniskā sabiedrība. Apgalvots pat, ka 

sabiedrībā veidojoties „stratēģijas līdzīpaš-
nieka sajūta”, kas esot „viens no būtiskāka-
jiem priekšnoteikumiem stratēģijas sekmīgai 
īstenošanai” (1. r.). Dokumenta apstiprinātā 
varianta autori nav nosaukti, aprobežojoties 
vien ar ekspertu grupas vadītāja asoc. prof. 
Roberta Ķīļa pieminēšanu, kas acīmredzot jā-
saprot tā, ka viņš ir galvenais, ja ne vienīgais 
šī dokumenta pamatnostādņu autors. 

Iepriekš norādījām, ka praktiskai lietoša-
nai noderīgi attīstības plāni jāveido, vadoties 
no konkrētā laikmeta un vides īpatnībām. 
Stratēģijā šim jautājumam veltītas piecas 
rindkopas (6.–10.) ar kopējo nodaļas virs-
rakstu: „Ilgtspējības modelis kā atbilde uz 
globāliem izaicinājumiem”. No teksta nekļūst 
skaidrs, par kādiem izaicinājumiem tiek ru-
nāts — par objektīvo situāciju Latvijā vai 
pasaulē? Kā pirmās no globāliem izaicināju-
miem minētas „demogrāfiskās izmaiņas — 
iedzīvotāju skaita samazināšanās un noveco-
šanās”. Ir labi zināms, ka šāds process glo-
bālā mērogā nav vērojams. Gluži otrādi, vie-
na no visgrūtāk risināmām, varētu pat teikt 
neatrisināmām problēmām ir nepieciešamība 
apturēt pasaules iedzīvotāju skaita straujo 
palielinājumu. Latvijas depopulācijas problē-
mu nevar pasniegt kā globālu izaicinājumu, 
vēl jo vairāk tādēļ, ka tā galvenokārt ir Latvijā 
realizētās situācijai neatbilstošas sociāli eko-
nomiskās politikas sekas, kuras uzlabošanas 
paņēmienu ieskicēšanai vajadzētu būt vienam 
no galvenajiem šī dokumenta uzdevumiem. 
Latvijas iespējas ir pārāk niecīgas, lai glābtu 
pasauli. Ja pieļaujam, ka stratēģijas autori ir 
kļūdījušies un sajaukuši Latviju ar pasauli, tad 
nav saprotams, kāda loma ir Latvijai pasau-
les klimata izmaiņās, bioloģiskās daudzveidī-
bas un dabas kā dzīves vides apdraudētībā? 
Diezin vai no latviešu nācijas saglabāšanas 
viedokļa ir attaisnojami izlietot mūsu resur-
sus, lai glābtu nabadzībā grimstošu pasaules 
strauji augošo iedzīvotāju masu, cenšoties 
(pārcenšoties) strikti izpildīt starptautisko or-
ganizāciju, to skaitā t.s. Bruntlandes komisi-
jas ziņojuma prasības.
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Pirmais jebkura dokumenta, kas tiek 
veidots kā plāns vai stratēģija, jautājums ir 
analizējamā objekta attīstības mērķa for-
mulēšana. Iztrūkstot skaidram mērķim, nav 
iespējams un pat nav jēgas nodarboties ar 
pieejamo resursu novērtēšanu un veicamo 
pasākumu iezīmēšanu. Analizējamajā do-
kumentā šis jautājums formāli nav apiets. 
Tajā ir speciāla nodaļa: „Latvijas mērķis”, 
kurā autoru domas izklāstītas 14 rindkopās 
(25.–38.). Galvenā doma ietverta pirmajās 
trijās rindkopās, tās atšķirībā no pārējā teksta 
sniegtas slīprakstā un speciāli iekrāsotas. Iz-
brīnu rada tas, ka par mērķi netiek runāts kā 
par kaut ko sasniedzamu, bet apgalvojuma 
formā kā par situāciju, kas it kā pati izveido-
sies 2030. g. Lūk, attiecīgais teksts:

“(25) 2030. gadā Latvija būs plauksto-
ša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens 
varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit 
katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas 
stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās 
un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtī-
bās, latviešu valodas bagātībā un citu valo-
du zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, 
daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radī-
šanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras 
novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas.

(26) Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma 
un biznesa centrs Eiropā. Pilsētu un lauku 
partnerība nodrošinās augstu dzīves kvalitāti 
visā Latvijas teritorijā.

(27) Latvija — mūsu mājas — zaļa un 
sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta 
pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību 
mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā.”

Stratēģijas izstrādātāji nevis nosa-
ka sasniedzamos mērķus, bet apgalvo, ka  
2030. g. Latvijā būs kaut kas līdzīgs para-
dīzei, izvairoties paskaidrot, vai šāda situā-
cija būs tikai Latvijā jeb visā pasaulē. Tā kā 
zemeslodes pārapdzīvotība strauji palielinās, 
bet cilvēka dzīvei nepieciešamo resursu ap-
joms paliek nemainīgs vai pat samazinās 
(tiek „noēsts”), panākt atsevišķas valsts ie-
dzīvotāju labklājības būtisku kāpumu var, 

tikai palielinot pasaules nabadzīgo iedzīvo-
tāju skaitu, vai labākajā gadījumā, saglabā-
jot lielai daļai pasaules iedzīvotāju ļoti zemu 
patēriņa līmeni (augstu nabadzības pakāpi). 
Cīņa par dzīvei nepieciešamajiem resursiem 
neizbēgami saasināsies, un Latvijas nākot-
nes plānotāju uzdevums ir nevis fantazēt par 
automātisku Paradīzes laikmeta iestāšanos 
Latvijas teritorijā, bet ieskicēt nepieciešamos 
pasākumus, lai, izmantojot valstī pieejamos 
resursus, radītu elementārus nosacījumus nā-
cijas saglabāšanai. 

Zīmīgi, ka stratēģijas autori, paredzot 
minētās idilles iestāšanos, neapgalvo, ka tā 
radīsies, realizējot viņu ieteikumus. Gluži ot-
rādi. Viņi „.. vēršas pie dažādām sabiedrības 
grupām — iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, 
valsts pārvaldes un privātā sektora” un aicina 
rīkoties tā, „.. lai 2030. gadā mēs, mūsu bērni 
un mazbērni vēlētos dzīvot Latvijā un lepotos 
ar to” (28. r.). Tas nozīmē, ja solītā paradīze 
neizveidosies, paši vien būsiet vainīgi.

Dokumenta autori norāda, ka viņi neiz-
manto tradicionālu pieeju attīstības mērķu 
un to sasniegšanas iespēju noskaidrošanā. 
Tekstā norādīts, ka līdzīgu dokumentu izstrā-
de „.. bieži sākas ar vīziju — redzējumu par 
vēlamo stāvokli, kura sasniegšanai nepiecie-
šams secīgs soļu plāns” (21. r.). Piebildīsim, 
ka parasti nosaka ne tikai vīziju, bet noskaid-
ro arī esošo stāvokli un identificē iekšējos un 
ārējos apstākļus, kas to radīja, prognozē to 
iespējamās pārmaiņas un nosaka veicamos 
pasākumus. Stratēģijas autori atsakās no 
tradicionālas pieejas un paziņo, ka „.. Latvija 
2030 tika izstrādāta, par pamatu stratēģi-
jas prioritāšu noteikšanai izmantojot kapitā-
la pieeju” (21. r.). Principā pret mēģināju-
miem meklēt jaunas metodes, saprotams, 
iebildumu nav. Tikai „jauninājumi” nevar būt 
pašmērķis. Tie izmantojami, lai precīzāk no-
skaidrotu attīstības iespējas, noteiktu racio-
nālākus resursu izmantošanas ceļus, izturētu 
neizbēgamajā konkurences cīņā un Latvijas 
gadījumā apturētu pamatnācijas iznīkša-
nas procesu. Jāpiebilst, ka, neskatoties uz  
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deklarēto, dokumenta autori no vīzijas par 
vēlamo stāvokli nav spējuši izvairīties. Do-
kumenta noslēgumā uz divām lapām uzrādī-
ti vairāk kā 50 sociāli ekonomiska rakstura 
rādītāji, kuri jāsasniedz līdz 2030. g. To sa-
saiste ar piedāvāto „kapitāla pieeju” nav pa-
rādīta, šķiet, ka tie ir autoru fantāzijas auglis.

Attīstības kapitālu analīze „Latvija 2030” 
sākta ar kultūras kapitāla nozīmes izklāstu. 
Šeit pareizi norādīts uz patēriņa labklājības 
modeļa strupceļu un līdz ar to kultūras vērtī-
bu un radošuma nozīmes pieaugumu sabied-
rības attīstībā. Tomēr, neskatoties uz daudz-
viet pareiziem vispārējiem apgalvojumiem, 
kopumā jāatzīst, ka no teksta nav saprotams, 
kāda loma ir kultūrai (kultūras kapitālam) 
Latvijas attīstībā. Daži mūsu izcilo kultūras 
darbinieku (dziedātāju, instrumentālistu, diri-
ģentu) panākumi pasaulē gan vairojuši Latvi-
jas valsts un latviešu nācijas atpazīstamību, 
taču nav nozīmīgi ietekmējuši valsts nacio-
nālo ienākumu. Skaidrots netiek, kas jāda-
ra, lai šī ietekme būtu jūtamāka, lai Latvija 
vismaz atgūtu ieguldītos resursus šo talantu 
sagatavošanā. Turklāt aplami uzskatīt, ka šīs 
jomas attīstība ir aktuāla tikai Latvijai. Stra-
tēģijā lietderīgi parādīt mūsu priekšrocības un 
iezīmēt nepieciešamos pasākumus to realizā-
cijai. Dokumentā diemžēl šie jautājumi nav 
atspoguļoti.

Kā otrais tiek aplūkots cilvēkkapitāls. Šim 
faktoram jeb cilvēkam veltīts daudz dažādu 
tā būtības un nianšu skaidrojumu. Nelaime 
tā, ka tie bieži vien ir juceklīgi un, galve-
nais, nav saskatāms to sakars ar Latviju, vai 
vispār tie ir realizējumi. Piem., jau pirmajā 
nodaļas teikumā definēts mērķis: „Saglabāt 
Latvijas civēkkapitāla bāzes vērtību un kāpi-
nāt tā ražīgumu līdz ES vidējam līmenim ..”6. 
Tātad divi viens otru izslēdzoši uzdevumi: sa-
glabāt un kāpināt. Vēl lielāku neizpratni rada 
paša cilvēkkapitāla skaidrojumi. Kas lasītā-
jam (stratēģijas lietotājam) ir jāsaprot ar šo 
jēdzienu?

Saskaņā ar 64. rindkopā rakstīto „valsts 
cilvēkkapitāls ir vidējais iedzīvotāju zināšanu, 

talantu un spēju apjoms, reizināts ar ekono-
miski aktīvo cilvēku skaitu”. Autori nav mē-
ģinājuši izmērīt Latvijas vai ES kopējo cilvēk-
kapitālu, bet aprobežojušies ar pārgudrām it 
kā superzinātniskām deklarācijām. Patiešām! 
Kā kvantitatīvi var noteikt pat atsevišķa ie-
dzīvotāja zināšanu, talantu un spēju apjomu? 
Zināšanu līmeni vēl tuvināti (formāli) varam 
mēģināt mērīt ar izglītības iestādēs solā pa-
vadīto gadu skaitu, turklāt neargumentēti 
pieņemot, ka cilvēka profesionālā specializā-
cija visumā atbilst sabiedrības vajadzībām. 
Bet kā mērīt talantu un spēju esamību un to 
pakāpi? Atbildes nav. Nav arī pateikts, kāds 
svars tiek piešķirts katram no minētajiem 
cilvēkkapitālu veidojošiem elementiem. Vēl 
aplamāks izskatās ieteikums noteikt kopējo 
cilvēkkapitāla apjomu, reizinot vidējo minē-
to rādītāju ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
skaitu. Kur ņemt šo vidējo lielumu? Autoriem 
derētu zināt elementārās statistikas metodes. 
Lai dabūtu kāda lieluma vidējo rādītāju, to 
kopējā summa jādala ar to veidojošo elemen-
tu (aktīvo iedzīvotāju) skaitu. Tātad te darīša-
na ar klasisku tautoloģiju, lai aprēķinātu vidē-
jo, jāzina kopējais, bet, lai aprēķinātu kopējo, 
jāzina vidējais (!).

Šajā (un ne tikai) nodaļā (Ilgtermiņa iegul-
dījumi cilvēkkapitālā) izklāstīto ir grūti izprast 
un ieteikumu lietderības nozīmi novērtēt. 
Nav saprotams, ko īsti autori iesaka. Bieži 
tiek vienkārši atkārtotas ābeces patiesības, 
abstrahējoties no reālās situācijas Latvijā vai 
noklusēti pieņemot, ka te, šajā jomā, ir tukša 
vieta. Ilustrācijai minēsim dažas raksturīgas 
tēzes no 77. rindkopas:
n	Pasākumiem un programmām, kas vēr-

stas uz cilvēkkapitāla kvalitātes un pro-
duktivitātes celšanu, jābalstās uz noteik-
tiem institucionāliem risinājumiem (..).

n	Daudz lielāks uzsvars (salīdzinot ar ko? — 
P. G.) jāliek uz izglītību visa mūža garumā 
(..).

n	Iemaņas un kompetences ir pastāvīgi jā-
attīsta un jāpilnveido (..) (vai šodien tas 
nenotiek? — P.G.).
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Citētie apgalvojumi ietilpst apakšnodaļā 
„Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni”. Varbūt 
citās teksta daļās ir doti detalizētāki skaidro-
jumi? Diemžēl tajās nav iespējams ieraudzīt 
saprotošu skaidrojumu. Pat speciālajā apakš-
nodaļā „Iespējamie risinājumi” tādā pašā sti-
lā tiek runāts par daudz ko, nesaistot ar kon-
krētām Latvijas problēmām un to risināšanas 
efektīvākām metodēm. Turklāt autori putrojas 
izmantotajos terminos. Piem., darba tirgus 
jēdzienu neatšķir no paša darba procesa jeb 
nodarbinātības.

Šajā iedaļā nosaukta vesela virkne da-
žādu procesu un pasākumu, neminot, kāds 
tiem sakars ar Latviju. Iztrūkst arī atsevišķu 
jomu salīdzinājuma Latvijā un citās valstīs, 
nemaz nerunājot par atšķirību iemeslu skaid-
rojumiem. Nav pat mēģināts noskaidrot no-
saukto pasākumu realizācijas iespējamās 
izmaksas, kas tos finansētu, kuri no tiem 
ir efektīvākie un būtu realizējami vispirms.

Stratēģijā ir atsevišķa nodaļa: „Iespēju 
vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās”. Jautā-
jums nenoliedzami ļoti aktuāls. Te atzīmēts, 
ka Latvijā stāvoklis šinī jomā ir slikts, un no-
rādīts, ka ilgtermiņā sociālā nevienlīdzība var 
būtiski samazināt cilvēkkapitāla ekonomisko 
potenciālu un izaugsmes iespējas. Piebil-
dīsim, ka ne tikai ilgtermiņā, bet jau tagad 
šis process notiek un būtiski ietekmē Latvi-
jas sociāli ekonomisko stāvokli. Manuprāt, 
stratēģijā vērojama pārāk nekritiska dažu 
starptautisko organizāciju pētījumu rezultātu 
interpretācija. Piem., atsaucoties uz Pasau-
les Bankas 2007. g. pētījumu, apgalvots, 
ka vidusslānim piederīgo iedzīvotāju skaits 
pasaulē 20 gados palielināsies gandrīz trīs 
reizes un 2030. g. sasniegs 1,15 miljardus 
(107. r.). Šādu prognožu pamatotība maz ti-
cama. Zemeslodes resursi jau kopš 20. gs. 
astoņdesmito gadu otrās puses tiek „noēsti”, 
resp., kopējais to patēriņš pārsniedz planētas 
biokapacitāti. Vidusslānim piederīgo skaita 
palielināšana acīmredzot varēs notikt, attie-
cīgi palielinoties tai cilvēces daļai, kas dzīvos 
dziļā nabadzībā. Latvijas attīstības stratēģi-

jas izstrādātāju uzdevums, saprotams, nav 
sniegt globālo problēmu risinājumu. Tomēr, 
abstrahējoties no tām un nekritiski pieņemot 
dažādas ilūzijas, nevar pamatoti ieskicēt arī 
Latvijas attīstības iespējas.

Tālākā izklāstā šim dokumentam rak-
sturīgā stilā runāts par dažādiem pasaulē 
sastopamiem pasākumiem, sākot no daudz-
funkcionālo centru vecākiem ar bērniem un 
brīvprātīgo medicīnas māsu sistēmas izvei-
des līdz individuālo attīstības kontu iedibi-
nāšanai (pēc pasaules bagātāko valstu (ASV 
un Kanāda) parauga). Tiek ieteikts veidot arī 
bērnu investīciju fondus, lai jaunajam cilvē-
kam, sasniedzot pilngadību, būtu savi līdzekļi 
(121.–124. r.). Tā ir tikai daļa no stratēģijā 
minētajiem pasākumiem. Arī pārējie, tāpat 
kā minētie, acīmredzot aizgūti no literatūras 
avotiem, neizriet no Latvijas apstākļu ana-
līzes, tātad arī nevar palīdzēt risināt mūsu 
aktuālās problēmas. To izolēta izmantoša-
na, atrauti no kopējās ekonomiskās situāci-
jas, nevar ietekmēt vidusslāņa veidošanu.

Speciāla nodaļa veltīta izglītībai mūža 
garumā. Izglītības faktora nozīme kā atse-
višķa indivīda dzīvē, tā arī visas sabiedrības 
attīstībā nav apstrīdama. Analizējamajā do-
kumentā akcentēta nepieciešamība veicināt 
izglītības sistēmas attīstību, norādīts uz de-
mogrāfiskās situācijas īpatnībām, inovatīvās 
ekonomikas attīstību un tās ietekmi uz izglī-
tības procesa organizāciju, īpaši pieaugušo 
tālākizglītības nodrošināšanu. Arī šajā daļā, 
tāpat kā iepriekšminētajās, izteikti atsevišķi 
rosinājumi, nevis no reālās situācijas ana-
līzes kā izrietoši, bet gan kā vispārējas pa-
tiesības, turklāt vēlamajā formā, kā, piem.,  
„.. vecākiem ir jādod lielākas iespējas izvē-
lēties izglītības iestādi”, „.. jārada īpaša at-
balsta sistēma mazajām lauku skolām”, „Iz-
glītības un kultūrizglītības iestādēm ir jākļūst 
par sociālā tīklojuma centriem” u. tml.(141.–
143. r.). Aplūkojot iespējamos risinājumus, 
tradicionālā stilā skaidroti daudzi abstrakti, 
no literatūras aizgūti lozungi. Minēšu tikai 
dažus: kuponu (galvojumu) sistēma izglītībā; 
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mazo lauku skolu saglabāšanas programma; 
izglītības iestāžu internacionalizācija; vecāku 
iesaistīšana mācību procesā; līdzgaitnieku 
darba grupas; brīvprātīgo mentoru program-
mas; zeļļu jeb mācekļu programmas; radošā 
domāšana mācību procesā; atvērtā universi-
tāte (150.–167. r.). Nosauktie un citi iespē-
jamie pasākumi paši par sevi nav peļami. 
Nelaime ir tā, ka tie neizriet no Latvijas si-
tuācijas analīzes, bet acīmredzot aizgūti no 
literatūras avotu studijām. Iespējamo pasā-
kumu vienkārša pārrakstīšana situāciju uzla-
bot nevar.

Ceturtajā nodaļā aplūkotas ikvienai val-
stij, arī Latvijai, ļoti būtiskas problēmas. Tās 
nosaukums: „Inovatīva un ekoefektīva ekono-
mika”. Atbilstoši teksts sadalīts divās daļās. 
Pirmajā (Masveida jaunrade un inovācija) 
izvirzīts mūsu atpalikušajai mazajai valstij 
grandiozs mērķis — „kļūt par vienu no ES lī-
deriem inovatīvu un eksportējošu uzņēmumu 
izplatības ziņā”7. Šeit visumā pareizi norā-
dīts uz laikmeta īpatnībām un ar inovācijām 
saistītajām problēmām. Pareizāk gan būtu 
inovāciju ieviešanu saistīt ar uzņēmumu (ne 
valsts) konkurētspējas palielināšanas prob-
lēmām. Valsts, kā zināms, pati nepiedalās 
starptautiskajā tirgū. Tur darbojas tās terito-
rijā funkcionējošie uzņēmumi. Valsts ar attie-
cīgu normatīvo aktu palīdzību var sekmēt vai 
arī bremzēt te dislocēto uzņēmumu konkurēt-
spējas līmeni. Šinī aspektā arī inovācijas nav 
pašmērķis, bet gan līdzeklis uzņēmēju konku-
rētspējas nodrošināšanai.

Par zinātnes un ražošanas attiecībām — 
nav racionāli prasīt, lai Latvijas zinātniskās 
iestādes pildītu inovatīvo ideju piegādātāju 
funkciju tikai šeit dislocētajiem uzņēmumiem. 
Zinātne var sasniegt atzīstamus panākumus, 
ja tā specializējas kādā šaurā pētniecības 
jomā. Zinātnē, tāpat kā rūpniecībā, pastāv 
darba dalīšana pasaules mērogā. Ražotājiem 
jaunas idejas (inovācijas) jāmeklē ne tikai, 
pat ne tik daudz Latvijā, cik attiecīgās jomas 
pasaules zinātnes atklājumos. Tāpēc attiecībā 
uz budžeta finansējumu nav korekts stratēģijā 

teiktais, ka „zinātnes un pētniecības finansē-
jums būtu jānovirza ar uzņēmēju — zinātnes 
gala produkta patērētāju — līdzdalību un 
starpniecību” (179. r.). Latvijas problēma ir 
pētniecisko struktūru neesamība uzņēmumos 
un to izvairīšanās pasūtīt (finansēt) tiem ak-
tuālu problēmu izstrādi pētnieciskajās insti-
tūcijās. Šinī, tāpat kā iepriekšējās nodaļās, 
daudzi jēdzieni un programmas skaidroti bez 
to sasaistes ar Latvijas situāciju.

Otrās daļas (Atjaunojama un droša ener-
ģija) mērķis nav sasniedzams: „nodrošināt 
valsts enerģētisko neatkarību, palielinot ener-
goresursu pašnodrošinājumu un integrējoties 
ES enerģijas tīklos”8. Latvija, pat pilnīgi iz-
mantojot vietējos energoresursus, diezin vai 
spētu sevi nodrošināt ar nepieciešamo ener-
ģiju. To Stratēģijas autori arī neapgalvo. At-
sauce uz ES nepadara Latviju neatkarīgāku. 
Turklāt arī ES, kā zināms, ir stipri atkarīga no 
energoresursu importa. Lai gan šī stratēģijas 
daļa, īpaši attiecībā uz tendencēm un izaici-
nājumiem, visumā korekti atspoguļo situāci-
ju, tomēr arī te noklusēta pamatproblēma. 
Tā ir enerģētikas, īpaši elektroenerģētikas, 
sasaiste ar tautsaimniecības nozaru konku-
rētspēju. Stratēģijai vajadzētu meklēt varian-
tus, kā patērētājus nodrošināt ar lētāku elek-
troenerģiju. Nevar neredzēt, ka, iekļaujoties 
ES kopējā elektroenerģētikas tīklā, Latvijas 
tautsaimniecība zaudē savu lēto hidroelek-
trostacijās (HES) ražoto elektroenerģiju. Vai 
nav tā, ka Latvenergo ir pārvērties par paras-
tu biznesa uzņēmumu, kura galvenais mērķis 
nav nodrošināt tautsaimniecību ar lētu elek-
troenerģiju, bet gan gūt peļņu? To visizdevī-
gāk sasniegt, maksimālās patēriņa stundās 
eksportējot HES saražoto lēto enerģiju un 
importējot tautsaimniecības patēriņam trūk-
stošo dārgāko enerģiju. Kā citādi var izskaid-
rot, ka piecos gados (2007–2011) eksporta 
apjoms veido gandrīz 80% no HES saražotā. 
HES saražotās elektroenerģijas apjoms mi-
nētajā periodā veidoja gandrīz pusi (49,5%) 
no Latvijas kopējā patēriņa9. Daugavas HES 
kaskādes izveide, kā zināms, radīja arī ne 
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mazus ekonomiskus un estētiskus zudumus. 
Tos varētu attaisnot tikai ar ieguvumiem tau-
tas labklājības palielināšanā. Mulsina tas, ka 
šī situācija (būtībā Latvijas uzņēmēju konku-
rētspēja un līdz ar to iedzīvotāju labklājība) 
stratēģijas veidotāju uzmanību nav saistījusi. 
Te bieži tiek atkārtotas vispārzināmas patie-
sības par atjaunojamo (bioloģisko, vēja, sau-
les) energoresursu izmantošanu, konsekventi 
izvairoties skaidrot to ietekmi uz tautsaimnie-
cības efektivitāti.

Stratēģijas piektajā nodaļā par dabu kā 
nākotnes kapitālu izvirzīts mērķis — „būt ES 
līderei dabas kapitāla saglabāšanā, palielinā-
šanā un ilgtspējīgā izmantošanā”.10 Pareizi 
konstatēts, ka „ES ietvaros Latviju var uzska-
tīt par dabas kapitāla lielvalsti” (241. r.), ko 
nosaka tās salīdzinoši mazais apdzīvotības 
blīvums. Šajā nodaļā daudz gan reālistis-
ku, gan arī iluzorisku rosinājumu. To vērtību 
mazina Stratēģijas noklusētais pieņēmums, 
ka apdzīvotības blīvums Latvijā paliks ne-
mainīgs, resp., ka vētraini augošais pasaules 
iedzīvotāju skaits ies Latvijai secen un tā jo
projām paliks mazapdzīvota zemeslodes daļa.

Stratēģijas sestā nodaļa (Telpiskās attīstī-
bas perspektīva) ir visplašākā — aizņem 27 
lapas, tātad 27% kopējā teksta. Arī mērķi 
nosaukti grandiozi. Pirmais starp tiem — 
„radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus 
visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vie-
tas ..”11. Līdz šim, kā zināms, nekur pasaulē 
vēl nav izdevies šādu mērķi sasniegt. Arī otrs 
mērķis — palielināt „.. Rīgas kā Ziemeļeiro-
pas metropoles (..) starptautisko lomu” izska-
tās pēc tukšas bravūras, jo šādu statusu Rīgai 
neviens nav piešķīris un nevar piešķirt.

Daļā par sasniedzamības uzlabošanu 
atkārtotas vispārzināmas patiesības attīstīt 
transporta sistēmu, lai iedzīvotāji varētu ērti 
nokļūt vajadzīgajā vietā. Neskaidri paliek 
tādi būtiski jautājumi kā transporta sistē-
mas rentabilitāte. Ārpus redzesloka palikuši 
transportlīdzekļu attīstības jautājumi, piem., 
personīgā īpašumā esošo vieglo automobiļu 
skaita izmaiņu sasaiste ar sabiedriskā trans-

porta maršrutu plānošanu un to darbības 
rentabilitāti. Rentabilitātes jautājumus au-
tori, šķiet, uzskata par nenozīmīgiem, de
klarējot, ka „sabiedriskā transporta maršrutu 
plānošanā jāņem vērā ne tikai kvantitatīvais 
rādītājs — iedzīvotāju skaits, bet arī iedzī-
votāju tiesības saņemt līdzvērtīgus sabiedris-
kā transporta pakalpojumus visos reģionos” 
(291. r.). 

Jautājumi par atsevišķu transporta veidu 
nākotni pasniegti nevis kā darbības īpatnību 
izdevīguma salīdzināšanas rezultāts, bet va-
jadzības izteiksmē: jānodrošina, jāpalielina, 
jāattīsta u. tml. Tekstā minētie skaitļi neizriet 
no analīzes (kuras faktiski nav), bet tie no-
saukti voluntāri. Piem., kādēļ Rīgas lidostas 
infrastruktūra jāattīsta tā, lai pārvadāto pa-
sažieru skaits būtu vismaz 10 miljoni gadā. 
Tāpat pārsteidz apgalvojums, ka Latvijā dar-
bojas naftas vads, kas esot „viens no eko-
nomiski izdevīgākajiem, tehniski modernā-
kajiem un videi drošākajiem naftas tranzīta 
koridoriem Eiropā” (304. r.). Autori acīmre-
dzot nezina, ka šis vads kopš 2007. g. vairs 
nedarbojas un visa eksportējamā nafta ostās 
nonāk pa dzelzceļu cisternās.

Sadaļā „Apdzīvojums” mēģināts skaidrot 
iedzīvotāju izvietojuma pašreizējās tendences 
un iezīmēt vēlamo nākotnes shēmu. Minot 
datus par iedzīvotāju koncentrēšanos pil-
sētās, autori kā iemeslu min to, ka „.. tieši 
pilsētās koncentrējas sociālā un ekonomiskā 
aktivitāte, un iedzīvotājiem ir lielākas iespējas 
nodrošināt labklājību salīdzinājumā ar lauku 
teritorijām” (308. r.). Tiek ignorēts, ka primā-
rais apdzīvotības struktūras maiņai ir nevis 
lielākas iespējas nodrošināt labklājību, bet 
tehnikas un tehnoloģiju attīstība, kas rada no-
sacījumus un arī nepieciešamību (ekonomisko 
izdevīgumu) ražošanu un arī citu darbību (iz-
glītībā, medicīnā u.c.) koncentrēt lielos, nereti 
savstarpēji saistītos uzņēmumos un iestādēs. 
Šajā daļā, tāpat kā iepriekšējās, netrūkst da-
žādu grūti saprotamu apgalvojumu. Te tomēr 
ir arī konkrēti ieteikumi un, proti, piedāvāta 
attīstības centru sistēma. Tie noteikti nevis 
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autoru veiktās analīzes rezultātā, bet gan 
balstoties uz reģionu attīstības plānošanas 
dokumentiem, un sadalīti četrās nozīmīguma 
grupās: starptautiski, nacionāli, reģionāli un 
novadu centri (319. r.). Autoru pieeja jautā-
jumam ir pārsteidzoši vienkārša. Rīgai piešķir 
Ziemeļeiropas darījumu, zinātnes, kultūras 
un tūrisma centra lomu (320. r.). Visas no-
vados neiekļautās pilsētas definētas kā Na-
cionālās nozīmes attīstības centri (321. r.). 
Reģionālās nozīmes attīstības centru grupā 
iekļautas 20 pilsētas (328. r.). Atsevišķi mi-
nēta Valka kā robežpilsēta. Nosaukto pilsētu 
iekļaušana atsevišķā grupā nav pamatota. Vai 
par argumentu var atzīt apgalvojumu, ka „šo 
pilsētu potenciāls ievērojami pārsniedz pārē-
jo mazo pilsētu potenciālu” (328. r.). Turklāt 
nav paskaidrots, ko autori saprot ar vārdu 
„potenciāls”. Attiecīgu teritoriju apkalpojošo 
valsts finansēto objektu (izglītības, veselības 
aizsardzības, tieslietu, iekšlietu u.c.), kā arī 
tautsaimniecības tehniskās infrastruktūras 
izvietojuma lietderība šajos centros ne tikai 
nav pierādīta, bet nav pat pieminēta. Apiets 
jautājums par centriem piekritīgo teritoriju 
iedzīvotāju skaitu un līdz ar to arī attīstāmo 
pilsētu racionālu izvietojumu. Toties dominē 
dažādi neargumentēti apgalvojumi, mēģināju-
mi piešķirt tekstam zinātniskumu, nevajadzīgi 
lietojot terminus, īsti nesaprotot to jēgu un 
lietderību (klasters, teritoriju revitalizācija).

Stratēģijā astoņas lapas veltītas Nacionālo 
interešu telpas jautājumiem. Par šādu telpu 
tiek uzskatītas „teritorijas un areāli ar izcilu vēr-
tību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai ..”  
(355. r.). Saskaņā ar sniegto skaidrojumu te 
ietilpst: lauksaimniecības zeme, meži, ūdeņi, 
derīgo izrakteņu atradnes; Baltijas jūras pie-
kraste; Rīgas metropoles areāls; Austrumu 
pierobeža un izcilu dabas ainavu un kultūr-
vēsturisko teritoriju areāli (356. r.). Var seci-
nāt, ka nacionālo interešu telpa aptver prak-
tiski visu Latvijas teritoriju. Autori tās vienību 
klasifikācijā sajaukuši divas pieejas: funkcio-
nālo (lauksaimniecības zeme, meži, ainavas) 
un teritoriālo (piejūra, Pierīga, austrumdaļa).

Attiecībā uz šīs telpas efektīvākas izman-
tošanas iespējām argumentētu ieteikumu 
praktiski nav. Dominē ieteikumi vajadzības 
izteiksmē: jāatbalsta, jāveicina, jāattīsta, jā-
nodrošina, jāparedz, jāplāno u. tml. Nav sa-
saistes ar globalizāciju un tehniskā progresa 
attīstību. Piem., kā situācijas maiņu zvejniek-
ciemos iespaidoja zvejas tehnikas radikālas 
izmaiņas (ne tikai nozvejas ierobežojumi), vai 
kā mainīsies lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju loma, turpinoties iedzīvotāju skaita pa-
lielinājumam pasaulē. 

Stratēģijas septītajai nodaļai dots daudz-
sološs nosaukums: „Inovatīva pārvaldība un 
sabiedrības līdzdalība”, kā arī apakšvirsraksts 
„Sociālā kapitāla vērtības pieaugums”.12 Šinī 
jomā autori formulējuši mērķi: „Izveidot pub-
lisko pārvaldību, kas ir efektīva, spēj ne tikai 
ātri reaģēt uz pārmaiņām, bet arī paredzēt un 
virzīt tās (..) un kurā līdzdarbojas lielākā daļa 
Latvijas sabiedrības”.13 

Spriežot pēc mērķa formulējuma, acīmre-
dzot tiek uzskatīts, ka Latvijā publiskās pār-
valdības nav, jo to paredzēts izveidot (nevis 
uzlabot vai pilnveidot). Nevis kā pārvaldības 
sistēmas uzlabošanas līdzeklis, bet kā mērķa 
sastāvdaļa (pašmērķis) noteikts uzdevums 
panākt, lai pārvaldībā „aktīvi līdzdarbojas 
lielākā daļa Latvijas sabiedrības”. Atsauco-
ties uz aptauju datiem, norādīts, ka Latvijas 
iedzīvotāji neuzticas ne Saeimai, ne Ministru 
kabinetam, ne politiskajām partijām. Situāci-
ju skaidro ar to, ka „lēmumu pieņemšanā pie-
dalās tikai neliela daļa sabiedrības” (424. r.).  
Šāds skaidrojums nav korekts. Pārvaldības 
sistēmas efektivitātes precīzākais rādītājs ir 
stāvoklis tautsaimniecībā. Latvijas ekono-
miskā un sociālā atpalicība dabiski rada ne-
ticību valsts pārvaldes institūcijām. Turklāt 
neviens politiķis par lēmumiem, kas Latviju 
noveda ES nabadzīgāko valstu statusā, nav 
ne tikai juridiski, pat morāli nosodīts. Savā-
di, ka Stratēģijas autori pilnīgi norobežojas 
no iemeslu skaidrošanas, bet risinājumu sa-
redz dažādu literatūrā sameklētu pasākumu 
ieviešanā. Starp tiem minēti: pilsoņu paneļi, 
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pilsoņu žūrijas, dažādības vadība, masveida 
jaunrades portāls, masveida jaunrades bal-
va un vairāki citi (436.–448. r.). Raksturīgi, 
ka aprakstot nosauktos pasākumus, nav pa-
teikts, kur tie ir jau izmantoti un kādi rezultā-
ti sasniegti. No tā izriet secinājums, ka autori 
veltījuši zināmas pūles literatūras studijām, 
bet nav mēģinājuši noskaidrot Latvijas atpa-
licības iemeslus un to pārvarēšanas iespējas.

Stratēģiju noslēdz nodaļa „Īstenošana un 
indikatori”. Tajā četras lapas teksta, vienā 
lapā attēlots īstenošanas modelis un divas 
lapas veltītas sasniedzamo indikatoru uzskai-
tījumam. Nodaļas teksts vēlreiz apliecina, ka 
sacerējuma autori ir ļoti augstās domās par 
savu veikumu un apgalvo, ka „.. iezīmējot 
vadlīnijas Latvijas nākotnes attīstībai, „Lat-
vija 2030” ir uzsvērts, ka tās īstenošanas 
pirmais un būtiskākais priekšnosacījums ir 
sabiedrības kopējs darbs un atbildīga, saska-
ņota rīcība. Tādējādi „Latvija 2030” aktualizē 
un izvērš Latvijas Republikas Saeimas apstip-
rinātā konceptuālā dokumenta „Latvijas ilg-
termiņa izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā 
vietā” pamatdomu, ka sabiedrības attīstību 
virza ikviena cilvēka vēlme dzīvot labāk un 
domāt par labāku dzīvi saviem bērniem, uz-
labojot dzīves kvalitāti tās dažādajos izpaus-
mes veidos” (449. r.). Šķiet, ka autori ir ne 
no šīs pasaules un nav dzirdējuši, ka Latvijas 
iedzīvotāji laikā pēc šī „konceptuālā doku-
menta” apstiprināšanas, realizējot vēlmi „dzī-
vot labāk un domāt par labāku dzīvi saviem 
bērniem”, masveidīgi pamet valsti. Viņi nav 
sapratuši, ka stratēģijas galvenais uzdevums 
ir ieskicēt pasākumus, kā apturēt šo procesu 
un novērst nācijas iznīkšanu, nevis parādīt  
iemaņas literatūras avotu neargumentētā pār-
stāstīšanā, savu izpratnes trūkumu piesedzot 
ar atsaucēm uz kādreiz Saeimas akceptēta-
jiem iluzoriskiem prātojumiem.

Stratēģijas izpildes kontrolei šajā nodaļā 
ieteikts iedibināt pasākumu sistēmu un izvei-
dot pat īpašas institūcijas (Ministru preziden-
ta biedra amatu). No visiem te minētajiem 
ieteikumiem pozitīvi vērtējams un atbalstāms 

ir rosinājums: „Latvijā, līdzīgi kā vairumā citu 
Eiropas valstu, ir nepieciešams radīt neatka-
rīgu pētniecības un prognozēšanas institūciju 
(..), kas, pakāpeniski un mērķtiecīgi attīstot 
savu kapacitāti, veidotu stabilu pētniecības 
bāzi valsts stratēģisko jautājumu izpētei (..) 
un argumentētu rekomendāciju sagatavoša-
nai” (464. r). Jāsaka gan, ka šis rosinājums 
nav jauns. Līdzšinējās valdības konsekven-
ti izvairījušās to risināt, ilgstoši realizējušas 
nihilisku attieksmi pašu speciālistu izaug-
smes un to zināšanu izmantošanas jautāju-
mā. Analizētās stratēģijas kvalitāte lieku reizi 
apliecina šādas institūcijas nepieciešamību. 
Stratēģiju un citus attīstības konceptuālos do-
kumentus kvalitatīvi var izstrādāt tikai augsti 
kvalificēti, tautsaimniecības problēmas pārzi-
noši speciālisti.

Stratēģijas noslēgumā uz divām lapām 
sarakstīti „Latvija 2030” stratēģiskie indika-
tori. Plašajā tekstā šeit minēto skaitļu pama-
totība nav atrodama. Tā kā šie indikatori ar 
tekstu nav saistīti, autori to izvēlē acīmredzot 
vadījušies pēc principa, ka jāraksta nevis tas, 
ko reāli varētu sasniegt, bet tā, lai stratēģijas 
rezultāti būtu iespaidīgi, resp., labi izskatītos. 

Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2014.–2020. gadam

Šo dokumentu Saeima apstiprināja  
2012. g. 20. decembrī un, kā skaidrots 
ieva dā, tas „.. ir hierarhiski augstākais na-
cionālā līmeņa vidējā termiņa plānošanas 
dokuments” (1. r.). Turpat norādīts, ka tas ir 
cieši saistīts ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030. g. un Nacionālo reformu 
programmu stratēģiju „ES2020”. Nacionālais 
attīstības plāns 2014.–2020. g. (NAP2020) 
radīts Pārresoru koordinācijas centrā, tā ek-
spertiem sadarbojoties ar virkni citu organizā-
ciju pārstāvju. Dokumenta teksts izklāstīts uz 
68 datora izdrukas lapām. Katrai rindkopai 
dots tās kārtas numurs, kuru norādīsim, citē-
jot attiecīgos ieteikumus vai atziņas.

NAP2020 teksta lielāko daļu aizņem tri-
ju prioritāšu izklāsts. Pirms tam dots plāna  
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izstrādātāju galveno nostādņu īss skaidro-
jums, definēti attīstības šķēršļi un prognozes, 
ieskicēta struktūra un sasniedzamie rādītāji. 
Nobeigumā aprakstīta finansēšanas kārtība 
un iezīmēts plāna īstenošanas uzraudzības 
un novērtēšanas process.

Pirmo nodaļu autori nosaukuši — „Re-
dzējums par Latviju 2020. gadā. Ekonomi-
kas izrāviens — katra Latvijas iedzīvotāja 
un valsts labklājības pieaugums”14. No šīs 
nodaļas ievaddaļā teiktā rodas iespaids, ka 
NAP2020 nav vis valsts institūciju darba 
dokuments un tā adresāts nav politiķi un 
valsts pārvaldes institūciju ierēdņi, bet gan 
ierindas iedzīvotājs. Te nekritiski pārrakstī-
ti pirms vairāk kā diviem gadiem stratēģijā 
„Latvija 2030” solītā automātiskā paradīzes 
situācijas iestāšanās. To uzskatāmi aplieci-
na iedzīvotājiem adresētie jautājumi: „Ko Tu 
personīgi esi darījis ..? Vai esi padomājis?” 
(11. un 12. r.) u. tml. Vārdu sakot, līdzši-
nējā ekonomiskā politika ir bez vainas, bet 
ja kaut kas nav tā, kā gribētos, paši vien 
esat vainīgi. Ievaddaļu noslēdz apgalvojums, 
ka, īstenojot NAP2020 nosauktos rādītājus,  
„.. mēs panāksim „ekonomikas izrāvienu” 
katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājī-
bas interesēs” (15. r.). 

Tālākās lappuses veltītas aprakstam, 
kāda būs Latvija 2020. g. Visi sasāpējušie 
jautājumi paliks pagātnē. Pārsteidz tas, ka 
absolūti nav Latvijas ekonomiskās situāci-
jas analīzes, tās atpalicības iemeslu (iekšē-
jo un ārējo) skaidrojuma. Solītās idilles ap-
raksts noslēdzas ar apgalvojumu, ka „līdz  
2020. gadam Latvija ir izveidojusies par 
aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsti, kurā cilvē-
ki gribēs un spēs rūpēties ne vien par sevi 
un saviem tuvākajiem, bet arī par pārējiem 
līdzcilvēkiem ..” (56. r.), un ar (attīstības 
plānošanas, ne priekšvēlēšanu aģitācijas) 
dokumentā neiederīgu aicinājumu: „Kopīgi 
strādājot, Latvija atklāsies skaista. Aicināts ir 
ikviens: Nāc talkā!” (57. r.).

Iedaļa „Galvenie vidēja termiņa makro-
ekonomiskās attīstības šķēršļi un prognozes” 

pilnīgi disonē ar iepriekš aprakstīto 2020. g.  
idilli. Te, izņemot dažas neprecizitātes, īsi 
attēlota situācija Latvijā, nesniedzot gan to 
iemeslu skaidrojumu. No neprecizitātēm mi-
nēšu divas. Pirmā. Nevar piekrist ieteikumam 
„.. pārorientēties no efektivitātes virzītas 
ekonomikas uz inovāciju virzītu ekonomiku”  
(63. r.). Inovācijas nav pašmērķis, un tās 
nevar nostādīt pret efektivitāti. To galvenais 
uzdevums ir palielināt efektivitāti, nevis to 
aizstāt. Otrā attiecas uz apgalvojumu, ka  
„.. pēdējos 10 gados bija redzami grandio-
zi tautas saimniecības kāpuma tempi ..”  
(65. r.). Nevar nosaukt par grandiozu IKP kā-
pumu, kas sasniegts ar strauju ārējo kredīt-
resursu ieplūdi patēriņa sfērā un parādu nas-
tas palielinājumu. Turklāt tautsaimniecības 
pamatnozares (rūpniecība, lauksaimniecība, 
būvniecība) šajā periodā vēl būtiski atpalika 
no 1990. g. līmeņa.

Raksturojot NAP2020 struktūru, uz-
svērts, ka tam ir trīs prioritātes un kopējais 
vadmotīvs „Ekonomikas izrāviens”, norādot 
gan, ka šo lozungu ir izvirzījis Ministru ka-
binets.

Kā pirmā prioritāte loģiski tiek aplūkota 
„Tautas saimniecības izaugsme”, jo tautas 
saimniecības potenciāls galu galā nosaka 
sociāli ekonomisko problēmu risināšanas ie-
spējas. Pamatojot šo izvēli, NAP2020 autori 
norāda, ka „Prioritātes mērķis ir Latvijas tau-
tas saimniecības struktūras sabalansēšana, 
uz ārējiem tirgiem orientēto nozaru darbības 
paplašināšana, mērķtiecīgs atbalsts ražoša-
nas sektora uzņēmumiem un starptautiski 
konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzējiem” 
(80. r.). No šī skaidrojuma gan nav sapro-
tams, kādēļ un kāds atbalsts jāsniedz tiem 
starptautisku pakalpojumu sniedzējiem, kas 
jau ir konkurētspējīgi. Nav arī saprotams, 
kādēļ un kā jāatbalsta ražošanas sektora 
uzņēmumi. Valstij jārūpējas, lai tās teritori-
jā funkcionētu konkurētspējīgi uzņēmumi, 
nevis tādi, kas var eksistēt, tikai saņemot 
atbalstu. Starp citu, valstij nav arī resursu 
neveiksmīgu uzņēmēju atbalstam.
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Par šīs prioritātes mērķi noteikta: „Ilgt-
spējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar 
pieaugošu konkurētspēju starptautiskajos 
tirgos” (84. r.). Iezīmēti šīs prioritātes četri 
rīcības virzieni: 1) augstražīga un eksportspē-
jīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi 
pakalpojumi; 2) izcila uzņēmējdarbības vide; 
3) attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā 
izglītība; 4) energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana (85. r.). Konsekventi realizējot defi-
nētos rīcības virzienus, solīts panākt Latvijas 
ekonomiskās situācijas uzlabošanu. Jāpie-
bilst gan, ka pirmais ir rezultējošais virziens 
un būtībā ietver trīs pārējos. 

Šinī daļā izteiktas arī dažu rādītāju izmai-
ņu prognozes. Tā kā pamatojumi nav uzrādīti, 
tām nevar nedz piekrist, nedz arī tās apstrī-
dēt. Jānorāda tomēr, ka aplams piemērs ir 
rosinājums palielināt dabas resursu izmanto-
šanas efektivitāti, nosakot to ar produkcijas 
vērtību, kas iegūta, izmantojot šo resursu vie-
nu tonnu (95. r.). Mūsdienās, kad uzņēmumu 
īpašnieku liela daļa nav valsts rezidenti, re-
sursu izmantošanas efektivitāti, vadoties no 
Latvijas viedokļa, jānosaka nevis ar ražotā 
produkta vērību, bet gan ar tās pievienotās 
vērtības daļas lielumu, kura paliek valstī un 
veido neto nacionālo ienākumu. Reāli tā ir 
naudas summa, ko uzņēmums izmaksā strā-
dājošajiem darba algas veidā, un budžetā ie-
maksātie nodokļi. Uzskatāmi par to varējām 
pārliecināties, salīdzinot Latvijas ieguvumu 
no 1m3 koksnes, izmantojot to celulozes un 
tradicionālo izstrādājumu (zāģmateriāli, skai-
du plātnes) ražošanai.15

Cita nepamatota prognoze ir ekonomis-
ki aktīvo komercsabiedrību skaita straujš 
palielinājums (140. r.), sarūkot iedzīvotāju 
skaitam (219. r.). Tas nozīmē, ka vidējais 
strādājošo skaits komercsabiedrībā samazi-
nāsies. Latvijas nelielie uzņēmumi jau tagad 
ir nespējīgi konkurēt pasaules tirgū. To sa-
drumstalošana stāvokli var tikai pasliktināt. 
Šis piemērs rāda, ka autori, prognozējot atse-
višķu rādītāju izmaiņas, darījuši to separāti, 
nesaistot ar galveno mērķi, kurš, starp citu, 

šajā dokumentā (izņemot mīklaino ekonomi-
kas izrāvienu) nav arī definēts.

Tekstā katram rīcības virzienam noteik-
ti vairāki mērķi, to sasniegšanas rādītāji un 
veicamie uzdevumi. Uzdevumi parasti ir ļoti 
vispārīgi, neskaidri un nereti pat pretrunīgi. 
Piem., energoefektivitātes un ražošanas jomā 
vairāki uzdevumi paredz vienlaicīgi palielināt 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu un 
paaugstināt energoefektivitāti. Tā kā atjau-
nojamie energoresursi nav konkurētspējīgi ar 
fosilajiem, vēlams paskaidrot, kā šos uzdevu-
mus izpildīt? Tāpat nav saprotams, kādēļ vēl 
jāatbalsta „.. tikai tādus alternatīvos energo-
resursus, kas ir ekonomiski izdevīgi” (205. r.). 
Norādot veicamos uzdevumus, iezīmētas arī 
atbildīgās institūcijas un indikatīvie finansē-
juma avoti. Tie ar nelieliem izņēmumiem ir: 
kohēzijas politikas fondu, valsts budžeta un 
privātais finansējums. Katra atsevišķa uzde-
vuma izmaksas nav noteiktas. Norādītas tikai 
attiecīgajam virzienam paredzētās kopējās iz-
maksas, nepasakot, vai tas saskaņots ar norā-
dītajiem finansēšanas avotiem.

Spriežot pēc teksta apjoma, otrās prioritā-
tes „Cilvēka drošumspēja” jautājumu skaidro-
šanai NAP2020 veidotāji veltījuši vislielāko 
uzmanību. Tā aptver 20 lapas, salīdzinot ar 
17 lapām „Tautas saimniecības izaugsmes” 
un 13 lapām „Izaugsmi atbalstošās teritori-
jas” prioritātēm. Jēdziens „drošumspēja” pats 
par sevi ir jauns un, šķiet, šī dokumentu au-
toru izgudrojums. Vismaz nekādas atsauces 
uz tā lietojumu citur nav. Kā rāda ieteiktie 
pasākumi, šeit runa ir par sociāli ekonomis-
ko jautājumu optimālu risinājumu, tādu, kas 
palīdzētu „radīt spēcīgu vidusšķiru un nodro-
šināt tautas ataudzi..” (215. r.).

Mulsina šīs nodaļas pirmais teikums: 
„Mēs varam prognozēt, bet nevaram dro-
ši zināt, kādi apstākļi ietekmēs Latvijas un 
tās iedzīvotāju labklājību” (208. r.). Ar šādu 
pieeju, saprotams, neko prognozēt nav iespē-
jams. Plāna veidotāju svarīgākais uzdevums 
ir tieši noskaidrot, kādi faktori līdz šim ietek-
mēja attiecīgus procesus un kas jādara, lai 
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veidotu nosacījumus nepieciešamo pārmaiņu 
sasniegšanai. Prioritātes „Cilvēka drošumspē-
ja” realizācijai iecerēti pieci rīcības virzieni: 
1) cienīgs darbs; 2) stabili pamati tautas at-
audzei; 3) kompetenču attīstība; 4) vesels un 
darbspējīgs cilvēks un 5) cilvēku sadarbība, 
kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības 
Latvijai pamats (216. r.). Pirms nosaukto rī-
cības virzienu analīzes sniegtas dažu sociāli 
ekonomisko rādītāju pārmaiņu prognozes, 
nedodot to pamatojumu.

Piedāvātie rīcības virzieni aplūkoti pēc 
iepriekšējā prioritātē izmantotās shēmas: 
mērķis, tā sasniegšanas rādītāji un veicamie 
uzdevumi. Izklāstot „Cienīga darba” virzienu, 
vispirms skaidroti labumi, kas rodas, ja ir 
šāds darbs. Tāpat kā iepriekšējā nodaļā, vei-
camie uzdevumi sniegti apgalvojuma formā 
bez argumentācijas.

Rīcības virziens „Stabili pamati tautas 
ataudzei” praktiski nekādas jaunas idejas 
neizvirza, salīdzinot ar tām, kas izskanējušas 
presē un dažādās diskusijās. Tas arī sapro-
tams, jo šī nav atsevišķi risināma problēma. 
Demogrāfiskās situācijas radikāla uzlabošana 
iespējama, pārvarot Latvijas ekonomikas at-
palicību.

Arī pārējie trīs rīcības virzieni aprakstīti 
pēc līdzīgas shēmas, lielā mērā abstrahējo-
ties no Latvijas reālās situācijas, neiezīmējot 
galvenos iemeslus, nenosakot situācijas uz-
labošanai nepieciešamos pasākumus, neap-
rēķinot to realizācijai vajadzīgos resursus un 
nenosaucot ieguves avotus.

Trešā prioritāte „Izaugsmi atbalstošās teri-
torijas” strukturāli ir līdzīga iepriekšējām. Mul-
sina autoru izvēlētais prioritātes nosaukums. 
Lai nodrošinātu pieejamo resursu racionālu 
izmantošanu tautsaimniecības attīstībā un  
iedzīvotāju labklājības kāpināšanā, plānā 
būtu jāaplūko teritoriālās attīstības jautā-
jumi — saimnieciskās darbības objektu un  
iedzīvotāju izvietošanas konkrētas problēmas. 
Dažādi pārgudri sadomāti apgalvojumi un ri-
sinājumi izstrādi neveicina. Nav saprotams, 
kāds pamats ir apgalvojumam — „Latvija ir 

neliela valsts ar lielu dabas un cilvēku resur-
su daudzveidību” (344. r.). Apstiprinājuma 
šim apgalvojumam teksta izklāstā nav. Tāpat 
nav saprotams apgalvojums, ka, prasmīgi iz-
mantojot reģionu izaugsmi, potenciāli „.. varēs 
veikt „ekonomikas izrāvienu” gan mājsaimnie-
cībās, gan katrā pašvaldībā, arī valstī kopumā”  
(345. r.). Te kārtējo reizi tiek ignorēta elemen-
tārā patiesība, ka t.s. ekonomisko izrāvienu 
nevar nodrošināt nedz mājsaimniecības, nedz 
pašvaldības, nedz arī valsts pārvalde. To var 
panākt tikai konkurētspējīgu saimniecisko ob-
jektu kopuma palielinājums, kuru veidošanai 
labvēlīgu apstākļu radīšana ir plānu izstrādātā-
ju galvenais uzdevums. Šinī, tāpat kā iepriek-
šējās nodaļās, nav pat mēģināts noskaidrot, 
kādēļ šādu uzņēmumu Latvijā trūkst.

Nacionālās un reģionālās nozīmes centru 
saraksts NAP2020 pārņemts no iepriekš ana-
lizētās stratēģijas „Latvija2030”. Plānā bez 
kritiska vērtējuma izmantota pašreizējā piecu 
plānošanas reģionu shēma, kas veidota, bals-
toties nevis uz sociāli ekonomiskiem rādītā-
jiem, bet galvenokārt ņemot vērā vēsturisko 
dalījumu. Atsevišķu rādītāju izmaiņu progno-
zes nav argumentētas, tādēļ uzlūkojamas kā 
vēlamā pasniegšana par reāli sasniedzamo.

Šajā nodaļā noteikti trīs rīcības virzieni: 
1) ekonomiskās aktivitātes veicināšana re-
ģionos — teritoriju potenciāla izmantošana;  
2) pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku 
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai; 
3) dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga ap-
saimniekošana (354. r.).

Par katru rīcības virzienu uzrādīti sasnie-
dzamie mērķi (vārdiski), to sasniegšanas 
skaitliskie rādītāji un veicamie uzdevumi, kā 
arī katra rīcības virziena uzdevumu „īsteno-
šanai indikatīvi pieejamais kopējais finan-
sējuma apjoms” (383. r.). Tā kā nav sniegti 
nekādi pierādījumi par sasniedzamo rādītāju 
nepieciešamību, ieteikto uzdevumu realizā-
cijas izmaksām un sasniedzamo efektu, nav 
iespējams vērtēt to lietderību un nepiecieša-
mību. Šinī daļā, tāpat kā iepriekšējās, visai 
hipotētiski ir arī finansēšanas avoti, īpaši 
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attiecībā uz iespējām izmantot ES fondu un 
privātos līdzekļus.

Secinājumi
Stratēģijas „Latvija2030” un „NAP2020” 

autoriem nav izdevies sagatavot dokumentus, 
kurus izmantojot varētu sekmīgi risināt Latvi-
jas tautsaimniecības attīstības un iedzīvotāju 
sociāli ekonomiskās problēmas.

Galvenais šo dokumentu trūkums — ab
strahēšanās no reālās situācijas Latvijā un 
tās ārējā vidē. Lasot, rodas iespaids, ka tiek 
aplūkotas nevis Latvijas būtiskākās problē-
mas, bet kādas abstraktas valsts attīstības 
jautājumi, kura turklāt funkcionē nevis mūs-
dienu pretrunu plosītajā, bet iedomātā ideālā 
pasaulē. Iemesli, kādēļ Latvija ir kļuvusi par 
vienu no ES nabadzīgākajām valstīm, nav no-
skaidroti, un pasākumi atpalicības pārvarēša-
nai nav iezīmēti.

Latvijas atpalicības galvenais iemesls ir 
pasaules tirgū konkurētspējīgu saimniecisko 
objektu nepietiekamība. Investīciju ieplūdes 
veicināšana konkurētspējīgu uzņēmumu at-
tīstībai dokumentos nav radusi to nozīmīgu-
mam atbilstošu atspoguļojumu, apstākļu ra-
dīšana, lai šī joma uzplauktu, nav analizēta.

Pārsteidz tas, ka šos zemas kvalitātes do-
kumentus apstiprinājusi Latvijas Republikas 
Saeima. Iesniegto projektu akceptēšana bez 
atbilstošas analīzes un ekspertīzes mazina 
valsts likumdevēja autoritāti.
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DeveLOPmeNT Or ILLUSION PLaNS?

Pēteris Guļāns

Summary

Key words: national economy, strategy, plan, capital, efficiency, innovations, infrastructure, 
sustainability, priority.

The question included in the title of the article originated after getting acquainted with two 
documents accepted by the Saeima: “Latvia 2030 — Sustainable Development Strategy of 
Latvia until 2030” and “Latvia’s National Development Plan 2014–2020”.
The necessity of elaborating such documents is unquestionable especially because according 
to the economic potential and population living Standard Latvia ranks third in the European 
Union (EU). Backwardness in national economy development is the main reason for mass 
emigration of inhabitants, low birth rate and, as a consequence, the real process of extinction 
of the Latvian nation. Therefore, it is selfevident that in such an emergency situation it is very 
essential to establish the reasons for backwardness and mark the anticipated undertakings, 
the realisation of which would avert obstacles preventing national economy development and 
solution of social problems. Designations of the abovementioned documents (strategy, plan) 
seemingly imply a promise to solve this issue. Regretfully, they contain a number of general, 
although often correct, abstract screeds, but concrete reasons for Latvia’s backwardness have 
remained obscure and possibilities of their prevention are not marked.
Notably, the abovementioned documents are not the first attempts to create national economy 
development plans. Such plans have been made earlier. There have been ironic remarks that 
according to the numbers of elaborated plans Latvia would classify as a worldscale super 
power. Although the former plans in case they referred to the state at large were confirmed by 
the Cabinet of Ministers, their influence on upsurge of national economy has not been estab-
lished.
The documents created recently have been assigned a higher level of acceptance (decision 
of Saeima). Is this enough for the influence to be real? Let us see. However, the content of 
the documents does not instil such confidence. Each of them covers a different time period 
and they have been made by different groups of authors, therefore they will be considered 
separately. But first of all some peculiarities of the epoch should be reminded about, which 
to author’s mind must be taken into consideration when analysing the possibilities of Latvia’s 
national economy development and formulating the undertakings to be done.
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2013. gads ieiet vēsturē ar Latvijas ju-
risprudencei skumīgu faktu. Pēc ilgiem ma-
zināšanas un knapināšanās gadiem valsts fi-
nansējums Latvijas Zinātnes padomei grantu 
veidā šai sabiedriski nozīmīgajai zinātnes no-
zarei ir pārtraukts pilnīgi. Ja pēdējos desmit 
gados tiesību zinātne vēl tika atbalstīta divu 
trīs zinātnisku projektu finansējuma veidā un 
deva pozitīvu ieguldījumu moderno Eiropas 
tiesību izpratnes apguvē un pārņemšanā, kā 
arī Latvijai aktuālo tiesisko problēmu risināša-
nā, tad tagad zinātniekiem atliek vien paceltu 
galvu doties prom no zinātnes un, kā jau dau-
dzi darījuši, pievērsties citām juristu aktivitā-
tēm. Gudrinieki teiks, ka nekas traģisks jau 
nenotiks — tie, kam vajag labvēlīgus likumus 
(piem., apdrošinātāji, kredītu izsniedzēji), 
paši noalgos juristus, kas „uztaisīs” labvēlī-
gu likumprojektu vai pierādīs grozījumu ne-
vajadzību, monopoluzņēmumi turpinās labi 
justies savā neaizskaramībā, savukārt zagļu 
un slepkavotāju ķeršanai lielu zinātni nevaja-
got. Vides sargātāji un dzīvokļu īpašnieki lai 
cīnās, rīkojot piketus un sapulces. Un tauta 
kopumā lai turpina pelt pastāvošos likumus 
un to kroplīgās interpretācijas. Valstij zinošs 
un neitrāls palīgs nav vajadzīgs!

Grūti laiki ir zinātnei kopumā. Valsts, slu-
dinādama tiesiskuma svarīgumu, pati diem-
žēl izrāda tam necieņu. Spilgts piemērs ir ar 
likumu noteiktā zinātnes finansējuma apjoma 
ignorēšana, piesaucot, protams, virkni attais-
nojumu un gadu no gada solot laboties. Juri-
diskajai zinātnei nav tāda argumenta, ko min 
dažu citu nozaru zinātnieki, proti, ja nebūs 
finansējuma, tad zinātniskā iestāde jāslēdz 
ciet. Pēdējā juridisko pētījumu iestāde, kas 
pastāvēja Zinātņu akadēmijas sastāvā un 
saucās Tiesību sektors, likvidēta jau pirms 
vairāk kā 50 gadiem.

 Taču runa nav tikai par finansējumu. Jau-
tājums ir par attieksmi pret zinātņu nozarēm 
Saeimā, valdībā, Latvijas Zinātnes padomē, 
Zinātņu akadēmijā un sabiedrībā vispār, jau-
tājums par birokrātiskiem un demagoģiskiem 
argumentiem, kas tiek laisti lietā cīņās par 
trūcīgo līdzekļu sadali. Tie izpaužas savdabī-
gu prioritāšu noteikšanā, nepārdomātu zināt-
nes devuma un grantu nozīmīguma kritēriju 
ieviešanā, publikāciju zinātniskuma vērtēša-
nā pēc izdevniecībām un atspoguļojuma datu 
bāzēs, efektivitātes mērīšanā ar citējamības 
indeksu, atmetot citus iespējamos kritērijus.

Izeju no krīzes meklējot un saredzot to 
„ekonomiskā uzrāvienā”, zinātņu nozares 
2013. gadam tika sadalītas a) prioritārajās 
un b) citās, kurām atstāta loma atrast resur-
sus pašām vai mirt. 

Paanalizēsim prioritāros virzienus, kādus 
apstiprinājis Ministru kabinets (ne jau bez zi-
nātnes pārstāvju līdzdalības), vērtējot, kāda 
loma to īstenošanā būtu ierādāma tiesību 
instrumentiem un juridiskajiem risinājumiem. 
Šie virzieni ir pieci:
1. Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas 

resursu ieguves un izmantošanas tehno-
loģijas, klimata izmaiņas samazinošās 
tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidī-
ba). Atšifrējums iekavās rāda, ka te nav 
ietverts jautājums par šo vērtību un inte-
lektuālo sasniegumu tiesisko aizsardzību. 

2. Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (infor-
mātika, informācijas un signālap strādes 
tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunk-
cionālie materiāli un nanotehnoloģijas). 
(Atšifrējums rada iespaidu, ka intelektu-
ālā īpašuma nostiprināšanas un komer-
cializācijas, patentu, licenču jautājumi 
automātiski un pilnīgi jau atrisināti, kas ir 
tālu no īstenības.) 

JURISPRUDENCE — IN MEMORIAM? 

Kalvis Torgāns 
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3. Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība). (Jau-
tājums par cilvēka drošību pret noziedzī-
giem nodarījumiem nav identitātes jautā-
jums, bet vai mazāk svarīgs?)

4. Sabiedrības veselība (profilakses, ārst-
niecības, diagnostikas līdzekļi un meto-
des, biomedicīnas tehnoloģijas). (Ārpus 
šī prioritārā virziena paliek Ārstniecības 
likums, Pacienta tiesību likums un citi 
veselības aprūpes normatīvie akti un to 
uzlabošana.) 

5. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārti-
kas un transporta) ilgtspējīga izmantoša-
na — jauni produkti un tehnoloģijas1.

Tātad nosauktas nozares, kas spēj radīt 
„ekonomisko uzrāvienu”, nodrošina cilvēku 
veselības un vides saglabātību, latviskuma 
kopšanu. Neapšaubāmas vērtības. Bet vai 
tās dos tautai laimīgu dzīvi, ja valstī valdīs 
noziedzība, ierēdņu patvaļa, nestabilitāte 
īpašuma un citās mantiskajās attiecībās, ja 
nevienam nebūs respekta pret Satversmi,  
likumiem un tiesu varu?

Var pārmest pašiem juridiskās zinātnes 
pārstāvjiem, ka tie nepietiekami informē 
sabiedrību par sava darba rezultātiem un 
priekšlikumiem tiesiskās kārtības stiprināša-
nai. Var pārmest arī valsts institūcijām, ka 
tās cer visas problēmas atrisināt bez zināt-
nieku palīdzības. Izplatīts un vienlaicīgi bieži 
izsmiets ir uzskats, ka ar Saeimas 100 gudra-
jām galvām pietiek, lai bez zinātnieku pado-
miem lemtu par likumu projektiem, jo palīdz 
taču Juridiskais birojs un vesela armija ierēd-
ņu ministrijās un iestādēs. Pieņemtie likumi 
precīzi jāpiemēro, un tam zinātniska pieeja 
neesot vajadzīga. Ja nu kaut kas iet greizi, 
tad vainīgi ir birokrāti un varbūt tiesneši, ku-
riem ir divdomīga misija — precīzi jāpiemēro 
likumi un vienlaicīgi, neatkarīgi no likumā 
teiktā, jāspriež taisnīgi. Tie, kas nenoliedz, 
bet šaubās par jurisprudences noderīgumu, 
izvirza tēzi, ka, neraugoties uz gadu tūksto-
šus pastāvošo jurisprudenci, nevienā valstī, 

pat tādās paraugvalstīs kā Anglija, Francija, 
Zviedrija, Dānija, nav izdevies novērst nozie-
dzību, civiltiesiski krāpnieciskus darījumus, 
augļošanu utt. Sen jau esot vajadzējis visu 
noregulēt un sakārtot. Tātad zinātne nespējot 
neko labot.

Tā vai citādi, ir nobriedusi vajadzība runāt 
par jurisprudences lomu sabiedrībā vispār, un 
visupirms par diezgan izplatīto uzskatu, ka 
tiesību zinātnes nav sevišķi nepieciešamas 
un veicināmas. Vispārinoši apgalvojumi par 
tiesiskuma stiprināšanu, cilvēku tiesību aiz-
sardzību, likumu uzlabojumu ierosinājumiem 
parasti šķiet garlaicīgi. Raksta turpinājumā 
būs par dažiem konkrēti risināmiem uzdevu-
miem. Taču pirms tam iespējami koncentrēti 
jāpasaka, kas vispār ir tiesību zinātne un kā-
das tajā ir apakšnozares. 

Iesākumam nepieciešams īss atgādinā-
jums par tiesību zinātnes (vai pareizāk zināt-
ņu) atšķirībām no tiesībām kā normu kopuma 
un šīs zinātnes uzdevumiem. Jebkurā valstī 
pastāv likumu un citu normatīvu tiesību aktu 
kopums, kas nostiprina valstiskumu, pārval-
des kārtību, institūciju uzdevumus, iedzīvotā-
ju brīvības, tiesības un pienākumus. Latvijā 
šādu normu kopums jau sasniedzis tik gigan-
tiskus apjomus, ka visu iepazīšanai un izprat-
nei būtu vajadzīga puse mūža. Parastam pil-
sonim tas nav vajadzīgs, jo viņu neskar visu 
apakšnozaru normas, un ja viņš nepārkāpj 
kādus aizliegumus, tad nemaz nemana dau-
dzu normu darbību. Pat tie, kuri pēc profesi-
jas ir juristi, nevar pārzināt detaļās visas nor-
mas. Taču, ja rodas konflikts, tad attiecīgie 
noteikumi tiek pētīti līdz sīkumiem un atklā-
jas vai nu neskaidrības vai nepilnības tiesis-
kajā regulējumā. Tiesību zinātnes uzdevums 
ir pēc iespējas ātrāk, pat negaidot konfliktus, 
atklāt nepilnības, neatrisinātus jautājumus 
un dot priekšlikumus to novēršanai. Koncen-
trēti nozares uzdevumus LZP ir apstiprinājusi 
šādā formulējumā: juridiskā zinātne ir zināt-
nes nozare, kurā pēta sabiedrisko attiecību 
regulējumu ar tiesību aktiem, kā arī tiesību 
realizācijas un pienākumu izpildes kārtību, 
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lai pilnveidotu valsts varas un pārvaldes me-
hānisma darbību, fizisko un juridisko personu 
ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību 
un novērstu noziedzīgus nodarījumus un citus 
tiesību aizskārumus.

 Aicinot kādu, kas nav jurists, nosaukt vi-
ņam svarīgās tiesību nozares, visbiežāk tiek 
nosauktas darba, īpašuma, pensiju, admi-
nistratīvās tiesības, tiesības, kas regulē viņa 
darba sfēru (būvniecību, tirdzniecību, trans-
portu, banku darbību), piemetinot, ka svarī-
ga loma ir arī konstitucionālajām tiesībām, 
cilvēktiesībām, ka viņš nevēlētos tikt iejaukts 
krimināllietās un tiesu procesos. Tas nebūt 
nav viss, ko regulē ar tiesību aktiem. Par pētī-
jumu virzieniem, kuros var tikt izstrādāti pro-
mocijas darbi, LZP ir apstiprinājusi septiņus: 
Valsts tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, 
Tiesību teorija un vēsture, Starptautiskās tie-
sības, Kriminālistika un operatīvās darbības 
teorija, Policijas tiesības. Tās, kā jau minēts, 
ietver sevī vēl vairākas par apakšnozarēm 
atzīstamas tiesības, kā Eiropas Savienības 
tiesības, civilprocesu, kriminālprocesu, ģime-
nes tiesības, mantošanas tiesības, apdrošinā-
šanas tiesības, komerctiesības utt. Tādējādi 
tiesību un to piemērošanas prakses izpētes 
lauks ir ļoti plašs un vajag daudz zinātnieku.

Juridiskā zinātne (iuris + prudentia (lat.) = 
juridiskā gudrība) spēj ietekmēt mūžīgo cīņu 
starp labo un ļauno, dot konkrētus priekšli-
kumus, kas īstenojami gan ar likumu uzla-
bojumiem, gan likumu piemērošanas orga-
nizatoriskiem pasākumiem, gan tiesas un 
citu institūciju piespiedu līdzekļiem, gan 
tautas izglītošanu. Piem., vides saglabātība 
ir Latvijai prioritārs uzdevums, bet to nevar 
ar labiem vēlējumiem un naudu vien atrisi-
nāt. Akadēmiķis Ivars Kalviņš nemitīgi at-
kārto, ka Latvija laiž vējā lielas iespējas, ko 
paver patentējami izgudrojumi kaut vai tikai 
medikamentu jomā. Nekas neuzlabosies, ja 
finansējuma jautājumus nerisinās kopsakarā 
ar juridiskajiem jautājumiem. Tas gan neno-
zīmē, ka pietiek uzaicināt vides tiesību vai 
intelektuālā īpašuma jomas profesoru uz kon-

sultāciju vai uzdot viņam nedēļas laikā visu 
atrisināt. Vajadzīga nopietna visu aspektu iz-
pēte, iespējams, pat likumu grozījumi.

Kādus uzdevumus risina tiesību 
zinātne?

Necenšoties īsā rakstā izklāstīt visus tie-
sību zinātnieku pūliņus un gūtos rezultātus, 
aplūkosim dažus piemērus šādā aspektā: vai 
par nenozīmīgām un neaktuālām uzskatāmas 
prakses problēmas, kas nevar cerēt uz pla-
šu atspoguļojumu ārvalstu „atzītos” izdevu-
mos un atspoguļošanu starptautiskajās datu 
bāzēs. Kā speciālists civiltiesībās šo rindu 
autors necentīsies raksturot krimināllietu iz-
meklēšanas, kriminālprocesa paātrināšanas, 
administratīvo tiesu, ārvalstu tiesu nolēmu-
mu izpildes, referendumu un teritoriālās re-
formas problēmas.

Neatkarības atgūšana un denacionalizāci-
ja radīja vēsturē nebijušu mantisko attiecību 
izkārtojumu: māja pieder vienam, bet zeme 
zem tās — citam. Tas ieguva nosaukumu 
„piespiedu noma”. Citur pasaulē un Civilliku-
mā ir noteikts, ka uz zemes uzbūvēta māja 
ir zemes gabala sastāvdaļa, uzlabojums. 
Gaidīts tika, ka zemes un mājas īpašnieki 
sadzīvos draudzīgi. Taču nekā! Zemes īpaš-
nieki cenšas izspiest maksimālu labumu, 
māju īpašnieki pretojas, cita starpā norādot, 
ka visu platību ap māju nemaz nelieto. Strīdi 
aug augumā. Skaidrs, ka nevar izdot likumu, 
lai divu trīs gadu laikā viens no viņiem izpērk 
otra īpašumu. Valsts pūlas noteikt maksimā-
lās robežas nomas maksai, piem., valsts ze-
mes nomai bija 5%, tagad 6% no kadastrālās 
vērtības. Privātie zemes īpašnieki protestē, jo 
esot tirgus brīvība. Zinātniekiem jāpalīdz rast 
šāda dalītā īpašuma konfliktu risinājums. Bet 
necerēsim, ka tas interesē Francijas vai An-
glijas zinātniskos izdevumus, ja nu vienīgi kā 
ilustrācija tam, cik savādas izrādās padom-
ju laika sekas. Tātad šāda rakstura problē-
mas, pat ja viņas ir daudzskaitlī, neinteresē  
Eiropu un nevar būt par starptautiska projek-
ta tematu.
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Civiltiesību zinātnei nākas sastapties ar 
situācijām, kurās viens otram pretī stāv divi 
fundamentāli principi: a) noziedzīga rīcība 
nedrīkst radīt tiesiski aizsargājamu rezultātu, 
b) īpašuma tiesības ir svētas (sargājamas). 
Pēdējos piecos gados ap 20 šāda rakstura 
lietas bijušas Augstākajā tiesā. Nozogot pasi, 
viltojot pilnvaru vai ar vardarbību, kāds no-
ziedzīgi tiek pie svešas zemes vai dzīvokļa. 
Un ātri pārdod to tālāk. Spilgtākais piemērs: 
pudeles brāļi noslepkavo dzīvokļa īpašnieku, 
ar viņa pasi noformē dzīvokļa pārdošanu. Vai-
nīgos notver un notiesā, bet tikmēr dzīvoklis 
jau pārdots māklerim un tālāk. Noslepkavotā 
vīrieša radiniece ceļ prasību par dzīvokļa no-
došanu viņai, bet pircējs, jau ceturtais pircēju 
ķēdē, saka, ka redzējis trīs ierakstus zemes-
grāmatās, ir labticīgs ieguvējs un ka īpašums 
ir svēts. Lūk, problēma, vai dot priekšroku 
zemesgrāmatu ticamības principam un stabi-
litātei īpašuma attiecībās, vai atziņai, ka no-
ziegums nevar izraisīt īpašuma tiesību pāreju. 
Te notiek asas zinātnieku diskusijas, kas ne-
drīkst turpināties ilgi. Par šo problēmu Itālijā 
publicēts raksts, bet vai nu izdevniecība nav 
iekļauta zinātniskās literatūras datu bāzēs, 
vai par zinātnisku institūciju neatzīst Eiropas 
privāttiesību juristu akadēmiju, taču ne Web 
of Science, SCOPUS, ne ERIh tādu publikā-
ciju neuzrāda2. Latvijā šīs lietas risina strikti: 
nav datu bāzē, tātad nav zinātnes.

Tiesību zinātnieki apgūst Rietumvalstu 
juridiskos risinājumus, it īpaši tos, kas vēr-
sti uz cilvēka tiesību pilnīgāku aizsardzību. 
Dažreiz aizguvumi darbojas ne gluži tā kā ES. 
Iespējams, ka mums ir citāda mentalitāte vai 
tieksme izmantot jebkuru iespēju. Civillikumā 
2006. g. ielika normu, ka tiesību aizskāruma 
gadījumā cietušais var prasīt ne tikai man-
tiskos zaudējumus, bet arī morālā kaitējuma 
atlīdzību (CL 1635. p). Kā sēnes pēc lietus 
savairojās prasības tiesās, kurās prasītāji 
apgalvo, ka viņiem neizmērojamas ciešanas 
sagādā gan fotogrāfiju nesankcionēta pub-
licēšana žurnālos, gan apvainojums presē, 
laikā neizremontēts dzīvoklis, pārdota brāķa 

prece. AT Senātā bija lieta, kurā pasažieris, 
kas nokavēja reģistrāciju lidostā un agresīvi 
pieprasīja reģistrēt ārpus kārtas, cēla prasību 
par Ls 2000 sakarā ar ārkārtēju pazemojumu 
un sarūgtinājumu par lidojuma pārcelšanu 
dienu vēlāk. Arī cietumnieki tagad bieži prasa 
morālā kaitējuma atlīdzību sakarā ar to, ka 
jādzer negaršīgs ūdens un kamera nav pietie-
kami sausa un vēdināta, un Eiropas Cilvēktie-
sību tiesa arī dažas tādas prasības apmierina, 
mudinot Latvijas tiesas labāk izprast cilvēk-
tiesības. Vārdu sakot morālā kaitējuma atlī-
dzība, ko, neraugoties uz valodnieciski slikto 
terminu, plaši atzīst Eiropā un arī Cilvēktie-
sību tiesā, Latvijā rada daudz jautājumu, ko 
nevar atrisināt ar cenrādi: par sliktu vārdu tik 
latu, par rupju — tik, par zaudētu pirkstu, 
roku, aci utt. Jurisprudencei jautājumi: vai 
pierādāms, cik latu apmērā ir šīs morālās 
ciešanas, kā to risina citās valstīs, kādus kri-
tērijus pielieto. Zinātnieki jau pateica, ka nav 
jācenšas pierādīt, cik kuram sāp. Atlīdzībai ir 
cits mērķis. Nesen AT Senāts teica galavārdu 
lietā par izpletņlēkšanas mācībās bojā gā-
juša karavīra mātei maksājamo atlīdzību —  
Ls 20 000. Advokāts televīzijā kaunināja tie-
sas, ka tās pārāk zemu Latvijā vērtē cilvēka 
dzīvību. Kļūdainu uzskatu kliedēšana arī ir 
viens no zinātnes uzdevumiem. Nav jārunā par 
dzīvības cenu, vērtību. Nevar naudā novērtēt 
kājas, rokas, goda, cieņas vai dzīvības vērtī-
bu. Atbildībai ir cits mērķis un uzdevums —  
samierināt, dot gandarījumu, nodibināt pilso-
nisko mieru. Tātad tiesai jāvērtē, kāda sum-
ma konkrētajai personai (mātei) viņas reālajos 
dzīves apstākļos un pie valsts (vai cita atbildē-
tāja) iespējām būtu saprātīga, mazinātu neiz-
mērojamā zaudējuma sajūtu. Sniegt rekomen-
dācijas par pielietojamiem kritērijiem ir daudz 
sarežģītāk, nekā izstrādāt grantu vērtēšanas 
kritērijus, kas gan arī nav viegli.

Arī citās Eiropas valstīs parādās jaunas 
tendences deliktu (ārpuslīgumisku konfliktu) 
jomā, piem., kaitējuma atlīdzības prasība 
pret ārstu sakarā ar negribēta bērna dzim-
šanu, prasība par lētas, bet cilvēciski sevišķi 
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mīļas piemiņas lietas īpašās vērtības atlīdzī-
bu, par vairāku ūdenskrātuves piesārņotāju 
atlīdzības sadalījumu, par bērna neatļautu 
izvešanu no valsts, par medicīnas iestādes 
kļūdu ārstēšanā. Ir jāpēta šīs tendences, lai 
sagatavotu tiesas, kad tādi strīdi tiks pieteikti 
Latvijas tiesās. Par šāda tipa konfliktu risinā-
jumiem tika sagatavots pētījums un publicēts 
ES visu dalībvalstu zinātnieku kopīgā biezā 
grāmatā, kuras zinātniskie redaktori, trīs pro-
fesori, norādīti uz vāka, bet sadaļu autori —
iekšlapā3. Izplatītājs nekautrējas uzlikt cenu 
140 angļu mārciņas par vienu grāmatu. Un 
pircēju netrūkst! Kas vainīgs, ja Austrijas Zi-
nātņu akadēmijas struktūrvienības veidotā zi-
nātniskā grāmata nav datu bāzē un redaktori 
tiek uzskatīti par svarīgākiem nekā autori? 
Latvijas zinātnes vērtētāju nostāja atkal strik-
ta: nav datu bāzē, tātad nav zinātnes.

No civilizētajiem Rietumiem pie mums 
laiku pa laikam ielaužas arī modernie bries-
moņi, tādas kaites kā tirdzniecība ar sievie-
tēm un bērniem, tirgošanās ar vīraka stiebri-
ņiem, kas satur apdullinošas vielas, konservi 
ar nez kur pieliktu zirga gaļu, vai itin mīlīga 
un sponsorēt priecīga ātro kredītu kompānija. 
Te savijas kriminālie un civiltiesiskie aspekti. 
Ņemsim tīri civiltiesisko: ātros kredītus. Tie 
rada sociālu problēmu, jo tīklā ievilinātajiem 
bezbēdīgajiem vai akūtas vajadzības spiesta-
jiem kredītu ņēmējiem, kuru kavētie parādi 
kopsummā jau pārsniedz 20 miljonus latu, 
draud dzīvokļu un visas mantas zaudēšana 
un bezcerīgs parādu jūgs. Cēlonis ir līgumos 
ielikti pārmērīgi procenti un zvērīgi līgumso-
di. Smaidīgi kredītu devēju pārstāvji televīzijā 
skaidro, ka viss ir līgumu brīvības un Civil-
likuma robežās, ka jāaizņemas atbildīgi, ka 
neviens netiek spiests. Skaidri nojaušama 
demagoģija. Bet izbeigt nejēdzības nebūt nav 
vienkārši. Bija vajadzīgi divi gadi, lai šo rindu 
autors izpētītu citu valstu praksi, UNIDROIT 
komerclīgumu tiesību principus un citus avo-
tus, savāktu pietiekami daudz argumentu, 
atšifrējot, ka līgumsods nedrīkst būt noteikts 
procentos augošas summas veidā. Priekšli-

kums par līgumsodu apkarošanu tika sadzir-
dēts un, cerams, sekmīgi virzīsies Saeimā. 
Ja Civillikums tiks grozīts, tas būs zinātnes 
nozīmes apliecinājums, kas svarīgāks par 
daudzām grāmatām un rakstiem.

Tā vietā, lai ieteiktu katram no tūkstošu 
desmitos skaitāmiem nelaimīgajiem kredī-
ta ņēmējiem iet uz tiesu, lai tur izsver, kādi 
procenti un līgumsodi būtu samērīgi vai kā 
noregulēt piespiedu nomas attiecības un 
tamlīdzīgi, ir vajadzīgas izmaiņas likumos, 
kas noņemtu strīdīgās problēmas un līdz ar 
to atslogotu tiesas. Mērīt ekonomisko efektu 
būtu iespējams vismaz aptuveni, bet tam nav 
jēgas. Ieguvumiem ir sociāla vērtība.

Letonika un birokrātija
Kad veidojās letonika kā zinātnes virziens, 

nenāca prātā, ka tas varētu kļūt par birokrā-
tisku instrumentu finansējuma noteikšanā. 
Virziens svarīgs, bet juristi necentās panākt 
jurisprudences ieskaitīšanu šai jēdzienā. Pa-
mats tādai ieskaitīšanai būtu visai nopietns.  
Nevajadzētu būt šaubām par to, ka prioritā-
rais virziens „Nacionālā identitāte” aptver ne 
tikai nācijas valodu un vēsturi, bet arī paš-
reizējās pastāvēšanas un nākotnes attīstības 
tiesiskos pamatus, cilvēka drošību tā tiesību 
aizsargātības izpratnē.

Uz valsts tiesību kopumu jāskatās arī tau-
tas garīgo bagātību aspektā. Latvijas tiesības, 
kas veidojušās ilgstoši vēstures likteņgriežos, 
ietverot labo un ne tik labo no romiešu tiesī-
bām, ejot cauri cariskās Krievijas un Vācijas 
tiesību aizguvumiem, ir ieguvušas unikālu 
veidolu. Tās atzina par pietiekami labām, 
lai Latvija varētu iekļauties Eiropas Savienī-
bā. Vēl vairāk, tās uzskatāmas par juridisko 
pamatu Latvijas valsts pastāvēšanai, līdz ar 
to letonikas attīstībai un valsts iedzīvotāju sa-
gaidāmai labklājības izaugsmei. Šīs tiesības, 
kas aptver ne tikai likumus, bet arī tiesību 
teoriju, zinātnes atziņas, ir uzskatāmas par 
Latvijas nacionālo bagātību līdzās Krišjāņa 
Barona Dainu skapim. Un tāpēc kopjamas.
Nenoliedzot, no pasaules zinātnes skatpunk-
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ta ir svarīgi, ka Latvijā citu nozaru zinātnieki 
atklāj neatpazītus debesu ķermeņus, izstrādā 
efektīvas nanotehnoloģijas, atrod nezināmas 
apbedījuma vietas, par svarīgiem atzīstami 
arī tiesību zinātnieku doti risinājumi, kas at-
tiecas uz tautas dzīvi mūsu dienās, kaut vai 
tas liktos lokālas nozīmes jautājums par īr-
nieku un māju apsaimniekotāju vai zemes un 
ēku īpašnieku strīdiem. Arī Latvijas intelektu-
ālos sasniegumus un dabu nevar saglabāt ar 
skaidrojumiem par to nozīmīgumu vai gauša-
nos par vāju aizsardzību. 

Par atzītām un neatzītām 
publikācijām 

No zinātnes viedokļa šis dalījums ir pri-
mitīvs un pat absurds. Protams, ka labāk 
publicēt pētījuma rezultātus specializētos 
izdevumos, lai gan arī tur var iekļūt apšaubā-
mas sensācijas. Taču svarīga zinātnes atziņa 
ir vērtīga arī tad, ja tā publicēta pavisam ne-
cilā avīzītē. Lielīšanās avīzē par patentējamu 
jaunumu var kaitēt lielībniekam, bet neiz-
slēdz paša sasnieguma nozīmību. Par šedev-
ru uzskatāma prasība, lai granta pieteicēja 
zinātniskā monogrāfija ir apstiprināta attie-
cīgajā zinātniskās institūcijas Zinātniskajā 
padomē un izdota izdevniecībā, kas iekļauta 
Padomes apstiprinātā izdevniecību sarakstā 
(2013. g. fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projektu konkursa nolikums, 5. p.). Starp 
citu, tāds saraksts nav pieejams LZP mājas-
lapā. Saraksts pats, liekas, beidzis pastāvēt, 
taču konkursa nolikumā uz tādu norāde ir. 
Prasība, lai darbi tiktu publicēti tikai Pado-
mes apstiprinātā izdevniecībā, uzskatāms 
par zinātniekus diskriminējošu un autora tie-
sību nopietnu pārkāpumu. 

Attiecībā uz recenzēšanu arī jāatzīmē, ka 
stingri formāla pieeja var novest pie zināt-
ni noliedzoša, taču apšaubāma rezultāta. Ir 
grāmatas, kurās nav norādīti recenzenti, bet 
būtībā par tādiem uzskatāmi viens vai divi 
priekšvārdā norādītie grāmatu vērtējušie pro-
fesori. Dažkārt apsverams ir jautājums, vai 
svarīgāka par recenzentu nav izdevuma zināt-

niskā redaktora esamība. No formālo kritēriju 
viedokļa par zinātniskiem izdevumiem nav 
atzīstami ne Civillikuma komentāri, kuru au-
toriem piešķirta Ministru kabineta balva, ne 
grāmata „Latvijas Republikas Satversmes ko-
mentāri, VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”, 
kuras nozīmību un sagatavošanu uzslavēja 
Valsts prezidents, bet ko izdevis apgāds „Lat-
vijas Vēstnesis”, kura zinātnisko ievirzi LZP 
nekur nav atzinusi, ne Civilprocesa likuma 
komentāri4, kuru divus sējumus izdevusi un 
trešo gatavo tāda pavisam aizdomīga nosau-
kuma izdevniecība „Tiesu namu aģentūra”, 
turklāt bez attiecīgas (?) zinātniskās padomes 
svētības un recenzenta, kas būtu izkontrolē-
jis akadēmiķa, dr. habil. iur. un profesora kā 
zinātniskā redaktora veikumu. Tiesneši, advo-
kāti, valsts ierēdņi un studenti, neraugoties uz 
nosauktajiem trūkumiem, aktīvi pērk šos iz-
devumus un izmanto gan darbā, gan studijās.

Par zinātniskām neskaitās arī publikāci-
jas Latvijas vispopulārākajā juridiskajā žur-
nālā „Jurista Vārds”, kas nav atzīto zinātnis-
ko izdevumu skaitā (no LZP viedokļa). Tajā 
tiek publicēti daudzu tiesību profesoru, dok-
toru un doktorantu darbi. Lasītāju elektronis-
kā uzskaite rāda, ka aktuālos rakstus trīs die-
nu laikā izlasa 200−400 lasītāju, neskaitot 
papīra formāta abonentus. Ar laiku izlasījušo 
skaits aug līdz diviem un vairāk tūkstošiem, 
rādot, ka raksti kļūst par juristu ikdienas dar-
ba instrumentiem. Aug arī citējumu skaits, 
tostarp disertācijās un tiesu spriedumos. Ir, 
protams, arī LU žurnāls „Juridiskā Zinātne. 
Law”, ir iespēja publicēties LZA izdevumā 
„Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, bet 
tas nozīmē samērā ilgu ceļu līdz lasītājam. 
Nepilnīgi izmantojam iespējas publicēties 
kaimiņvalstīs — Igaunijas izdevumā Juridi-
ca International un Lietuvas Jurisprudence. 
Research Papers. Atkal jāpiebilst, ka arī šie 
izdevumi nav „atzīto” sarakstos. 

Perspektīva palielināt publikāciju skaitu 
ārzemēs nav sevišķi optimistiska. Lai stāvokli 
labotu, skaita ziņā nelielajam Latvijas tiesī-
bu zinātnieku pulkam jāliek malā iekšzemes 
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problēmas un vairāk jāpievēršas tādām ārze-
mēs aktuālām tēmām kā geju pāru tiesības 
adoptēt bērnus, imigrantu tiesības, cietumu 
dzīves standarti, konkurences noteikumu pār-
kāpumi starptautiskajā tirdzniecībā, vai arī 
jāpievienojas slavinājumiem par to, cik labi 
ir Eiropā izstrādātie tiesību unifikācijas pro-
jekti, tādi kā Eiropas saistību tiesību Kopējais 
modelis (DCFR) un Vienoto tirdzniecības no-
teikumu projekts. 

Negribas beigt pesimistiski. Ne visā vai-
nojama LZP un tās priekšsēdētājs Andrejs 
Siliņš, kas spiests diplomātiski manevrēt 
starp dažādiem spēkiem un spiedieniem, 
daļu nastas uzliekot ekspertu komisijām, kas 
objektīvās grūtībās kļūst sevišķi objektīvas. 
Turklāt, kā A. Siliņš norādījis, LZP pārzina ti-
kai desmit procentus no zinātnei dalāmajiem 
līdzekļiem5. 

Rakstīt nekrologu jurisprudencei ir pār-
agri. Bez bada maizes6 granta veidā pastāv 
dažādi stimuli, kas juristiem liek pētīt, mek-
lēt, celt savu kvalifikāciju. Tiesību doktori tiek 
augsti vērtēti, tie iegūst labākus amatus gan 
valsts aparātā, gan ES struktūrās. Zinātnis-
kais grāds tiek ņemts vērā tiesnešu izvēlē un 
uzņemšanā advokatūrā. Visādā ziņā zinātne 
ir pašapliecināšanās lauks. Apbēdina vienī-
gi plašās runas par to, ka jurisprudence nav 
prioritāra un svarīga citu zinātņu pulkā. Latvi-
jas Zinātņu akadēmijā juristu nav daudz, vien 

divi akadēmiķi, trīs korespondētājlocekļi un 
viens goda doktors. Ļoti gribētos, lai viņi tiek 
sadzirdēti un citi akadēmiķi ne tikai māj ar 
galvu, bet arī vārdos izsaka savu viedokli par 
šai rakstā minētajām problēmām.

Raksts uzrakstīts 17.03.2013.

avoti un piezīmes
1 Sk. internetā (17.03.2013) http://www.

lzp.gov.lv/images/stories/dokumenti/
MK%2031.08.2009.%20rikojums%20
Nr.594.doc

2 Torgans K. Consequences of Resale of Il-
legally Acquired Immovable Properties — 
Annales De Droit Privé. Annals of Private 
Law. 2010−2011. MilanoDott. A. Giuffré 
Editore, 2011. P. 429−441 (0,9 izd. l.).

3 Digest of European Tort Law. Vol 2. Essen-
tial Cases on Damage. B. winiger, H. Ko-
ziol, B. A. Koch, R. Zimmermann(eds), De 
Gruyter [b.v.], [b.g.], 1175 p. (1,2 a. l.).

4 Šoreiz nerunāsim par tiem, kas neatšķir 
laika ziņu komentēšanu no tiesību normas 
komentēšanas kopsakarā ar tiesību prin-
cipiem, likumu sistēmu, tiesu praksi un 
ārvalstu pieredzi.

5 Sk. Kuzmina I. Nabagi, toties dāsni. Lat-
vijas zinātnē pietrūkst ne tikai naudas, 
bet arī stratēģijas. Latvijas Avīze. 2013. 
14. martā.

6 Turpat, A. Siliņa formulējums.
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Trīs desmitgades Latvijas filozofijas  
zinātniskajās aprindās izcēlās Larisa Čuhina 
(Ла риса Алексеевна Чухина, 1913–2002) — 
Stefana Batorija Viļņas universitātes absol-
vente, emeritētā profesore, filozofijas zinātņu 
habilitētā doktore (Dr. habil. phil.), Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas 
institūta vadošā pētniece.

Viņai bija lemts piedzimt Rjazaņā (Krie-
vijā). Abi viņas vecāki bija skolotāji vietējā 
skolā. Tēvs — Aleksejs Stovbuniks (Алексей 
Лукич Стовбуник), māte — Jekaterina (Ека
терина Иосифовна) bija pareizticīgie. No 
tiem laikiem ir saglabājusies fotogrāfija — 
mazā Larisa sēž tēvam klēpī un blakus mam-
ma. Drīzumā tēvu iesauca cara armijā. Mig-
lainas atmiņas par tēvu nāca viņai līdzi visu 
mūžu — īsi pirms došanās uz fronti 1915. g. 
jūnijā viņš izrotājis mazās meitiņas gultu ar 
vasarīgiem baltiem ziediem. Vēlāk jau Rīgā, 

Centrāltirgū, redzot līdzīgus ziedus, viņa 
vienmēr tos pirka un teica: „Gluži kā tēva 
ziedi.” Nekad vairs savu tēvu viņa neredzēja. 
Ģimene nepalika Padomju Krievijā un, kad 
tas kļuva iespējams, emigrēja uz Poliju, kura 
1918. g. novembrī beidzot ieguva savu ilgās 
izciesto neatkarību. Larisa ar mammu, mazo 
māsu un brālīti apmetās uz dzīvi Pružānos, 
bet vēlāk — Viļņā. Protams, ģimenei gāja 
grūti, Larisa mācījās gan mājās, gan Viļņas 
Baltkrievu ģimnāzijā. 1932. g. viņa, nokārto-
jot eksternes eksāmenus, ieguva vidusskolas 
diplomu, kurā līdzās teicamām atzīmēm poļu 
valodā, ticības mācībā, vēsturē, izcils novēr-
tējums bija arī filozofijas ievadkursā. Ceļš uz 
filozofijas zinātni bija jau noteikts.

Neraugoties uz jaunās valsts ekonomiska-
jām grūtībām, viens no Polijas uzdevumiem 
bija augstākās izglītības attīstīšana un zināt-
nisko sakaru uzturēšana. Starpkaru periodā 
Polijā darbojās sešas universitātes — Jagelo-
nu universitāte Krakovā, universitātes Ļvovā, 
Varšavā, Viļņā, Poznaņā un Katoļu universi-
tāte Ļubļinā. Larisa izvēlējās studēt Stefana 
Batorija Viļņas universitātes Humanitāro zi-
nātņu fakultātē (Uniwersytet Stefana Bato-
rego w Wilnie). Šim notikumam ir vērts pie-
vērst uzmanību nevis tā vēsturiskās nozīmes 
dēļ, bet lai pamatotu to, ar ko pani Larisa 
tik ļoti atšķīrās no pārējiem filozofu cunftes 
kolēģiem. Viņa ieguva gan labu izglītību, gan 
īstu filozofisko skolu, kuru pārstāvēja arī vē-
lāk. Larisas Stovbunikas studijas universitātē 
un darbs par asistenti Viļņas universitātes Fi-
lozofijas nodaļā laikā no 1932. līdz 1939. g. 
sakrita ar Ļvovas–Varšavas filozofijas skolas 
starptautisko atzīšanu.

Par Ļvovas–Varšavas skolas dzimšanas 
brīdi uzskata profesora Kazimira Tvardovska 

IEVĒROJAMAI FILOZOFEI SIMTGADĒ

Svetlana Kovaļčuka



2013. GADS   67. SĒJUMS   6. NUMURS

28

(Kazimerz Jerzy Adolf Twardowski, 1866–
1938) ievadlekciju, kuru viņš nolasīja 1895. g.  
rudenī Galīcijā, Ļvovas (tolaik — Lember-
gas) universitātē. Būdams austriešu filozo-
fa, fenomenoloģijas un analītiskās filozofijas 
priekšgājēja Franca Brentāno (Franz Brenta-
no, 1838–1917) skolnieks, Tvardovskis radīja 
šajā universitātē, vēlāk visā Polijā savu skolu, 
kurā tika apvienoti dažādu zinātnes nozaru 
pārstāvji. Tajā bija loģikas, ētikas, estētikas, 
mākslas zinātnes, literatūras zinātnes, zināt-
nes vēstures un pat teoloģijas speciālisti, bie-
ži vien ar pretējiem viedokļiem un uzskatiem 
par filozofiju. Tiešām, tas bija izcils intelektu-
āļu garīgās vienotības piemērs, kas ļāva šai 
skolai iegūt svarīgu lomu 20. gs. pirmās pu-
ses Polijas zinātnē, radīt tradīciju, īpašu garu 
un virzīt Polijas filozofiju, loģiku, matemāti-
ku pretī pasaules zinātnes līmenim. Tolaiku 
Ļvovas–Varšavas skolas filozofus neapvienoja 
kopīga doktrīna, pasaules uztveres sistēma. 
Tas, kas kalpoja par cilvēku vienojošo spēku, 
bija nevis zinātnes saturs, bet filozofēšanas 
metode un kopīga filozofijas valoda, kā arī 
poļu valoda, kura savas izplatības dēļ varēja 
apvienot daudzu zinātnes nozaru pārstāvjus. 
Tādēļ tik ļoti vērtīgs un nozīmīgs ir Ļvovas–
Varšavas skolas ieguldījums valodā, semioti-
kā, loģiskajā semantikā, neklasiskajā loģikā, 
psiholoģijā, socioloģijā, ētikā, estētikā un fi-
lozofijas vēsturē.

Studentes Larisas Stovbunikas atzīmju 
grāmatiņā, kas glabājas viņas dēla Sergeja 
Čuhina ģimenes arhīvā, ierakstīti profesoru 
vārdi, kuri ir atnesuši labu slavu Ļvovas–Var-
šavas skolai. Nosaukšu pirmo vārdu — Ta-
deušs Ipolits Čežovskis (Tadeusz Czeżowski, 
1889–1981), kas nodarbojās ar sistemātis-
ko loģiku un metodoloģiju, semiotiku, loģikas 
un metodoloģijas vēsturi. Saviem studentiem 
viņš lasīja lekcijas vispārīgajā zinātnes me-
todoloģijā (jēdziens „zinātnes filozofija” to-
laik tika principiāli izslēgts no aprites un tika 
nodalīta metodoloģija un metazinātne, t. i., 
zinātne par zinātni) un vadīja seminārus filo-
zofijā. Čežovskis bija viens no tiem, kas pie-

dalījās vienotās metaētikas izstrādē, centās 
sistematizēt normatīvo ētiku, kā arī mēģināja 
formāli pamatot ētiku. Par Ļvovas–Varšavas 
skolas īpatnību ētikas nozarē kļuva tās inte-
lektuālisms, kas tika pretnostatīts jebkurai 
iracionalitātes izpausmei, tādējādi pastiprinot 
ētikas racionalitāti. Čežovskis uzskatīja ētiku 
par zinātni, kura spēj maksimāli apvienot 
personību intereses. Šī bija tipiski individu-
ālistiska izpratne par ētiku, kas cenšas pa-
matot indivīda pretošanos grupas interesēm. 
Šāds skatījums uz ētikas problēmām nepār-
protami tika saistīts ar skolas filozofu politis-
kajiem uzskatiem, kuri bija tuvi klasiskajam 
liberālismam. 

Nodarbības aksioloģijā, individuālisma 
ētikā, dzejas filozofijā vadīja Henriks Elsen-
bergs (Henryk Józef Maria Elzenberg, 1887–
1967) — Sorbonnas absolvents, speciālists 
filozofijas vēsturē, ētikā, estētikā un aksioloģi-
jā. Stefans Srebrnijs (Stefan Srebrny, 1890–
1962) vadīja nodarbības grieķu filozofijā, 
grieķu lirikā, Sapfo lirikā. Gados jaunais pro-
fesors Bogdans Zavadskis (Bohdan Zawadz-
ki, 1902–1966) lasīja lekcijas psiholoģijā un 
vadīja arī praktiskās nodarbības. Profesors 
Bogumils Jasinovskis (Bogumił Jasinowski, 
1883–1969) — filozofijas un zinātnes vēs-
turnieks, kultūras teorētiķis lasīja lekcijas un 
vadīja seminārus filozofijas vēsturē. 1933. g.  
Viļņā viņš publicēja grāmatu „Austrumu kris-
tietība un Krievija” (Wschodnie chrześci-
jaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiast-
ków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu). 
Grāmata bija tendencioza, tai piemita izai-
cinošs raksturs un tā raisīja diskusijas, at-
sauksmes lasītājos. 1936. g. žurnāla „Putj” 
(Путь) 51. numurā ir publicēta atsauksme, 
kuras autors bija Dagdā dzimušais krievu re-
liģiskais domātājs Nikolajs Loskis (Николай 
Онуфриевич Лосский, 1870–1965).

Profesori nemācīja kādu noteiktu „filozo-
fiju” kā noslēgtu pasaules uztveres sistēmu. 
Viņu galvenais uzdevums bija mācīt filozofēt. 
Savu profesoru ietekmē L. Stovbuņikai pa-
veicās iegūt nepārspējamu zināšanu bagāžu, 
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profesionālismu, kas vairāku desmitgažu lai-
kā, par spīti peripetijām zinātniskajā dzīvē, 
palīdzēja viņai izdzīvot gan intelektuāli, gan 
fiziski.

Larisa kaislīgi pievērsās studijām, sāka 
pat smēķēt, lai varētu mazāk gulēt un labāk 
gatavoties eksāmeniem. Tajos laikos mīles-
tība pret sengrieķu filozofiju, īpaši pret stoi-
ķiem, Rainera Rilkes dzeju un Fjodora Dos-
tojevska darbiem apvienojās ar interesi par 
Frīdrihu Nīči, aizraušanos ar sociālistiskajām 
idejām. Larisa iepazinās ar Rīgu, kad 20. gs. 
30. gados draudzene, turīga poļu grāfiene, 
uzaicināja viņu pašas ekipāžā aizbraukt uz 
Rīgu un kafejnīcu „Otto Švarc”. Viņām pa-
veicās apmeklēt arī Tomasa Manna lekcijas, 
ja nemaldos, Varšavā. Larisa visai bieži atce-
rējās šo notikumu, tikšanos ar vācu dižuma, 
cēluma un prāta patriarhu. „Doktors Fausts”, 
„Lote Veimārā”, „Burvju kalns” bija viņas 
mīļākie T. Manna romāni. 1936. g. Larisai 
laimējās caur Minheni aizbraukt uz Atēnām, 
Poļu filozofu trešajā kongresā apmeklēt arī 
Jagelonu universitāti Krakovā.

1937. g. 1. decembrī studentu zinātnis-
kajā sapulcē izskanēja studentes L. Stov-
bunikas uzstāšanās „Mīlestība pret tālo kā 
Frīdriha Nīčes ētikas pamats”, kas pamatoja 
viņas akadēmisko talantu universitātes ietva-
ros. 1938. g. 1. septembrī viņa sāka strādāt 
par asistenti Viļņas universitātes Humanitā-
rajā fakultātē. Līdz 1939. g. 1. septembrim 
tika nokārtoti maģistra eksāmeni, saņemti 
dokumenti, priekšā bija zinātniskais darbs 
un maģistra disertācijas izstrāde Sorbonnas 
Universitātē. 

Pirmais pasaules karš atnesa bēdas un 
zaudējumus ģimenē. Zaudējumus un cieša-
nas atnesa arī 1939. g. 1. septembris. Šajā 
dienā nacistiskā Vācija uzbruka Polijai, tas 
izraisīja Polijas teritorijas kārtējo sadalīšanu 
starp PSRS un Vāciju. Viļņa nokļuva Lietu-
vas sastāvā, bet pārējā teritorija tika citām 
„brālīgajām republikām”. Otrā pasaules kara 
sākums stipri iedragāja Larisas likteni un ap-
turēja viņas karjeru zinātnē vairāk nekā uz 25 

gadiem. Dzīve strauji sadalījās posmos pirms 
un pēc 1939. g. 1. septembra. Neizmēro-
jams posts tika nodarīts Ļvovas–Varšavas 
skolai, kas būtībā pārstāja eksistēt. 

Sākās pārmaiņas universitātē: daži profe-
sori riskēja un palika Viļņā, citi, kā, piem., 
Bogdans Zavadskis un Bogumils Jasinovs-
kis, atrada sevī spēku atstāt dzimteni, viņi 
turpināja zinātnisko karjeru ASV un Dienvid
amerikā. 1940. g. decembrī likvidēja Larisas 
asistentes amatu un viņai nācās atgriezties 
dzimtajā pusē — Pružānos, ko tobrīd jau 
dēvēja par Brestas novadu. 1941. g. martā 
Larisa sāka strādāt skolā par vācu valodas 
skolotāju. Tam sekoja 1941. g. vasara, mo-
koši ilgie kara gadi un grūts, sarežģītais darbs 
par tulkotāju abās kara frontēs — gan vācu, 
gan vēlāk padomju armijā.

1945. g. Kēnigsbergā L. Stovbunika iepa
zinās ar savu nākamo vīru — Vladimiru Ču-
hinu, 1948. g. pārcēlās uz dzīvi Rīgā, jo te 
darbu atrada viņas vīrs — inženieris. Vēlāk 
piedzima abi bērni — dēls Sergejs un mei-
ta Tatjana. Rast kādu pielietojumu savām 
zināšanām, iespēju pasniegt filozofiju nebija 
iespējams, jo Viļņas universitātes dokumenti 
netika atzīti. Drīzumā viņa atrada darbu par 
korektori avīzē „Padomju Latvija” (Советская 
Латвия). 1951. g. beigās nāca piedāvājums 
publicēt rakstu žurnālā „Padomju Latvijas Ko-
munists” (Коммунист Советской Латвии). 
Pirmais raksts „Formālā loģika un dialektika” 
publicēts 1952. g. 17. numurā, un pēc tam 
gandrīz katru gadu sekoja jauns raksts. 

Gandrīz jau 50 gadu vecumā, t.i.,  
1962. g., pateicoties atbalstītāju palīdzībai, 
Larisai izdevās iesniegt dokumentus A. Žda-
nova Ļeningradas Valsts universitātē (ĻVU). 
Cits pēc cita tika nokārtoti eksāmeni un jau 
1964. g. iegūts padomju diploms par aug-
stāko izglītību. Diploms bija „sarkans”, jo vi-
sas atzīmes bija piecnieki. Kopš tiem laikiem 
aizsākās draudzīgas cilvēciskas un garīgas 
attiecības ar tobrīd vēl gados jauniem ĻVU 
profesoriem Mariju Kozlovu un Mihailu Kise-
ļu. Filozofijas katedra uzaicināja savu bijušo  
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studenti uzrakstīt rakstu kolektīvai mono-
grāfijai „Vērtību problēmas filozofijā”, kurā  
1966. g. tika publicēts Larisas Čuhinas 
raksts: „Maksa Šēlera fenomenoloģiskā aksio-
loģija”. Turpmāko zinātniski raženo gadu laikā 
Larisa atkal un atkal atgriezās pie Maksa Šē-
lera idejām, tulkoja viņa tekstus. Viņas pēdējā 
Maksim Šēleram veltītā publikācija 1994. g. 
nāca klajā Maskavā.

Trīs gadus pēc diploma saņemšanas 
Ļeņingradas universitātē notika arī Larisas 
Čuhinas zinātņu kandidāta disertācijas aiz-
stāvēšana „Maksa Šēlera fenomenoloģiskās 
aksioloģijas kritika”. Darba aizstāvēšana no-
ritēja tik augstā līmenī, ka tolaiku vadošais 
aksioloģijas speciālists profesors Vasilijs Tu-
garinovs izteica piedāvājumu Augstākajai 
atestācijas komisijai uzreiz piešķirt Larisai 
Čuhinai zinātņu doktora grādu, bez zinātņu 
kandidāta grāda iegūšanas. 

Vēl viena detaļa no 60. gadiem. Kreisās 
rokas pirkstā Larisai vienmēr bija sudraba 
gredzens ar tumšu dzintaru. „Filozofu gre-
dzens”, tā viņa to sauca. Gredzens bija filozo-
fa Vladislava Tatarkeviča (Władysław Tatar-
kiewicz, 1886–1980) — Ļvovas–Varšavas 
skolas pārstāvja, ētikas un filozofijas vēstures 
speciālista, grāmatas „Par laimi un cilvēka 
pilnību” autora dāvana. Viņš docēja Viļņas 
universitātē vēl ilgi pirms Larisas studiju ga-
diem, bet viņa zināja un augsti vērtēja Vladis-
lava Tatarkeviča darbus. Viņu sarakste turpi-
nājās līdz 1970. g. beigām.

1966. g. februārī Larisa uzsāka darbu 
akadēmiskajā sistēmā, strādāja par vecāko 
laboranti Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēs-
tures institūta filozofijas sektorā, 1981. g. 
viņa uzsāka darbu jaunizveidotajā Filozofijas 
un tiesību institūtā, kurā nostrādāja līdz 90. 
gadu beigām. Gluži kā vienam no lielākajiem 
20. gs. krievu domātājiem Aleksejam Lose-
vam (Алексей Фёдорович Лосев, 1883–
1988) antīkā estētika kļuva par patvērumu 
no marksistiskiļeniniskās filozofijas, tā par 
Larisas Čuhinas patvērumu kļuva antīkās, 
Rietumeiropas, Latvijas filozofijas vēsture, 

ētiskās mācības, aksioloģija. Atsaucoties 
asociētās profesores Oksanas Vilnītes piedā-
vājumam, Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē viņa 90. gadu vidū lasīja 
lekcijas maģistrantūras studentiem Filozofijas 
un socioloģijas institūta telpās. 

Kādas atmiņas par Larisu palikušas viņas 
kolēģiem? Tikai nedaudzus viņa spēja atstāt 
vienaldzīgus — trausla, vienmēr eleganta, zi-
noša un apburoša sarunu biedre. Citus viņa 
gluži pretēji padarīja nervozus ar savu kais-
li zinātniskos strīdos un lika par sevi domāt 
kā par filozofijas apsēstu būtni. Jā, tāda viņa 
bija. Filozofijas un tiesību institūtā, kas vēlāk 
kļuva par Filozofijas un socioloģijas institūtu, 
Larisa vienmēr pievērsa uzmanību jaunie-
šiem, jaunajiem zinātniekiem, augsti vērtēja 
talantu, uzcītību, būdama prasīga pret sevi, 
viņa bija prasīga arī pret citiem. Bieži vadī-
ja garas sarunas ar „grieķu” jaunekli (Māri 
Vecvagaru) par sengrieķu filozofiju un ar trim 
talantīgām meitenēm (Maiju Kūli, Ellu Buce-
nieci un Māru Rubeni). Savukārt līdzās inte-
lektuālajām spējām un organizatoriskajam 
talantam, viņa augsti vērtēja arī reto spēju, 
vēlmi, māku un cenšanos palikt cilvēkam. 
Par tādu piemēru viņai kalpoja mūsu Zināt-
ņu akadēmijas Filozofijas un tiesību institū-
ta direktors akadēmiķis Valentīns Šteinbergs 
(1915–2011). 

Mūsu draudzīgā iepazīšanās sākās ap-
tuveni 1981. g. rudenī, kas, neraugoties uz 
gadu starpību, turpinājās ilgi. Taču man at-
miņas par Larisu krājās no laika, kad redzēju 
viņu satriecošā, ja nemaldos, Renē Dekartam 
veltītā Meraba Mamardašvili vieslekcijā, kas 
notika pārpildītā auditorijā tolaik Ļeņina, ta-
gad Brīvības ielas 32. namā. Pārtraukumā 
kāpnēs starp otro un trešo stāvu Čuhina un 
Mamardašvili pārrunāja lekciju. Larisa Čuhi-
na dūmoja melno „Elitu” un Merabs Mamar-
dašvili savu cieši jo cieši piebāzto pīpi...

1980. g. nāca klajā Larisas Čuhi-
nas monogrāfija „Cilvēks un viņa vērtību 
pasaule reliģiskajā filozofijā” (“Человек 
и его ценностный мир в религиозной 
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философии”. Рига: Зинатне, 1980; ot-
rais izdevums 1991. g.), kas kļuva par vi-
ņas doktora disertācijas pamatu. Pateicoties 
seno un moderno Rietumu valodu zināša-
nām, viņa strādāja filozofisko portretu žanrā, 
piedāvājot savu interpretāciju par reliģisko 
mācību pārstāvjiem — Aurēliju Augustīnu, 
Akvīnas Tomu, Blēzu Paskālu, Sērenu Kirke-
goru, Fjodoru Dostojevski, Karlu Bartu, Žaku 
Maritēnu, Martinu Būberu, Gabrielu Marse-
lu, Karlu Rāneru, Jēkabu Osi. Nemainīga bija 
viņas ticība galvenajam savas filozofēšanas 
motīvam — cilvēka problēmai, šim noslēpu-
mam, kuru centās izprast Dostojevskis, šīs, 
pēc Paskāla atzinuma, „domājošās niedres” 
esamībai un paradoksam. Larisa mācīja iz-
prast filozofiskos tekstus, mācīja visus, kas 
to vēlējās, un tad šie teksti izcēlās ar viņas 
valodu, ieguva arhitektonisku sistemātisku-
mu, precizitāti, saturu.

Studiju gadi Ļeņingradas universitātē tur-
pinājās ar disertācijas aizstāvēšanu. Tā spī-
doši noritēja 1984. g. novembrī Filozofijas 
institūtā Maskavā, L. Čuhinu cienošu kolēģu 
un profesoru Neļas Motrošilovas, Vasilija So-
kolova, Tamaras Kuzminas, Borisa Grigorjana 
klātbūtnē. Vēlāk, pārvarot redzes problēmas, 
gluži it kā cenšoties atgūt nokavēto, Maska-
vas un Latvijas izdevumos bieži tika publicēti 
L. Čuhinas zinātniskie darbi.

Ar savu krievu izcelsmi un pareizticību, 
Larisa tomēr nebija piederīga baznīcai un 
neinteresējās par krievu reliģiskās filozofijas 

domātājiem, izņemot vien Dostojevski. Tikša-
nās ar bagāto krievu filozofisko domu notika 
vēlu — 90. gadu sākumā, kad izdevniecība 
„Zvaigzne” piedāvāja uzrakstīt skolām mācību 
grāmatu ar dažām nodaļām par krievu filozo-
fiju (Vladimiru Solovjovu, Nikolaju Berdjaje-
vu, Semjonu Franku, Pavelu Florenski). Grā-
mata „Cilvēks reliģiskajā filozofijā” (“Человек 
в религиозной философии”) nāca klajā 
1996. g. Rīgā, izdevniecībā „Zvaigzne ABC”. 

Pirms došanās viņsaulē, kuras pastāvēša-
nu Larisa apšaubīja, viņa smagi slimoja, bieži 
neatpazina viesus, bet, kad no rītiem ciemos 
nāca uzticamā draudzene Oksana Vilnīte, 
viņa runāja par filozofiju un no galvas lasī-
ja dzeju, īpaši Rainera Marijas Rilkes dzejoli 
„Rudens” (1902). Lai šie viedie dzejnieka 
vārdi arī sveicina ievērojamo filozofi simtajā 
dzimšanas dienā. 

 
 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen,

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.
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Ar Viņa augstības Majestātes Abdulla ha 
II Ibn al Huseina laipnu patronāžu Nāves jū-
ras piekrastē — Jordānijā 2013. g. 13.–18. 
janvārī Huseina bin Talala konvenciju centrā 
notika Pasaules arheologu 7. kongress. Kon-
gresa darbību Viņa Majestātes vārdā vadīja 
Viņa karaliskā augstība princis el Hasans 
bin Talals. Kongresa atklāšanā uzrunu tei-
ca Jordānijas akadēmiskais sekretārs Talals 
Akashehs, kongresa prezidente Klaire Smite 
(Claire Smith, Flindera universitāte Austrā-
lijā), Jordānijas tūrisma un kultūras manto-
juma instanču vadītājs Akels Biltaji, Senāta 
mājas komitejas vārdā Naifs al Faizs, tūrisma 
un senatnes ministrs, Viņa augstība princis el 
Hasans bin Talals. 

Pasaules arheologu 7. kongresā pieda-
lījās ap tūkstoš dalībnieku no 70 valstīm. 
Iepriekšējie kongresi ir notikuši Apvienotajā 
Karalistē, Venecuēlā, Indijā, Dienvidāfrikā, 
ASV un Īrijā. Jordānijā kongress notika drau-
dzīgā gaisotnē, nodrošinot palīdzību 400 stu-
dentiem un dalībniekiem no mazu ienākumu  
(low–income countries) valstīm. Tika uz-
svērts, ka Jordānija jau 2007. g. sāka gatavo-
ties šī kongresa zinātniskai norisei, tāpat tika 
vērsta uzmanība uz arābu lielo viesmīlību, 
akcentējot Jordānijas Hašimītu karaļvalsts 
politisko stabilitāti tajā pat laikā, kad blakus 
valstī Sīrijā notiek karš. Jordānijas akadēmis-
kā sekretāra Talala Akasheha teiktajos vār-
dos atskanēja patiess prieks par arheoloģijas 
augšupeju arābu valstīs, pateicoties stingrām 
zinātniskām nostādnēm kultūras mantojuma 
saglabāšanā un izcilām arheoloģiskām vērtī-
bām atkal atgriežoties Jordānijā. Arheoloģijai 
kā zinātnei, kā atzīmēja runātājs, jābūt brīvai 

no krāpšanas, maldināšanas, meliem, piesa-
vināšanās, kā arī no politiskas un personālas 
propagandas. 

Pasaules arheologu 7. kongresa darbība 
notika divās plenārsēdēs kongresa sākumā 
un beigās, referāti bija apvienoti 131 sekcijā. 
Darbs ritēja sanāksmju plašajās zālēs, kurās 
varēja izvietoties ne tikai 300, bet vajadzības 
gadījumā pat līdz 600 cilvēku liela auditorija. 
Tās nosauktas Nāves jūras, Mount Nebo, Pet-
ras  u.c. arheoloģisko reģionu vai kompleksu 
vārdā. Stenda referāti — plakāti, to pieteik-
to skaits līdzinājās piecdesmit deviņiem. Tie 
tika izstādīti konvenciju centra plašajā foajē. 
Vienlaikus ar zinātniskajām sesijām notika 
spraigs darbs Pasaules arheologu organizāci-
jas divpadsmit komitejās. Par vienu no gal-
venajām darbības tēmām kongresā tika uz-
svērta kulturālo tehnoloģiju nozīme kultūras 
mantojuma saglabāšanā un konservēšanā. 

Akadēmisko sekciju darbība bija apvieno-
ta 15 blokos ar šādām ievirzēm: 
1. Publika–izglītība, komunikācija un pagāt-

nes daudzpusīga izpratne.
2. Zinātne un tehnoloģija: metodes, analīzes 

un rīki.
3. Ētika, politika un nodarbošanās (saistības 

un pienākumi).
4. Izpratne un interpretācija.
5. Kultūras mantojuma konservēšana un sa-

glabāšana. 
6. Nākotne: jaunas perspektīvas pagātnes 

pētījumos.
7. Ekonomiskā attīstība, nodarbošanās.
8. Darbs ar medijiem un to loma kultūras 

mantojuma saglabāšanā.
9. Informācijas brīvība.

PASAULES ARHEOLOGU 7. KONGRESS. 
NĀVES JŪRA — JORDĀNIJA

Ilze Loze
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10. Identitātes politika: etniskums, nacionā-
lisms un globalizācija.

11. Neatliekamie uzdevumi konflikta laikā un 
kultūras mantojuma identitāte.

12. Noderīgums: seno tehnoloģiju un zināša-
nu atgūšana.

13. Iztika, uzturs: iegūšanas ceļi, iztikas stra-
tēģija.

14. Atklājumi: lauku darbu ziņojumi un pār-
skati.

15. Atbildes uz apjomīgiem jautājumiem. 

Tā kā 7. arheoloģijas kongress notika Jor-
dānijā, pirmkārt, vēršama uzmanība uz pētī-
jumu apskatu tieši pašā Jordānijā (Jordāna), 
kuru speciālajā literatūrā sauc arī par Trans-
jordāniju. Var atgādināt, ka Jordānijas arheo-
loģisko pētījumu pirmsākumi attiecināmi vēl 
uz 19. gs. sākumu, kad uz Tuvo Austrumu 
kartes parādījās tādas izcilas vēsturiskas vēr-
tības kā Petras (AlKzhaznel) klintīs 1.–2. 
mūsu ēras gadsimtā iekārtotas svētnīcu tipa 
kapu vietas, kļūstot par vietējo iedzīvotāju 
nabatējiešu svētvietām, kuras 14. gs. pazu-
da no redzesloka un tikai 1812. g. tika no 
jauna atklātas, pateicoties Šveices ceļotājam  
J. L. Burckhardtam. 

Arheoloģijas vēstures speciālisti Jordā-
nijas arheoloģijas attīstībā izdala četrus pe-
riodus: 1) agrākā pētniecības fāze (1805–
1918), 2) Britu mandāta (1918–1946),  
3) Hašemītu karaļvalsts fāze (1946–1967) 
un 4) mūsdienu arheoloģija Hašemītu karaļ-
valstī (kopš 1967. g. ). Jordānas arheoloģijā 
izdalīti 17 galvenie kultūru periodi, sākot no 
vidējā paleolīta līdz pat islāma laikam. No 
laika gala Jordānijas arheoloģijā strādājuši 
angļu speciālisti, 1929. g. nodibinot Trans-
jordānijas senvietu departamentu, vēlāk, 
1932. g., izveidoja arī amerikāņu Orientā-
lās pētniecības institūtu Jeruzālemē. Kopš 
1951. g. interesenti tiek regulāri informēti 
par arheoloģisko pētījumu gaitu Jordānijā (ar 
Jordānijas arheoloģijas nodaļas gadskārtē-
jo izdevumu Annuall of the Department of 
Archaeology of Jordan). Savi nopelni ir arī 

itāļu arheologiem, kuri vēl 1927.–1933. g. 
strādājuši Romas laika Filadelfijas citadelē 
Ammanā — Jordānijas galvaspilsētas centrā. 
Izcilākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem 
pieder Nāves jūras piekrastes ziemeļrietumu 
daļā atrastie pergamenta ruļļi Kumranas alās, 
kuri rakstīti vairākās senvalodās. Ar tiem no-
darbojās Jordānijas senvietu departaments, 
Palestīnas arheoloģiskais muzejs un Francijas 
Ekoles (Ecole) bībeliskais (biblical) un arheo-
loģijas centrs. 

Kopš 1967. g., kad Izraēla politisku ap-
svērumu dēļ okupēja Jordānas upes rietumu 
krastu, atgriežoties senās Izraēlas teritorijās, 
amerikāņu un angļu zinātniskie centri pārcē-
lās uz Ammanu Jordānijā. Šeit 1971. g. no-
dibināts Amerikāņu orientālo pētījumu centrs 
(ACOR) un 1978. g. — Britu pētījumu pado-
me Levantā.

Jordānijas arheoloģiskās problēmas kon-
gresā tika skatītas četrās sekcijās, kas veido 
tikai nelielu daļu no visu organizēto sekciju 
skaita. Pirmā sekcija bija veltīta jaunākajiem 
arheoloģiskajiem atklājumiem. Referātos ska-
tīti aktuālākie pētījumi daždažādākajās Jordā-
nijas arheoloģijas nozarēs, risināti jautājumi 
par Romas impērijas antīkiem ceļiem no Nā-
ves jūras uz Machaeru, Dekapolei (sengrieķu 
nosaukums) piederošie Abilas izrakumi pēdē-
jos 30 gados Ziemeļjordānijā (ASV), Macha-
erus māksla (Hasmoneaniešu karaļa dibinātā 
pilsēta 1. gs. p. m.ē., Ungārija) un dolmeņu 
pētījumu apkopojums Jordānijā (Vācija). Otrā 
sekcija analizēja liela laika kultūru maiņu per-
spektīvas Jordānijā: t.i., iedziļinājās kiberar-
heoloģijā. Tika atzīmēts, ka reģionālie pētījumi 
atļāvuši izstrādāt kultūras pārmaiņu datu setu 
un izdalīt neolīta, sekundārā produkta, meta-
lurģisko, pilsētu un industriālo revolūciju, kā 
arī tehnoloģisko revolūciju. Dažas šajā sekcijā 
risinātās tēmas — Pasaules kulturāla mantoju-
ma un konservācijas pētījumu modelis (ASV); 
nabatejiešu (Nabataean) inovatīvo tehnoloģiju 
interpretācija un prezentācija: Petras studijas 
(Jordānija); no vara ieguves vietām līdz datu 
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setam Dienvidjordānijā (ASV); fotogrametrijas 
un lāzera skenējošās tehnikas pielietojums un 
materiāla aizstāšanas pārvietojuma konstatē-
šana vēsturisko celtņu struktūrās (Hašemītu 
universitāte, Jordānija): Petras (nabatejiešu 
senpilsēta) senā un mūsdienu ekonomika (ka-
ravānu tirdzniecības ceļi utt., ASV) un paleo-
dabas modelēšana Jordānijā (Austrālija).

Otru referātu grupu veidoja citu arheolo-
ģisko objektu apskati jaunāko pētījumu gaitā 
tajā pat sekcijas turpinājumā: Damyed dol-
meņi, Petras citu vietu izrakumi, DOA muzeji 
(nacionālas nozīmes seno pieminekļu muze-
ji), Ai Umru baznīca, mozaīku dokumentāci-
ja ar GIS (Ģeogrāfiskā informācijas sistēma) 
palīdzību, Madabas un Zargas izrakumi (to 
autori bija vietējie arheologi). Arābu prezen-
tācija bija veltīta arī IrbidArabellas seno grie-
ķu pilsētas 2011. g. arheoloģisko izrakumu 
(apdzīvota, sākot no 2500 BC) apskatam. 

Divās sekcijās apskatīja Persijas jūras līča 
(Līča, Gulf) valstu arheoloģiju, kurā ietilpst 
Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Jeme-
na, Katara, Kuveita, Omāna, kā arī Saūda 
Arābijas Karaliste. Šis reģions tika atzīmēts 
kā specifisks kultūras mantojuma aizsardzī-
bas jomā, ar īpašu mantojuma aizsardzības 
politiku un interpretāciju, iekļaujot socio-
kultūru un reliģisku pieeju. Klausītāji tika  
iepazīstināti ar Šeiha Faisala muzeju Katarā, 
Kataras kultūras mantojuma autentiskumu 
un strīdīgo raksturu (Georgtaunas universi-
tāte Katarā), rekonstruēto Kataras kultūras 
mantojuma vietu retorisko globalizāciju un 
modernizāciju (A.K.), islāmofobiju sakarā 
ar arheoloģisko pieminekļu lokalizācijas vie-
tām (Kalifornijas universitāte Losandželosā, 
UCLA Katara), islāmistu identitātes un kul-
tūras mantojuma demonstrēšanu Bahreinā 
(A.K.), kā arī ar Kuveitas pilsētas agrās naftas 
ieguves ainavas saglabāšanu vai izpostīšanu 
(ASV universitāte Kuveitā). Jautājums bija 
Jemenai — vai tā spēs nodrošināt kultūras 
mantojuma saglabāšanā: prezentāciju, praksi 
un politiku (Jemenas studiju Arābu institūts)? 
Turklāt arī Saūda Arābijas Karalistei veltītais 

referāts ietvēra jautājumu par arheoloģisko 
mantojumu: vai tā ir aizsardzība vai arī izolā-
cija? (A.K.) Jāatzīmē, ka vairums Apvienotās 
Karalistes referentu bija paši arābi, kas studē 
vai strādā Ekseteras universitātes Arābu un 
Islāma studiju institūtā. Tieši šis institūts ir 
izstrādājis jaunu kultūras mantojuma sagla-
bāšanas modeli Līcī.

Par Starptautiskā kultūras mantojuma 
saglabāšanas un restaurācijas centra (Inter-
national centre of study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property) ilgsto-
ša arābu reģiona kultūras mantojuma sagla-
bāšanas programmas (ATHAR) devumu arā-
bu valstu izglītības prioritārajām vajadzībām 
referēja Apvienoto Emirātu valstu pārstāvis 
Zaki Aslans, kas vadīja arī vienu no piemi-
nekļu aizsardzības sekcijām krīzes laikā un 
bija uzlūdzis Latvijas pārstāvi piedalīties 
kongresā.

Ieskatu par Tuvo Austrumu arheoloģiska-
jiem muzejiem varēja iegūt speciālā sekcijā 
par muzeju darbību globālā perspektīvā. Am-
manā darbojas divi arheoloģiskie muzeji, un 
Jordānijas arheoloģiskais muzejs bija viena 
no galvenajām instancēm, kurā notika kon-
gresa sagatavošanas darbi. Atbildīgās sek-
cijas darbu kārtoja šī muzeja Restaurācijas 
centra vadītāja, doktore Fatma Marī. Šeit 
apskatīja kā Jordānijas, tā arī Apvienoto Arā-
bu Emirātu muzeju darbību, uzsverot naftas 
ieguves lomu Apvienoto Emirātu iedzīvotāju 
labklājības celšanā, kas deva arī iespēju or-
ganizēt muzejus, starp kuriem pirmo vietu  
ieņem Nacionālais vēstures muzejs. Pavisam 
to ir 22, tostarp arī privātie muzeji. Referāts 
bija veltīts arī Taivanas nacionālajiem muze-
jiem (Ķīnas Republika), kā arī 22 000 m2 
lielas platības Stambulā (Turcija) Zeugma 
mozaīku muzeja izstāžu projektam. 

Par muzeju atbilstību kultūras mantojuma 
saglabāšanai referātā par Jordānijas muzeju 
runāja M. Dehalals, norādot kā labās, tā arī 
kritiskās puses, kas saistās ar muzeja darbi-
niekiem tik zināmām lietām (insekti, gaismas, 
temperatūra utt.). Pārsteidza Austrālijas PHD 



35

zINāTNeS Dzīve

kandidātes D. Fitcpatrikas (Melnburnas uni-
versitāte) Tuvo Austrumu arheoloģisko kolek-
ciju spēcinošas stratēģijas menedžmenta sa-
gatavošana, kurā ietilpst pat tādi jautājumi kā 
arheoloģisko kolekciju plānošana ilgstošajiem 
izrakumiem un kolekciju glabāšanas iespēju 
nodrošinājums. 

Pasaules kongresa piektā tēma, kā vie-
na no vadošajām šajā kongresā, tika veltīta 
kultūras mantojuma konservēšanai un aiz-
sardzībai. Tā skāra neatliekamus jautājumus, 
tostarp arī kultūras mantojuma aizsardzības 
nodrošināšanu militāra konflikta laikā. Foru-
mā „Gaišzilais vairogs” (Blue Schield) tika 
skaidrots kā līdzvērtīga vienība Sarkanajam 
Krustam (Vīnes universitāte). Tā apstiprinā-
jums vēl 1954. g. kā aizsardzības emblēma 
militāra konflikta gadījumā no postījumiem 
aizsargā muzejus, arhīvus, bibliotēkas, tajā 
skaitā arī arheoloģiskos pieminekļus. Forumā 
tika apspriesti jautājumi par šīs organizācijas 
attiecībām ar citām institūcijām. Šai organi-
zācijai ir arī nacionālās komitejas, tika norā-
dīts uz to darbu pastiprināšanu, īpaši Tuvajos 
Austrumos. 

Speciālā sesijā, kuru vadīja pārstāve no 
Spānijas, runāja par degošajiem kultūras 
mantojuma punktiem — Sīriju, Indiju, Ēģipti 
un Lībiju. Sīrijā ir jau drupas, Indijā zeļ seno 
lietu nelikumīga iztirgošana, arheoloģija cieš 
Ēģiptē un Lībijā, bet Libanonā pēc kara atjau-
no Tripoles vecpilsētu. 

Savukārt sesijā par kultūras mantojuma 
un konflikta rezolūciju, tās piemērošanu un 
šķēršļiem, zinātņu pārstāvju vidū izvērsās 
starpdisciplināra diskusija. Talibu totalitā-
risms radījis situāciju, ka, piem., Afganistānā 
arheoloģija ir zem dūres, bet Argentīnā ar GIS 
ģeogrāfiskas informācijas sistēmas pielietoju-
mu arheoloģiskajā praksē notiek cilvēktiesību 
rupja pārkāpšana. 

ICCROM darba grupa arābu reģionā pie-
prasīja aktīvu iejaukšanos, revidējot paviršās 
pārbaudes kultūras mantojuma pārdošanas 
gadījumos, kā arī neatliekamo aktivitāšu 
nozīmi, organizējot ekspertu piesaisti. Šajā 

darba grupā piedalījās arī Bosnijas un Her-
cegovinas, Čehijas, Spānijas, Sīrijas, Latvijas 
un citu valstu eksperti. Darba grupa turpina 
darboties arī kongresu starplaikā. 

Kultūras mantojuma saglabāšanas riskam 
veltītajā sekcijā tika apspriesti jautājumi par 
pareizu pieeju, tehnoloģiju un stratēģijas pie-
lietojumu. Šajā sesijā ar UNESCO pārstāvja 
piedalīšanos risināts jautājums par Petras 
unikālā klinšu ceļa saglabāšanu 1200 m ga-
rumā starp 80 m liela augstuma klintīm, un 
šos darbus uzsāk Itālijas Dabas aizsardzības 
un pētījumu institūts. Ģeoloģiski arheoloģis-
ko pieminekļu saglabāšanas aktivitātes no-
tiek pastāvīgas tūrisma plūsmas aizsegā, arī 
uzbrūkošā urbanizācija dara savu, bet darbi 
turpināmi, izmantojot riska analīzes, GIS, 
monitoringa tehnoloģijas un nosakot piemi-
nekļu degradācijas procesu. Par to referēja 
arī Korsikas un Turcijas pārstāvji.

Somijas Nacionālās senvietu pētījumu 
padomes (National Board of Antiquities) 
pārstāvis iepazīstināja ar Skandināvijas bo-
reālo mežu apsekošanā pielietotajām gais-
mas avotu atklāšanas un attāluma noteikša-
nas tehnoloģijām. 

Sekcijā par dabas postījumiem analizēja 
lielās Japānas zemestrīces, citviet — zemes 
noslīdēšanu, plūdos radušos nogruvumus 
un izskalojumus. Atzīmēti arī pasākumi, kas 
veikti pieminekļu aizsardzības pilnīgai reali-
zācijai. Bija iespējams noklausīties ziņoju-
mus par San Gullermo baznīcas restaurāci-
ju Bakelorā (Bacelora, Filipīnās) un sultāna 
Ahmeta kapa pārklāšanu ar aizsargmateriālu 
Stambulā (Turcija). 

Īpašā uzmanības lokā šajā arheoloģijas 
kongresā bija kultūras mantojuma ekspertu 
un militāristu sadarbības un muzeju attīstī-
bas jautājumi (Līča arābu valstu kooperācijas 
padome (Cooperation Council of the Arab 
states of the Gulf)). Neizpalika arī jautājums 
par arheoloģiju Vācijas impērijā: tās politiku, 
cīņu un rases izpratni Vācu bībeliskās arheo-
loģijas attīstības sākuma periodā (Brazīlija/ 
Heidelbergas universitāte Vācijā).
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Otrs lielo problēmu loks kongresā saistījās 
ar jaunas pieejas izveidi pārejas periodā uz 
neolītu (jauno akmens laikmetu), kas sais-
tās ar pēdējiem medniekiem−vācējiem un 
pirmajiem zemes apstrādātājiem. Darbības 
lauki tika saistīti ar hronoloģiju, ģenētiku, 
dabas izmaiņām, paleoekonomiku un soci-
āliem jautājumiem. Tika vērsta uzmanība uz 
jaunajām tehnikām: senās DNA, stabilajiem 
izotopiem, radioaktīvā oglekļa datiem, stilis-
tiskajām analīzēm un Socioekoloģisko zināt-
ņu (Modelling for Socio Ecological Science) 
modeļiem, kā arī teorētiskiem izskaidroju-
miem. Šo problēmu risināšanai ieteikts mik-
roreģionālo analīžu un makrolīmeņa uzskatu 
pielietojums. Atzīmējams piecu Vidusjūras 
baseina zemju speciālistu veikums par pēdē-
jo mednieku–vācēju un agro zemkopju darbī-
bu Vidusjūras baseina centrā (Itālija), ražas 
novākšanas tehnoloģijām agrajā neolītā un 
dietārās prakses raksturojumu Rietumu Vi-
dusjūras baseinā (Spānija) un diētas plaša 
vēriena spektra konstatēšana Levantā. Šie 
pētījumi veikti, sadarbojoties universitāšu 
institūcijām ar specializētām laboratorijām, 
veidojot reizēm starpkontinentālu sadarbību. 
Sesijā par Dienvidrietumu Āziju tika nolasīti 
referāti par neolitizāciju Centrālajā Anatolijā 
(Turcija), kā arī par neolīta ģenēzi Lejas reģio-
nā Sīrijā (Spānija, Francija un Damaska) un 
Ziemeļu Sīrijas agrā neolīta attīstību (A.K.). 

Sekcija „Savvaļas resursu menedžments 
un domesticēto augu un dzīvnieku izplatība” 
ietvēra referātus, kas balstījās dabas zināt-
ņu pētījumos un raisīja lielu interesi. Tēmu 
daudzveidībā izpaudās dažādo kontinentu 
specifiskais kolorīts. Izmirusī lapsa (Dusi-
cyan avus) tika skatīta mednieku−vācēju 
kapu piedevu kontekstā Patagonijā (Rioneg
ro, Argentīna). Savukārt staltbrieža (Cervus 
elaphus) ragu izmantošana halholīta periodā 
Rumānijā nesaistījās ar pārtikas ieguvi, tā-
dējādi apliecinot savvaļas dzīvnieku izman-
tošanu citām vajadzībām. Ne mazāk lielu 
interesi raisīja pirmsspāņu zemkopības iz-
platība Dienvidamerikas zemienes Paranas 

upes deltas reģionā (La Platas universitāte 
Argentīnā). 

Vēl pirms zemkopība nostiprinājās kā va-
došā ekonomikas nozare, Dienvidamerikas 
kontinenta arheoloģijā parādījās savvaļas 
augu domesticēšana. To apliecina arī Rietu-
mu Pampas vēlā holocēna laika apmetnēs 
konstatētie fakti (Argentīna). Angļu ķīmiķi ar 
Somijas arheologiem sākuši strādāt pie jau-
tājuma par sekundārā produkta revolūciju, 
balstoties uz Somijas teritorijā māla podos 
atrastajām pārtikas paliekām (Bristoles uni-
versitātes Ķīmijas skola). 

Speciāla sekcija kongresā pievērsās seno 
diētu (paleodiētu) pētījumiem, kas bija viena 
no kongresa vadošajām tēmām. Tika apskatīti 
tradicionālo un inovatīvo metožu pielietojumi. 
Referātos parādījās daudzzinātņu analītiskās 
metodes, kas tika skatītas globālā mērogā: 
molekulārās un izotopu pazīmes augu au-
dzēšanā (Lībijas Sahārā), alus un alus dari-
nāšana Senajā Ēģiptē, ēdiena ekonomēšana 
un diētiskie paradumi Gangas ielejā, mājas 
dzīvnieku ekspansija Eiropas kalnāju reģio-
nos, diētiskie komponenti bronzas laikmeta 
nocietinātajās apmetnēs.

Paleodiētai bija veltīts pat forums „Ko 
mēs liekam uz galda? Atklāta diskusija par 
paleodiētiskajiem produktiem”. Referēja la-
boratoriju speciālisti lipīdu un izotopu ana-
līzēs, izmantojot taphanomiskus, metodolo-
ģiskus un interpretatīvus pieņēmumus. Citā 
sesijā ar nosaukumu „Gastronomiskais man-
tojums” tika nolasīti referāti par bufetes ar-
heoloģiju un mantoto gastronomiju. Atzīmē-
jamas tēmas par ēdiena gatavošanas procesu 
ar tvaikiem Ziemeļaustrumu Āzijā, cukur-
niedru industrija kā pirmā globālā produkta 
aizsākuma process, savvaļas augu lietošana 
uzturā dienvidaustrumu Āzijā, kartupeļi kā 
seno Andu iedzīvotāju iztikas avots Čīlē, vīna 
monopols un graudaugi Brazīlijā u.c. 

Savukārt sekcijā par kultūraugu un dzīv-
nieku bioģeogrāfiju veltīja uzmanību drama-
tiski mainītai situācijai eksotisko augu un 
dzīvnieku ģeogrāfiskajā izplatībā. Referenti 
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izvērtēja iemeslus un laiku, šim difūzijas pro-
cesam izmantojot ģenētiku, izotopu analīzes, 
ģeometrisko morfometriku kulturālo augu un 
dzīvnieku bioģeogrāfijas konstrukcijai. Tie 
bija referāti par rūsganā brieža (Dama dama 
dama) dzīvnieku diasporu un tā kultūras 
pārmaiņām, aitu izplatību Dienvidāfrikā utt. 

Sāls arheoloģijas pētījumu sekcija aizrādī-
ja, ka sāls jeb piektais elements ir universāla, 
diahroniska un diatopikāla pārtikā lietojama 
piedeva. Tas ir universāls diētiskais elements. 
Sāls pētniecībā ir iezīmējušies sekojoši aspek-
ti: iegūšanas tehnika, rīku komplekti, trans-
ports, konteineru glabāšana, cilvēku un dzīv-
nieku diētas, resursu kontrole un konflikta 
situācijas. Sāls ieguves etnoarheoloģija Eiropā 
pētīta Rumānijas teritorijā, kur tā savulaik bija 
izvērsta Austrumu Piekarpatu reģionā. Refe-
renti veltīja uzmanību arī ģeoloģiskai bāzei 
sāls iegūšanā, procedūrām, rituālai apmaiņai, 
kas fiksēta Eiropas dienvidaustrumu halkolītā, 
senajām sāls raktuvēm Rumānijā, globālajām 
sāls ieguves vietām, kā arī Kolumbijas Andu 
kalnu sāls ieguves vietām 500 km no jūras. 

Ūdens un tā pagātnes menedžments, 
ūdens lietošana un drauds — šo sekciju or-
ganizēja Pretorijas universitāte Dienvidāfri-
kā, skarot visu kontinentu problēmas: ūdens  
ieguves senās sistēmas, dabīgās ūdens iegu-
ves vietas un to lokalizācija kulturālajā ainavā, 
ūdens arhitektūra Etiopijā, ezeru mītnes Polijā, 
agrā bronzas laikmeta apūdeņošanas sistēmas 
Javā, romiešu Dekapoles tuneļu sistēma u.c. 

Sava vieta bija atvēlēta arī ētikas jautāju-
miem arheoloģijā. Turklāt notika debates par 
mūsdienu arheoloģisko ētiku, tās dilemmām 
un atrisinājumiem, kurās piedalījās 54 perso-
nas no pasaulē studējošo jauniešu vidus. No 
ētiskā viedokļa tika analizētas piecas tipis-
kākās situācijas. Šis disputs notika Flindera 
universitātes (Austrālijā) pasniedzēja J. Ral-
fa Jordana vadībā, kurš bija atbildīgs arī par 
kongresa darbības translāciju studentiem. 
Translāciju apmaksāja kongresa dalībnieki ar 
saviem personīgiem līdzekļiem, par to patei-
cību saņēma arī Latvijas pārstāve. 

Ētika tika skatīta arī kopsakarībās ar etno-
sa politiku, indigēnismu arheoloģijā un kultū-
ras mantojuma saglabāšanā. Uzmanība bija 
vērsta uz starptautiskās likumības krustpunk-
tiem, ētiku un kultūras mantojuma aizsardzī-
bu, tajā skaitā arī uz starptautisko humāno li-
kumību un likumiem par kultūras mantojumu 
konflikta gadījumā. Citi jautājumi bija saistīti 
ar starptautisko kultūras mantojuma aizsar-
dzības likumības piemērošanu un tās apstrī-
dēšanu. Tika skaidroti cēloņi transnacionāla-
jiem noziegumiem pret kultūras mantojumu 
ekonomiskās krīzes laikā Vidusjūras baseinā.

Speciāla sekcija bija veltīta etniskumam 
un indigēniskumam arheoloģijā, kā arī iden-
titātes politikai: etniskums, nacionālisms un 
globalizācija. Arheoloģija ir apolitiska, taču tā 
ir izmantota politiskajā propagandā noteiktas 
klases, etnosa vai reliģijas vēsturiskās lomas 
pasvītrošanai. 

Sekcija „Dzimums un apbedījumu pa-
ražas bronzas un dzelzs laikmetos starp 
Atlantijas okeānu un Urālu kalniem” apska-
tīja jautājumu par vara laikmeta identitāti  
Viduseiropā (J. Tureks, Čehija) un trāķiešu 
karaļu kapenēm: identifikācija un raksturo-
jums (D. Georgeva, Bulgārija). Pēdējās kape-
nes saturēja lielu skaitu zelta dārglietu. 

Pasaules arheoloģijas kongresa gaitā bija 
organizēta darba grupa par digitālā arhīva 
nepieciešamību un tā izveides pamatprinci-
piem, kā arī sekcija par arheoloģiju digitālajā 
laikmetā. Tika apskatīti jautājumi par virtuālo 
realitāti a3D rekonstrukcijās, arheoloģiski 
pielietoto D skenēšanas sistēmu, kā arī par 
digitālo dokumentēšanas sistēmu un arheo-
loģisko ainavu Eiropā, izmantojot no attālu-
ma vadāmās tehnoloģijas. Atsevišķā sekcijā 
strādāja speciālisti datu setu (data set) pē-
tījumiem infrastruktūrās. Tika piedāvāti mo-
deļi dažādu atšķirīgu arheoloģisku datu setu 
savienošanai ar t.s. universālo līmi CIDOC
CRM (konceptuālais izziņas modelis, con-
ceptual reference model), veicot to ar 3D 
ICONS un ARIADNE līdzdalību. Tika skaid-
rota izstrādātās JISC (kopējā informatīvās  
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sistēmas komiteja) kopējā datu fonda atkarī-
ba starp institucionālajām un disciplīnu bā-
zētām datu krātuvēm. Tika ierosināts veidot 
jaunu zinātnisku žurnālu par „atvērto” arheo-
loģiju un pieejamo datu arhivēšanu. 

Kongresa laikā Nāves jūras plašajā hallē 
nolasītas arī piecas pamatlekcijas (keynote) 
par UNESCO 40 gadu darbību pēc 1972. g.  
Pasaules kultūras un dabas mantojuma kon-
vencijas parakstīšanas par 19. gs. Austru-
mu un Nāves jūras atklājumiem, par pāreju 
no bronzas laikmeta pasaules sistēmas uz 
bronzas laikmeta vērtību sistēmu (ceļoju-
mi, tirdzniecība un savstarpējā mijiedarbība  
3. un 2. g. t. pr. Kristus (profesors Kristians 
Kristiansens, Gēteborgas universitāte), ar-
heoloģiju miera un kara laikā (arī par kara, 
rasisma un nacionālisma kūdītājiem), Pītera 
Ucko lekciju koncepta „tropiskais” izmai-
ņām saistībā ar Amazones baseina pēdējo 
15 gadu laikā veiktajiem arheoloģiskajiem 
pētījumiem, skaidrota patiesība par savvaļas 
augu domestikāciju tropu apstākļos (pro-
fesors E. G. Nevess, Sanpaulu iniversitātes 
Arheoloģijas un Etnoloģijas muzejs). Šīs lek-
cijas pulcināja milzīgu daudzumu klausītāju.

Plakātu sekcijai bija pieteikušies 59 au-
tori. Plakāti bija sakārtoti septiņos blokos: 
pagātne, darbīgā arheoloģija, pagātne tagad-
nē, materiāla kultūra un keramika, dati un 
datēšana, bioarheoloģija un klinšu zīmējumi. 
Atzīmējamas tēmas par slepenību digitālajā 
arheoloģijā, neolīta apmetņu iztēle (Čehija), 
jaunu iespēju izmantošana kultūras mantoju-
ma saglabāšanā (Saūda Arābijas Karaliste), 
zemes caururbjošā radara iespējas nezināmu 
cilvēku apbedījumu atklāšanā (ASV), bioar-
heoloģiskās studijas un to paleobioloģiskā 
koncepcija, odontoloģiskie pētījumi saistībā 
ar strontija diagenēzi (diagenesis), akustikas 
problēmas Romas teātros un Romas sienu zī-
mējumi. Latviju pārstāvēja divdaļīgs plakāts 
par Zvidzes daudzslāņu akmens laikmeta ap-
metni un tās pētījumiem, akcentējot dzintara 
apstrādes darbnīcas un to nozīmīgumu kopē-
jā neolīta dzintara pētījumu kontekstā. Īpa-

šu interesi raisīja Zvidzes apmetnes dati par 
lopkopības aizsākumiem (liellopu un sīklopu 
īpatņu skaits), kas pievērsa Bristoles univer-
sitātes ķīmijas skolas uzmanību, kura strādās 
ar Lubāna mitrāja keramikas kolekcijās sagla-
bātajām ēdiena paliekām. 

Ekskursijas, kas notika gan pirms un pēc 
kongresa, gan arī tā laikā, pulcināja lielu da-
lībnieku skaitu. Atzīmēšu tikai dažas no tām: 
Petra un Vadi Rum tuksnesis un Faynan vara 
ieguves vietas trīs dienu ekskursijas cena bija 
360 dināri, Romas pilsētas Jerašas un Ajlun 
cietokšņa (Krusta karu periods) apmeklējums 
maksāja 140 dinārus. Ekskursiju gidi bija 
plaši pazīstami arheoloģijas speciālisti daž-
dažādās Tuvo Austrumu arheoloģijas noza-
rēs. Tas bija visai dārgs prieks, tomēr uz Pet-
ru varēja aizbraukt arī par desmit dināriem, 
un individuāliem apmeklētajiem tās apskate 
maksāja 50 dinārus. 

Kongress notika ar lielu vērienu, to 
sponsorēja 38 dažādas organizācijas, starp 
tām arī pats Hiltona karaļa Huseina bin Ta-
lala sanāksmju centrs, Jordānas muzejs,  
Petras attīstības un tūrisma reģionālā pārval-
de, 7. kongress, Flindera universitāte Austrā-
lijā u.c. 

Nākamais Pasaules arheologu kongress 
notiks pēc četriem gadiem Japānā. 

Informāciju par kongresa norisēm var  
iegūt 7. kongresa apskatā par katras sekci-
jas, darba grupas vai foruma darbu, kur ir arī 
ziņas par tās zinātnisko virzienu. Izdevums, 
kurā liela uzmanība pievērsta arheologu  
7. kongresa darbībai starplaikos un atroda-
mas norādes par šīs pasaules mēroga orga-
nizācijas uzbūvi un uzdevumiem, publicēts 
ar nosaukumu „Under the graciozus Patro-
nage of his majesty King Abdulah II Ibn Al 
Hussein” The Seventh World Archaeological 
Congress. The Dead Sea — Jordan January 
13–18 2013. Informāciju par referātiem 
vai to tēzēm var iegūt internetā, apmaksāja-
mos avotos, kas atrodas Pasaules arheologu  
7. kongresa rīcībā. 
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Latvijas pilskalnu pētnieks Juris Urtāns 
uzrakstījis un publicējis nu jau kārtējo grāma-
tu par Latvijas pilskalniem.1 J. Urtānam tā ir 
jau vienpadsmitā grāmata par Latvijas pilskal-
niem. Atsevišķos gadījumos tās tapušas sa-
darbībā ar līdzautoriem.2 Nav noliedzams, ka 
šī pilskalnu grāmatu sērija jau veido sev rak-
sturīgu Latvijas pilskalnu pētniecības skolu. 

Autors Latvijas pilskalnu pētniecībā ir 
atkāpies no arheoloģijas tās tradicionālajā 
izpratnē, kura pamatā nodarbojas ar arheo-
loģisko izpēti un izrakumos iegūto senlietu 
izvērtējumu. Atzīmēsim, ka šai jomā Latvijas 
arheoloģijā ir sasniegti ievērojami rezultāti.3 

Līdz šim iznākušajās J. Urtāna pilskal-
nu grāmatās detalizēti apkopotas ziņas par 
pilskalniem, tās ir veltītas vai nu kādam no-
teiktam reģionam (Ziemeļvidzeme, Daugava, 
Aizkraukle, Augšzeme), vai jaunatklātiem 
pilskalniem, vai pilskalnu folklorai. 

Grāmatā „Apceres par Latvijas pilskal-
niem” autors ir savietojis daudzu gadu garu-
mā galvenokārt jau iepriekš publicētus raks-

tus, tos pārstrādājot un papildinot. Atsevišķie 
raksti apgādāti ar zinātnisko informāciju, tā 
izveidojot vienotu monogrāfisku pētījumu.

Atsauces liecina, ka agrākais monogrā-
fijā ievietotais pilskalnu raksts publicēts jau 
1987. g., bet rakstu lielākais vairums —  
90. gadu beigās un gadsimtu mijā. Monogrā-
fijā iekļautas 16 nodaļas, no kurām četrās ir 
līdz šim nepublicēts materiāls. Apcerēs gal-
venokārt rakstīts par Latvijas austrumu daļas 
pilskalniem, mazāk — par Kurzemes, Vidze-
mes un Zemgales pilskalniem. Pat vēl vairāk: 
J. Urtāna grāmatā plaši aprakstīti paši tālākie 
Latvijas austrumu pierobežas pilskalni, vairā-
ki no kuriem — Ķepovas Mīsnīku, Pasienes 
Kausas pilskalns — atrodas tikai dažu simtu 
metru attālumā no tagadējās Latvijas robežas. 
Pieminēti arī pilskalni kaimiņos — Baltkrievi-
jas teritorijā, kurus autors ir arī apsekojis un 
fotografējis. Latvijas pētniekam ir nepiecie-
šams formēt īpašu atļauju uzturēties Latvijas 
un reizē arī Eiropas Savienības austrumu pie-
robežā, tāpēc var tikai nojaust, kādas pūles 

APCERĒTI LATVIJAS PILSKALNI

Urtāns J. 
Apceres par Latvijas pilskalniem
rīga: Nordik, 2013. 224 lpp.
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Latvijas pētniekam jāpieliek, lai varētu pētīt 
pilskalnus cieši līdzās Latvijai, bet jau Balt-
krievijas teritorijā.

„Apceres par Latvijas pilskalniem” no-
sacīti var iedalīt sekojošās daļās: pilskalnu 
arheoloģiskā izpēte un tās rezultāti; pilskalni 
un vēsturiskā ģeogrāfija; pilskalnu izvietoju-
ma, atklāšanas dinamikas, verificēšanas un 
izbūves īpatnības un diemžēl arī pilskalnu 
iznīcināšana, kas lielā mērā saistīta ar sava 
laika politisko konjunktūru.

Sadaļai par arheoloģisko izpēti visvairāk 
atbilst apcere par Smārdes Milzukalnu, kur 
analizētas arheoloģisko pārbaudes izrakumu 
laikā iegūtās liecības, izdarot secinājumus 
par Milzukalna datējumu ar I g. t. p. m. ē. un 
pilskalna kultūrpiederību. Uz arheoloģisko at-
radumu pamata aprakstīti 12.–13. gs. dzīves 
apstākļi Viļānu Piziču pilskalnā. Arheoloģiskie 
atradumi un to analīze iekļauti arī citu pils-
kalnu izvērtējumā.

Pilskalni kā sava laika politiskie un admi-
nistratīvie centri noteikti ir saistāmi ar vēs-
turiskās ģeogrāfijas problemātiku. J. Urtāns 
pamato hipotēzi par 13. gs. sākuma Metse-
poles novada centrālās pils vietu Dikļu Grebu 
pilskalnos un izvirza jaunu hipotēzi, sasaistot 
iznīcināto Garozas pilskalnu ar 1287. g. Ga-
rozas kaujas vietu.

Interesanti apcerētas hidrotehniskās bū-
ves pie pilskalniem un secināts, ka tādas bū-
ves — galvenokārt dambji — ir ļoti retas un 
Latvijas pilskalniem nav raksturīgas. Saistībā 
ar Bārbeles Pilveru pilskalnu autors pamato 
domu, ka Pilveru pilskalns varētu arī nebūt 
pilskalns tā tradicionālajā nozīmē, bet jau 
20. gs. sākumā iznīcinātajam Lūravu pilskal-
nam, kas atradās netālu no Pilveru pilskalna, 
ir atbilstoša sakrālā vieta.

J. Urtāns veiksmīgi un interesanti sasais-
tījis pilskalnus ar jaunāku laiku politiskajiem 
notikumiem, jo pilskalni un to pētniecība 
nekad nav bijusi savrupa pētnieku darbība, 
kas būtu izolēta no politisko notikumu gaitas. 
Tiek dots vērtējums senai diskusijai, kuras 
aizsācējs 20. gs. 20. gados bija F. Balodis, 

par it kā divkāršo pilskalnu rindu Latvijas 
austrumu daļā, kas būtu bijusi defensīva pret 
austrumiem. Padomju laikā šie uzskati tika 
nikni kritizēti, tomēr arī no mūsdienu vie-
dokļa nav pamata runāt par vienlaicīgu pret 
austrumiem vērstu pilskalnu rindu. Cits sava 
laika politisks uzstādījums 20. gados bija 
Latvijas Republikas austrumu robežas noteik-
šana, kura ilgus gadsimtus pirms tam kā et-
niska vai politiska robeža nebija pastāvējusi; 
te arī tā laika Latvijas arheoloģijas autoritātes 
F. Balodis, E. Brastiņš un Latvijas austrumu 
pierobežas pilskalni. Kā vēsturisku absurdu 
autors vērtē Draudzības kurgānu uz Latvijas 
PSR, Krievijas PFSR un Baltkrievijas PSR 
robežu krustpunkta, kura uzbēršanai tika iz-
mantota grants no Pasienes Kausa pilskalna. 

Pilskalnu likteņus vismaz daļēji noteica 
sava laika politiskie uzskati par pilskalnu 
nosacīto mazvērtību, tas stāstīts vairākās no-
daļās par pilskalnu pilnīgu vai daļēju iznīci-
nāšanu padomju laikos, galvenokārt 20. gs. 
60.–70. gados, un tā ir skumjākā un uztrau-
cošākā grāmatas daļa. Ne velti kādā interneta 
komentārā trāpīgi teikts, ka J. Urtāna grāma-
ta nav vis apceres, bet gan atceres par Latvi-
jas pilskalniem. Pilskalnu norakšana notikusi 
galvenokārt Latgalē un, to raksturojot, J. Ur-
tāns raksta: „Iespējams, ka dažkārt pilskalnu 
noracēji savas mazizglītotības vai, ticamāk, 
kultūras trūkuma dēļ pat neapzinājās, ka viņi 
ir postījuši nozīmīgu kultūras pieminekli.”4 
Vārdā nosauktas konkrētas amatpersonas un 
organizācijas, kas vainīgas pilskalnu postīša-
nā un iznīcināšanā, tomēr — ko tas var vairs 
līdzēt? Diemžēl pilskalnu postīšana ir notikusi 
arī jaunākos laikos, kur kā īpaši traģikomisks 
kuriozs izceļas mantas meklēšana Svariņu 
Babrauščinas pilskalnā; meklējot karieti ar 
franču zeltu, mantrači lielāko daļu pilskalna 
ar buldozeru nostūma. 

Tomēr jāsaka, ka agrāk publicēto rakstu 
apkopošana monogrāfijā ne vienmēr ir de-
vusi vienotu skatījumu. Aplūkotie pilskalni 
noteiktā skaitliskā pārākumā atrodas Latga-
lē; varbūt J. Urtānam vajadzēja sašaurināt  
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grāmatas ģeogrāfiju un rakstīt, respektīvi, 
apkopot apceres tikai par šī Latvijas novada 
pilskalniem, jo citādi vienmēr varēs uzdot 
jautājumu: jā, tas tiešām bija raksturīgs Lat-
gales pilskalniem, bet vai tāpat tas bija ar, 
piem., Kurzemes pilskalniem? 

Grāmata ilustrēta gan ar vēsturiskiem 
attēliem, gan senlietu un izrakumu lauku-
mu plānu zīmējumiem, gan krāšņiem autora 
aerofotouzņēmumiem. Atzīmējams Līdum-
nieku Peiteļu pilskalns,5 kas atrodas tikai 
nepilna puskilometra attālumā no Krievijas 
robežas. Efektīgais grāmatas noformējums 
padara monogrāfiju ne tikai lasāmu, bet arī 
vizuāli baudāmu un, kā sarunā atzina pats  
J. Urtāns, vākam jāliek iespējamajam lasī-
tājam grāmatu paņemt rokās, bet attēliem 
lappusēs jārada interese grāmatu arī izlasīt. 
Jūtams, ka šis ļoti vienkāršais uzstādījums ir 
arī konsekventi realizēts. 

Ievadā J. Urtāns raksta: „Šajā grāmatā 
nav iekļautas tādas pilskalniem veltītas ap-
ceres, kas vairāk būtu saistāmas ar pilskal-
nu folkloru, bet tas ir iemesls citas grāmatas 
veidošanai.”6 Cerams, ka tas ir norādījums, 
ka tiek gatavota jauna grāmata par Latvijas 
pilskalnu folkloru.

avoti
1 Urtāns J. Apceres par Latvijas pilskalniem. 

Rīga: Nordik, 2013. 224 lpp.
2 Urtāns J. Ziemeļvidzemes pilskalni. 

Rīga: Avots, 1991; Urtāns J. Daugavas 
pilskalni. Latvijas Kultūras fonds, 1993; 

Urtāns J. T. Latvian Hillforts: the riginali-
ty of the Archaeological Reality. [Amster-
dam, 1994]. (Zestende KroonVoordracht 
gehouden voor de Stichting Nederlands 
Museum voor Anthropologie en Praehisto-
rie te Amsterdam op 22 April 1994 door  
J. T. Urtāns. Riga, Lettland); Urtāns J. 
Latvijas austrumu daļas jaunatklātie 
pilskalni. Rīga: Rīgas Multimediju centra 
apgāds, 1995; Urtāns J. Senie pilskalni 
Aizkraukles novadā. Rīga: AGB, 1996; 
Urtāns J., Šnē A., Asaris J. Latvijas pils-
kalni. Eiropas kultūras mantojuma dienas. 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
ins pekcija, 1998; Urtāns J., Asaris J. Lat-
vijas rietumu daļas jaunatklātie pilskalni. 
Rīga: fonds „Mantojums”, 1998; Urtāns J. 
Augšzemes pilskalni. Rīga: Nordik, 2006; 
Kalnā bija stalta pils. Latvijas pilskalni un 
to teikas. Sast. Urtāns J., Pīgozne I., Treija 
R., Vītola I. Rīga: Tapals, 2008; Urtāns J. 
Atrast pilskalnu. Rīga: Nordik, 2009.

3 Guščika E., Lazdiņa I., Ušpelis O., Vasks 
A. Latvijas pilskalnu arheoloģiskā izpēte un 
tās rezultāti. Latvijas Universitātes Raks-
ti. 695.sējums. Zemes un vides zinātnes. 
Pilskalni Latvijas ainavā. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2006. 27.–40. lpp.

4 Urtāns J. Apceres par Latvijas pilskalniem. 
127. lpp.

5 Turpat, 172. lpp.
6 Turpat, 5. lpp.

Dagnija Svarāne
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2013. g. sākumā publicēta arheoloģes 
un arī rotu kalējas Dagnijas Svarānes grāma-
ta „Pētījumi Latvijas seno metālu tehnoloģijā. 
11.–17. gadsimts”.  Tā veltīta viduslaiku Lat-
vijas metālapstrādes jautājumiem.1 Grāmatu, 
iezīmējot pētījuma problemātikas lauku, ieva-
da Dr. Andra Caunes priekšvārds. Tā veidota 
gan kā autores iepriekš publicēto rakstu, gan 
kā par jaunu veidoto nodaļu apkopojums. 
No jauna uzrakstītas nodaļas, kurās iztirzā-
ti ar pētāmo tēmu saistītie historiogrāfijas 
jautājumi un analizētas Mežotnes pilskalna  
lejamās veidnes. Jūtami papildināta ir nodaļa 
par Lībagu Sāraju kapulauka zobeniem, kura 
sākotnēji publicēta kā raksts angļu valodā.2 
Pārējās nodaļas ir pārstrādātas un papildinā-
tas gan saturiski, gan ilustratīvi, īpaši teksti 
par Rīgas viduslaiku lejamajām veidnēm un 
tausijas tehnikas pielietojumu un izplatību 
Latvijā.

Kopumā grāmatas saturs dalāms trijos 
blokos.

Pirmajā no blokiem — sešās nodaļās — 
iztirzāti jautājumi par darbarīkiem, kas saistīti 
ar krāsainā metāla liešanu. Analizētas Latvi-
jā atrastās akmens, metāla veidnes un pat 
viena koka lejamā veidne, kā arī šais veid-
nēs atlietie priekšmeti. Gan pētnieku, gan 
arī praktizējošo rotkaļu vidē nereti ir disku-
tēts, kāpēc gan tik ļoti reti atrasti veidnēm 
atbilstoši tajās lietie priekšmeti. D. Svarāne 
dod skaidrojumu: veidnes vairāk bijušas do-
mātas alvas liešanai, bet alvas priekšmeti 
pakļauti t.s. alvas mērim. Alva pie zemām 
gaisa temperatūrām iznīkst, un Latvijā tā-
das temperatūras nav retas. D. Svarāne dod 
mūsdienu rotkaļiem savā rotu kalējas prak-
sē pārbaudītus ieteikumus, kā un no kāda 
akmens vislabāk darināt lejamo veidņu at-
darinājumus un kā šais atdarinājumos liet 

VIDUSLAIKU LATVIJAS ROTKAĻI UN 
VIŅU DARBA PAŅĒMIENI

Svarāne D.
Pētījumi Latvijas seno metālu tehnoloģijā 
11.–17. gadsimts
rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2013. 82 lpp.
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alvas un alvas–svina kausējuma izstrādā-
jumus.

Nodaļās par tīģeļiem interesantākais 
ir to savdabīga, maz zināmā un pagaidām 
maz  pētīta paveida — kupeļu — apraksts. 
Autore norāda, ka 65 veselajos un fragmen-
tārajos kupeļos, kas atrasti Rīgā, Rīdzenes 
upes aizbērtajā gultnē, juvelieri dārgmetālus 
ir attīrījuši no piejaukumiem vai ligatūras un 
tādējādi padarījuši tos vērtīgākus. Savus seci-
nājumus pētniece pamato ar kupeļos atrasto 
metāla pilienu ķīmisko analīzi. D. Svarāne no-
rāda gan uz Latvijas viduslaiku rotkaļu lietotā 
sudraba augsto provi, gan sniedz datus par 
vecākajām rakstītajām ziņām par dārgmetā-
lu kontroli, kas Rīgā attiecas jau uz 14.gs.

Otrajā blokā ietilpst nodaļa, kas veltīta 
vēlā dzelzs laikmeta krāsainā metāla izejma-
teriāliem — lielām vara plāksnēm un bron-
zas stienīšiem. Šai nodaļā rasts skaidrojums  
iemeslam, kāpēc gan Latvijā, gan Rietumei-
ropā un Ziemeļeiropā visbiežāk sastopamā 
bronza ir ar cinka leģējumu, tātad faktiski —  
misiņš. Izrādās, tas saistāms ar senatnē iz-
platīto misiņa ražošanas veidu — tika sakau-
sēta kopā vara un cinka rūda.

Trešais bloks veltīts tausijas tehnikā sud-
rabotām dzelzs senlietām. Tajā ieskaitāmas 
piecas nodaļas, kurās analizēta virkne atšķi-
rīgu senlietu grupu — smalki izstrādātas un 
ornamentētas dzelzs rotas lietas, zirglietu un 
jostu  apkalumi, siksnu sadalītāji, pieši un 
zobenu rokturi. Autore ir identificējusi, atšif-
rējusi un aprakstījusi šo kādreiz Baltijā plaši 
izmantoto, bet vēlāk aizmirsto sudrabošanas 
tehnoloģiju.

Tausijas tehnikā sudrabotu dzelzs senlie-
tu Latvijā nav daudz. Tas izskaidrojams gan 
ar dzelzs slikto saglabāšanos, gan arī dzelzs 
senlietu dedzināšanu kuršu ugunskapos. Ja  
pētnieka rokās nonāk dzelzs senlieta, kurā 
vērojamas iegravētas tausijas gropes un pie-
kusušas baltmetāla pilītes, ir pamats secinā-
jumam, ka priekšmets senatnē bijis krāšņi 
rotāts ar sudrabu. Autorei ir izdevies rekons-
truēt daudzu siksnu apkalumu kādreizējo or-

namentu, tādā veidā paplašinot priekšstatus 
ne tikai par agrāko tehnisko varēšanu, bet arī 
sava laika māksliniecisko gaumi un izpratni.

Nodaļā par Talsu Vilkumuižas ezerā at-
rastajiem zirglietu apkalumiem un siksnu sa-
dalītājiem augstu vērtējama kuršu kara zirga 
seglojuma rekonstrukcija. D. Svarāne apzinā-
jusi 76 lielos vairogveida sudraboto siksnu 
sadalītājus, kas ļauj nonākt pie secinājuma, 
ka kuršu karotāju turīgākajai daļai bija ten-
dence vienādot savu kara zirgu seglojumu. 
Interesi piesaista nodaļa par piešiem, kuri 
Latvijas arheoloģiskajā materiālā līdz šim ir 
maz iztirzāti.

Nodaļā par Lībagu Sāraju kapulauka sud-
rabotajiem dzelzs zobeniem aprakstīta zobe-
na roktura uzbūve un sniegti greznāk rotāto 
rokturu attēli. Izceļams kāds Sāraju kapulau-
ka savrupatradums — zobens ar tā roktura 
seglveida pogu. Šis zobens pirms dažiem 
gadiem Muzeju nakts pasākuma laikā tika 
nozagts un tādējādi turpmākajai pētniecībai 
varētu būt zudis, tāpēc nozīmīgi ir iepriekš 
gūtie un tagad dotie zobena precīzie izmēri 
un zobena roktura fotoattēls. 

Grāmata bagātīgi ilustrēta gan ar fotoat-
tēliem, gan zīmējumiem. Māksliniece Aiga 
Ivbule ir veikusi lielu darbu, zīmējumos de-
talizēti atveidojot senās zirglietas un zobenu 
rokturus. Jautājums — cik tad liels darbs 
bija jāiegulda šī virtuozi smalkā ornamenta 
iekalšanai metālā? Nav šaubu, ka zobens ar 
šādu smalki izstrādātu rokturi bija ļoti dārgs.

D. Svarānes pētījuma nozīmi jūtami pa-
lielina metāla ķīmiskās analīzes, kas gan ar 
atomu absorbcijas, gan rentgena fluorescen-
ces metodēm veiktas Zviedrijā un Latvijā. Pē-
tījums pieskaitāms starpdisciplinārajiem —  
tas attiecas gan uz specifiski arheoloģiska-
jām, gan metālapstrādes, gan vēstures un 
mākslas vēstures jomām, ko vēl papildina  
D. Svarānes kā praktizējošas rotu kalējas 
personīgā pieredze.

D. Svarānes grāmatai nav zinātniskā 
(–o) recenzenta (u), līdz ar to atbilstoši pa-
stāvošiem Latvijas Republikas noteikumiem  
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grāmata nav uzlūkojama par monogrāfiju. 
Tomēr, ja tā nav monogrāfija, tad kas tā ir? 
D. Svarānes pētījuma raksturs ir tik speci-
fisks, ka Latvijas zinātniskajā vidē nav tāda 
akadēmiska līmeņa speciālista, kas atbilstoši 
varētu izvērtēt pētījuma nianses. Protams, 
varbūt varētu pārmest, ka grāmatu vajadzē-
ja tulkot kādā lielajā pasaules valodā. Tad 
arī recenzenta piesaiste varētu būt risināma 
un D. Svarānes grāmata Latvijas noteikumu 
kontekstā būtu pilntiesīga monogrāfija, taču 
kas ir svarīgāks zinātnes virzībai: recenzenta 
piesaiste vai tomēr grāmatas saturs?

D. Svarānes monogrāfijā (un tomēr mo-
nogrāfijā) apvienoti ilgākā laika posmā, da-
žādos izdevumos, ar dažādu nolūku, katra 
izdevuma specifikai un noteikumiem atbil-
stoši raksti. Šī dažādā materiāla apvienoša-
na sintētiskā un vienotā pētījumā nav bijis 
vienkāršs uzdevums; vietumis tas tā arī nav 
atrisināts. Lasītājs uzzina daudzas konkrētas 
detaļas, bet vai tās ir raksturīgas visai Latvi-
jai noteiktā laika posmā vai ir atbilstīgas tikai 
atsevišķam arheoloģijas piemineklim vai kā-

dam konkrētam rajonam, tā arī paliek neno-
skaidrots. Monogrāfija varētu būt interesanta 
praktizējošiem rotkaļiem, tomēr vai viņiem 
visiem būs saprotams grāmatas samērā sausi 
zinātniskais, vietumis deskriptīvais teksts, to 
atkal parādīs tikai laiks.

Savā pētnieciskajā darbībā D. Svarāne 
virzās pa patstāvīgu ceļu un atliek šai ceļā vi-
ņai novēlēt labu veiksmi, zinošus recenzentus 
un izteikt novēlējumu turpināt, paplašināt un 
konkretizēt savus pētījumus.

avoti
1 Svarāne D. Pētījumi Latvijas seno metālu 

tehnoloģijā. 11.−17. gadsimts. Rīga: Lat-
vijas Vēstures institūta apgāds, 2013. 82 
lpp.

2 Svarāne D. The Use of Inlay Technique in 
the Production of Medieval Couronian and 
Semigallian Military Equipment, 12th to 
14th Century. Weapons, Weaponry and 
Man. Klaipėda, 2007. P. 368−376.

Juris Urtāns
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Mīļie Ausma, Baiba, Rimant un visa 
Imanta saime!

Es lūdzu piedošanu Dzīvei par to, ko tā 
mums ir atņēmusi, bet visvairāk es tai pa-
teicos par to, ko tā mums ir devusi — Iman-
tu. Lapmežciema skolas zālē es klausījos, kā 
skan intonācijas no kaimiņu zvejniekciema 
atbraukušā dzejnieka dziedošajā balsī, kas 
vēstīja motociklu laika trauksmi un eļļaino 
dūmu aromātu. Sestdienās tā paša Lapmež-

ciema kluba zālē mēs dejojām un kopā ar 
„Mazās Selgas” puišiem dziedājām meitenēm 
ausīs „izšķirsimies tepat saulītē”. Slokas vi-
dusskolā, kad tuvojās izlaiduma laiks, katram 
krūtīs šalca gandrīz vai zvēresta vārdi „mīles-
tība divreiz neatnāk, mīlestība mūžā ir tik 
viena...”. Un mēs toreiz tā domājām, un arī 
šodien mēs ticam šai bībeliskajai formulai, 
kuras autors gan nav Ādams, bet ir Imants. 

 Ar „Krāsainajām pasakām” mēs izkrāso-
jām savu studiju laiku, kā apmāti stāvot rindā 
pie Mazās ģildes uz Imanta dzejas vakariem, 
kuros skanēja tautasdziesmas, pārlasītas un 
sakārtotas pa trim — kā rieksti čemurā, lai 
pēc tam dotos uz Universitātes Aulu smagus 
kā dzirnakmeņus klausīties simbolu, buramos 
un svētījamos vārdus. Imants — tievs, garš, 
ar iesirmu nimbu ap galvu — ietina vasaras 
nakts siltajā miglā, lai pēc tam mēs pulci-
ņos izklīstu pa dzīvokļiem un, ģitārai skanot, 
sveces gaismā dungotu meditatīvo „kā svece 
deg, cik skaisti svece deg”. 

Dega Imants, dega Māra (Zaļoksne), Ai
vars (Lasis), Indulis (Ranka), Andris (Buiķis), 
dega plaukstas, kad izkaptis un cirvji kapāja 
nātres un krūmus pie lielā ozola Ungurmui-
žas parkā vai pie Simtiņa birztalas Neretā, 
bet tulznas nesāpēja, jo Imants plēsa jokus 
tikpat neganti, cik neganti spieda ar kāju gā-
zes pedāli, kad ar savu ķiršsarkano „Volgu” pa 
Valmieras šoseju un pēc tam cauri Juglai ātrā 
braukšanā sacentās ar Rakstnieku savienības 
mikriņa šoferi. Toreiz mēs — daži Filoloģijas 
fakultātes studenti kopā ar jaunajiem dzej-
niekiem Māru Zālīti, Viju Beinerti, Mārtiņu  

LaTvIJaS zINāTŅU aKaDĒmIJaS GODa LOCeKLIS

IMANTS ZIEDONIS
03.05.1933.–27.02.2013.

No privātas vēstules Imanta Ziedoņa tuviniekiem 
Slokā, 2013. gada 28. februārī 

Imants Ziedonis 1982. g. aprīlī, Salacgrīvā, 
kāpu apstādīšanas dienā

Agra Skujiņa foto



2013. GADS   67. SĒJUMS   6. NUMURS

46

Zelmeni — atgriezāmies no literātu talkas 
Burtniekos, bet Imants kaut vai par purna 
tiesu vēlējās būt pirmais. Un bija jau arī — 
Rīgā, Latvijā, pirmais visu vecumu sirdīs. 

Kad piedzīvojumu kāre aiznesa mani uz 
Sahalīnu, Kamčatku, Kuriļu salām, un, dzī-
vojot barakās kopā ar svešiem, es alku pēc 
mājām, pēc savējiem, ciema veikalā atradu 
Imanta „Epifāniju” tulkojumu krievu izdevu-
ma grāmatiņā. Kā vislielāko domas tīrradni to 
nopirku un ik vakaru pēc darba aizgūtnēm la-
sīju, un mana balsene, mēle, galva dunēja no 
latviskām domām, atsaucās Imanta frāzēm, 
izskanēja latviešu valodas ritmā un dzidru-
mā, jo šīs krieviski rakstītās rindas es taču 
zināju no galvas. Sirds šos vārdus dzirdēja un 
izrunāja latviski, un no 11 tūkstoš kilometru 
attāluma es sarunājos ar Imantu, kaut viņš 
par to uzzina tikai šodien. 

Jocīgi — mēs Kultūras fondā strīdējāmies 
par to, kas ir īstā latviskā identitāte un kāda 
daļa Latvijas kultūrā ir mūsu pašu, un cik tajā 
ir svešo, ar mīlestību pieņemto un par saviem 
padarīto rakstu. Mēs domājām līdzīgi, kaut 
katram bija savs lietu mērs. Kad Imants sa-
cīja: „Nāc, vadi tālāk Kultūras fondu,” — es 
nobijos no atbildības mēroga un Imanta po-
pularitātes, autoritātes svara, jo sapratu, ka 
viņa magnēts spēj pievilkt ļaužu sirdis cauri 
purviem un mežiem, slīkšņām un akačiem 
pat no trejdeviņām zemēm, taču es ar šo sta-
rojumu, kuru summēja dzimstošās Atmodas 
noskaņojums, nevarēšu sacensties, nespēšu 
tik meistarīgi atsaukties nedz vālodzes sau-
cienam, nedz gana taurei. Būdams pilsētā 
un, tāpat kā mēs ikviens, palikdams tramvaju 
dārda un ielu smārda apdvests, Imants sa-
glabāja puķu bērna skaidrās acis, bezgalīgo 
naivitāti, tajā pašā laikā savam Bigauņciema 

puikas spītam uzpotējot Salaspils atomreak-
torā ārdētu nākotnes redzējumu, kurā ieauda 
kaut ko no tibetiešu lamas dzīves ceļa filo-
zofiskā viegluma. Šī amplitūda piemīt tikai 
viņam vienīgajam — kā balerīnai, rotējot uz 
kājas pirkstgala, spēt visu redzēt ne tikai sava 
perimetra 360 grādos, bet arī zem kājām pa-
manīt gliemezi un skudru, tāpat kā saulainā 
dienā virs galvas skaitīt zvaigznes Strēlnieka 
zvaigznājā. 

Kā Jūs redzat un jūtat — es nespēju lūgt 
piedošanu Nāvei par to, ka, būdama visre-
dzīga un visu varoša, tā ir aizvilkusi ciet le-
duspuķu aizkaru Imanta acīm, jo lūgt — tas 
gan laikam bija vienīgais, ko mēs visi varējām 
darīt Imanta labā viņa mūža atvasaras gados. 
Un tomēr Viņa nepaklausīja. Atnāca pēkšņi 
un paņēma savu daļu. Par to, cik šī daļa ir 
liela, smaga un vērtīga, mēs domāsim visus 
turpmākos gadus, nožēlodami, ka mums lieg-
ta iespēja Imantu satikt, uzrunāt un pārmīt 
acu skatus, taču paliekot priekā par to, ka 
kopā ar šo lielisko, mīļo, gudro un uzticamo 
domubiedru esam dzīvojuši garu un svētī-
gu mūžu, un tieši viņš ir tas, kurš labāk par 
mums prata pasacīt, ko mēs jūtam, un skaid-
rāk par mums formulēt, ko mēs domājam.  

  Domāsim labas un stipras domas par 
Latvijas kultūru un Imanta gara pasaules lie-
lumu, kas pieaudzējis tautas ciltskokam vie-
nu bagātu, biezu gadskārtu, kāda raksturīga 
vien piepildītam mūžam un ar gandarījumu 
nodzīvotai dzīvei. 

Vieglas Tev smiltis, Imant. Neraudiet ilgi, 
palicēji, jo ne jau asaru jūra var palīdzēt iz-
mērīt zaudējuma lielumu. 

Sirsnībā un līdzjūtībā — Jūsu 
Ojārs Spārītis 
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Mana pirmā tikšanās ar arhitektu Gunā-
ru Jansonu bija „Trīs brāļu” namiņa otrajā 
vai trešajā stāvā, kur atradās paliela telpa 
vairākiem rasēšanas dēļiem. Pie paša loga, 
kas vērās uz Mazās Pils ielas pusi, aiz viena 
no šiem gandrīz vertikāli novietotajiem un ar 
kustīgo „roku” aprīkotajiem arhitekta darba-
vietas atribūtiem kaut ko savā nodabā klusi 
zīmēja iesirms vidēja auguma vīrs ar pagāju-
šā gadsimta sešdesmito gadu māksliniekiem 
raksturīgo vaigubārdu. Varēja būt 1981. vai  
1982. g., un uz lielā vatmaņa papīra lapas 
vilktās līnijas gūlās noteiktā sistēmā, kas, kā 
vēlāk noskaidrojās, bija Turaidas pils tikko 
atraktā austrumu korpusa pamatu un sienu 
restaurācijas projekts. Mūsu — divu kurzem-
nieku — sākumā nedroši un abpusēji kautrīgi 

uzsāktā saruna drīz pārgāja ar vēsturiskās 
arhitektūras interesi piesātinātā dialogā, no 
kura gan es toreiz vairāk mācījos klausoties, 
maz ko rosinošu dodot pieredzes bagātajam 
viduslaiku piļu un dievnamu pētniekam. Kad 
saruna ievirzījās manai paaudzei vislielākā 
noslēpuma — Ikšķiles pils un baznīcas atrak-
šanas un izpētes hronoloģijas izklāstā, es tikai 
vēroju sarunas biedru un apbrīnoju klusajā 
balsī ieslēpto rāmo mieru, kuram cauri lauzās 
kaislīga mīlestība uz šo askētisko viduslaiku 
gara un militārās kultūras dokumentu, kura 
laikmetīgu „lasīšanu” bija rosinājusi Rīgas 
HES celtniecība. Pēc norunas apmainīties 
ar, mūsuprāt, izziņu rosinošiem fotoattēliem, 
mēs šķīrāmies līdz nākamajai tikšanās reizei, 
un es devos prom, nesdams līdzi manās acīs 
nenovērtējamus dārgumus — vairākus Ikšķi-
les baznīcas romāniskās kolonnas un sienu 
fragmentu diapozitīvus. 

Tajā pašā laikā kā izdevniecības „Zināt-
ne” un Latvijas Dabas un pieminekļu aiz-
sardzības biedrības kopdarbs dienas gaismu 
ieraudzīja Gunāra Jansona grāmatiņa „Kur-
zemes pilsētu senās koka ēkas”. Ne vien es, 
bet visi tolaik lasījām šo ar neskaitāmiem 
zīmējumiem, fotogrāfijām un mazpilsētu 
celtņu konstrukcijas vislabāk iepazinušā spe-
ciālista atziņām piesātināto un dzīvesgudro 
darbu. To lapojot, šķita, ka ar komentāriem 
par Kuldīgas senākajām koka ēkām mūs 
apņem tikko cirstu priežu baļķu vai no Kur-
zemes hercoga kuģu būves darbnīcām uzvē-
dījušais darvas aromāts. Mani saistīja par 
vienu vai otru konstrukciju, par to vai citu 
rotājuma detaļu izsacītās domas, kas, balstī-
tas pieredzē sakņotajā vērojumā, tomēr ne-
zaudēja piesardzību spriedumos. Tikpat no-
svērti, ar intriģējošiem vēsturiskiem faktiem 

LaTvIJaS zINāTŅU aKaDĒmIJaS GODa DOKTOrS 

GUNĀRS JANSONS
04.04.1928. — 27.08.2013.
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piesātinātas vērās lappuses arī Gunāra Jan-
sona nākamajā grāmatiņā „Arhitektūras pie-
minekļi Gaujas Nacionālajā parkā”, dāvājot 
lasītājam neskaitāmas ierosmes saistošiem 
vasaras ceļojumiem un rosinot raudzīties pa-
gātnē ar redzīgu skatu. 

Gunāra Jansona perfekcionisms, arhi-
tekta intuīcija, zinātniski dziļā interese par 
viduslaiku kultūru un tolerantā attieksme 
pret atjaunojamo pieminekļu arhitektonisko 
pamatu, vizuālo kvalitāti un to vēsturisko 
ticamību bija tās īpašības, kas pēc Latvijas 
Universitātes Inženierceltniecības fakultātes 
beigšanas un neilgas prakses Lauku projek-
tēšanas institūtā jauno arhitektu 1958. g. 
ieveda Zinātniskās restaurācijas darbnīcās, 
kā tolaik sauca Restaurācijas institūtu. Gu-
nāra Jansona trīsdesmit sešos ražīga darba 
gados Latvija ir kļuvusi bagātāka ar kultūrai 
visnozīmīgāko pieminekļu restaurācijas pro-
jektu izstrādi un to īstenojumu dzīvē. To vidū 
ir Ikšķiles mūra baznīcas un Meinarda pils 
kompleksa izpēte un konservācijas projek-
tēšana, Ainažu jūrskolas ēkas restaurācijas 
projekta izstrāde un vadība. Verot durvis „Trīs 
brāļu” kompleksā vai bijušajā Angļu jūrnieku 
kluba ēkā, mums ir iespēja atcerēties, ka arī 
par šo neparasto celtņu restaurācijas kvalitāti 
un veiksmi jāpateicas Gunāra Jansona meis-
tarībai. Latvijas ievērojamāko un tūristu vis-
vairāk apmeklēto kultūras pieminekļu vidū ir 
Turaidas pils komplekss, kura izpētei Gunārs 
Jansons sadarbībā ar arheoloģijas patriarhu 
Jāni Graudoni veltīja visu sava mūža laiku no 
1968. g. Taču tikai nesen — 2007. g. tas 
rezultējās ar izcilu monogrāfiju „Turaidas pils 
arhitektūra. 13.−17. gadsimts”, kas ir starp-
tautiskas intereses arhitektūras kompleksa 
izpētes, hipotēžu attīstības, restaurācijas pro-
cesa un divu izcilu zinātnieku kopīgi aizvadīta 
darba mūža dokumentējums.  

Gunāra Jansona ģimenē bija arī viņa gara 
radinieki un Latvijas kultūras mantojuma res-
taurācijas speciālisti. Ar svešumā dzīvojošo 
radu gādību viņš bija guvis iespēju apceļot 
un iepazīt Gotlandes agrīno viduslaiku diev-

namus. Kad arī man izdevās līdzīgs ceļojums, 
mums bija ilgas sarunas par to, kā Baltijas 
jūras salās un piekrastē varēja risināties kris-
tietības ienākšana, kas bija šīs politikas īs-
tenotāji, kādiem arhitektūras paraugiem viņi 
sekoja un ar kādiem elementiem šo kultūru 
bagātināja misionāri. Pētot Ikšķiles baznīcu, 
Gunārs Jansons bija ilgi domājis par šīm sa-
karībām un nonācis vistuvāk Baltijas pirmā 
mūra dievnama vēstures un arhitektūras uz-
doto mīklu atminējumam. Viņš tās tika mi-
nējis daudzos zinātniskos rakstos, bet vispār-
liecinošāk ievērojamā viduslaiku celtniecības 
restaurācijas speciālista hipotēzes un Ikšķiles 
baznīcas teorētiskās rekonstrukcijas idejas ir 
atspoguļotas 2004. g. iznākušajā monogrā-
fiskajā apcerē „Ikšķiles viduslaiku baznīca 
un pils”. Līdzās zviedru arhitektūras pētnieka 
Helgi Čellīna vārdam Ikšķiles baznīcas būv-
vēstures izziņā pelnīti nu ir nostājies arī Gu-
nāra Jansona vārds. 

Savu kolēģu vidū Gunārs Jansons pel-
nīja nedalītu cieņu un mīlestību, jo viņa  
cilvēciskais un ētiskais satvars bija Jāņa Po-
ruka sirdsšķīsto ļaužu dzīves filozofijas caur-
austs. Nevienam nenodarīt pāri, nevienu 
neaizvainot, bet dziļā pazemībā uzņemt kā 
likteņa sitienus, tā arī dzīves balvas. Šī Gunā-
ra Jansona latviskajai mentalitātei raksturīgā, 
taču 20. un 21. gs. prakticisma piesātināta-
jai ikdienai ne tik noderīgā īpašība kā kate-
goriskais imperatīvs vadīja viņa gaitas. Ar šo 
mēru viņš mērīja arī savus amata brāļus un 
laikabiedrus, taču nekad nesprieda tiesu, ne-
kad bez apdoma nenostājās kāda strīdnieka 
pusē, bet godprātīgi ieņēma to vietu sabied-
rībā, kuru saskaņā ar savu sirdsapziņu viņš 
uzskatīja par savējo. 

Vēl pirms neilga laika šķita, ka baltajā 
silikātķieģeļu namiņā Ernestīnes ielā pie 
Gunāra Jansona jau vienmēr varēs paspēt 
iegriezties ciemos, piezvanīt un apvaicāties 
par iecerēm jaunu zinātnisku nodaļu rakstī-
šanai un apcerei. Pēc 2013. g. 27. augus-
ta tas vairs nav iespējams. Gunāra Janso-
na mūža veikumu tagad atbalso katra viņa  
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darbā, iztēlē un īstenotajos projektos apmī-
ļotā Latvijas senceltne. Bet, lai satiktos ar 
viņu pašu, nemaz nav tālu jāiet. Vajag ti-
kai pārkāpt Rīgas Meža kapu galveno vārtu 
slieksni, paieties taisni vēl pārsimt soļu un 
raudzīties galvenā celiņa malā pa kreisi, kur 
starp palielu bērzu un tādu pašu kļavu re-

dzama Jansonu ģimenes kapa vieta. Tagad 
saviem vecākiem tur ir pievienojies arī Gu-
nārs Jansons. 

Ojārs Spārītis

Rīgā, 2013. gada atvasarā 
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newly elected members of the Latvian Academy of Sciences) 1/2: 73

Loze I. Pasaules arheologu 7. kongress. Nāves jūra — Jordānija (7th congress of world 
archaeologists. The Deadsea — yordan) 6: 32

Maiste J. Die Aufklärung visualisierend über die Philosophie des Klassizismus im „Embach
Athen” (Vizualizētā apgaismība. Par klasicisma filozofiju „Emajegi Atēnās”) 3−5: 191

Nürnberger U. Schicksale mittelalterlicher Kunstdenkmäler im ehemaligen Hercogtum Kur-
land. Erste Erkenntnisse. „Madonna auf der Mondsichel” in der St. Trinitatiskirche in Kuldīga 
und „Christusim Elend” im Schlossmuseum zu Ventspils (Viduslaiku mākslas pieminekļu lik-
tenis bijušā Kurzemes hercogistē. Pirmie rezultāti. „Madonna uz Mēness sirpja” Kuldīgas Sv. 
Trīsvienības baznīcā un „Sāpju Kristus” Ventspils muzejā) 3−5: 55

Odiņa O., Millere I. Latvijas Sarkanais krusts (1918–1940). Māsu profesijas reorganizācija 
(Latvian Red Cross (1918–1940): reorganisation of nurse profession) 1/2: 54

Ozola S. Pilsētu un administratīvi politisko centru plānojums un apbūve Rietumlatvijas 
teritorijā no 13. līdz 16. gs. (Planning and construction of towns and administratively political 
centres in the territory of western Latvia from the 13th to the 16th century) 3−5: 27

Schoenborn U. Die Frauan Jakobs Seite. Luise Charlotte von Brandenburg, Herzogin von 
Kurland (1617–1676) (Sieviete blakus Jēkabam. Brandenburgas Luīze Šarlote kā Kurzemes 
hercogiene (1617–1676)) 3−5: 119
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Spārītis O. Renesanses humānisma ikonogrāfijas transkripcija Rīgas agrīnā protestantisma 
perioda mākslā (Transcription of iconography of RenaissanceHumanism in early Protestantism 
art of Riga) 3−5: 75

Spārītis O. Sastādītāja priekšvārds „LZA Vēstu” speciālizlaidumam (Compiler’s foreword to 
the special issue of Latvijas Zinātņu Akadēmijas (LZA) Vēstis) 3−5: 6; 9

Strupule V. Luktu gleznojumi Rīgas Sv. Pētera baznīcā krāsotāju cunftes meistara Korda 
Meijera daiļrades kontekstā (Loft paintings of St. Peter’s Church in Riga in the context of creative 
work of Cord Meyer — the Masterof Riga’s painters guild) 3−5: 160

Svarāne D. Apcerēti Latvijas pilskalni (Contemplation on Latvian castle mounds) 6: 39

Torgāns K. Jurisprudence — In memoriam? (Jurisprudence – in memoriam?) 6: 20

Trinkert J. Herzogin Anna von Mecklenburg–Kurland (1533–1602) — ambitionierte 
Kunstvermittlerin am Kurländischen Hofe des ausgehenden 16. Jahrhunderts? (Mēklenburgas–
Kurzemes hercogiene Anna (1533–1602) — godkārīga mākslas vidutāja Kurzemes galmā 16. 
gadsimta beigās?) 3−5: 134

Urtāns J. Smagākā Latvijas arheoloģijas grāmata (The heaviest book on Latvian archaeology) 
1/2: 86

Urtāns J. Viduslaiku Latvijas rotkaļi un viņu darba paņēmieni (Medieval Latvian jewelers and 
their work techniques) 6: 42

Vīgante R. Latvijā pirmā “Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca” (The first Explanatory 
dictionary of speech the rapyterms in Latvia) 1/2: 84

Zariņa S. Latvijas digitālās mākslas daži attīstības aspekti (Some aspects of computer art 
development in Latvia) 3−5:236

wörster P. Die Pacta subiectionis als Gründungsurkunde des Herzogtums Kurland  (Pacta 
subiectionis kā Kurzemes hercogistes dibināšanas dokuments) 3−5: 108

Zinātnes dzīves hronika (Chronicle of science life) 1/2: 100; 6: 50

2013. gada saturs (Contents of 2013) 6: 70

In memoriam

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Jānis Janovs (30.08.1936.–11.09.2012.) 
(Jānis Janovs, Corresponding Member of the Latvian Academy of Sciences) 1/2: 89

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Oļģerts Kroders (09.08.1921.–10.10.2012.) 
(Oļģerts Kroders, Honorary Member of the Latvian Academy of Sciences) 1/2: 93

Veltu Līni atceroties... (28.08.1923.–31.12.2012.) (Remembering Velta Līne...) 1/2: 98

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Imants Ziedonis (03.05.1933.–27.02.2013.) 
(Imants Ziedonis, Honorary Member of the Latvian Academy of Sciences) 6: 45

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Gunārs Jansons (04.04.1928.–27.08.2013.) 
(Gunārs Jansons, Doctor honoris causa of the Latvian Academy of Sciences) 6: 47
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Janvāris

1. janvārī — atzīmējot Rūdolfa Blau-
maņa 150. dzimšanas dienu, Rīgas Latvie-
šu biedrības (RLB) sarīkojumā klausītājus  
ar R. Blaumani un viņa saistību ar RLB iepa
zīstināja Teātra komisijas priekšsēdētājs aka-
dēmiķis Viktors Hausmanis. Piedalījās aktieri 
un RLB kamerkoris. Latvijas Nacionālā bib-
liotēkā notika R. Blaumaņa darbu izstāde. 

4. janvārī ar īpašu sēdi atzīmēta pazīs-
tamā jurista un politologa, LZA ārzemju lo-
cekļa A. D. Lēbera 90 gadu jubileja, pieda-
loties tieslietu ministram Jānim Bordānam.  
Par A. D. Lēberu referēja LZA goda doktors 
Egils Levits, akadēmiķi Tālavs Jundzis un 
Jānis Stradiņš, uzrunas teica LZA prezidents 
Ojārs Spārītis un J. Bordāns. 

6. janvārī — 120 gadu Daugavpilī dzi-
mušajam tango karalim komponistam Oska-
ram Strokam. Tērbatas ielā 50, kur O. Stroks 
dzīvojis no 1945. līdz 1975. g., atklāja LZA 
goda locekļa Jāņa Strupuļa veidoto piemi-
ņas plāksni. Uzrunu teica LZA prezidents  
O. Spārītis, komponists Raimonds Pauls un 
M. Čehova Rīgas Krievu Drāmas teātra ak-
tieris Jakovs Rafalsons (Neatkarīgā Rīta Avī-
ze Latvijai. 2012. 27.dec.; 2013.7. janv.).

8. janvārī LZA Senāta sēde. Tajā notika 
2012. g. 29. novembrī ievēlētā prezidenta  
O. Spārīša inaugurācija un prezidenta piln-
varu pieņemšana. Kā simbolisku amata pār-
mantotības zīmi jaunievēlētais prezidents 
saņēma amata ķēdi — sudrabā kaltu akadē-
mijas ģerboņu virkni. To, tāpat kā LZA sim-
boliku un daudzus izcilo Latvijas zinātnieku 
un kultūras darbinieku portretus, veidojis 
LZA goda loceklis, šīgada LZA Raiņa balvas 
laureāts, tēlnieks Jānis Strupulis. Tradīci-
ja paredz arī iepriekšējā perioda prezidenta 

ģīmetnes novietošanu LZA Mazajā zālē, t.s. 
prezidentu portretu galerijā. Jura Ekmaņa 
(LZA prezidents 2004–2012) portretu glez-
nojis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors 
Andris Začests.

Vēl Senāts noklausījās akadēmiķa Andreja 
Siliņa informāciju par UNESCO svinamo dienu 
kalendārā iekļautajām jubilejām un LZA kores-
pondētājlocekļa Jāņa Kristapsona informāciju 
par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2012. g. 
Senāts apstiprināja LZA valdes sastāvu un pie-
šķīra LZA Atzinības rakstu LZA goda doktoram 
profesoram Džīnam Šarpam par ieguldījumu 
nevardarbīgās pretošanās teorijas izstrādā-
šanā un sadarbību ar Latvijas zinātniekiem.

10. janvārī LZA HSZN sēde. Akadēmi-
ķa Viktora Hausmaņa runa „Par Rūdolfa 
Blaumaņa drāmu dzīvotspēju. R. Blaumaņa  
150. jubilejas gadā”. Par LZA HSZN darbu 
2012. g. — akadēmiķe Raita Karnīte. Par 
darba plānu 2013. g. 

12. janvārī LZA ārzemju loceklim Vitau-
tam Kalniņam –75.

  
13. janvārī LZA ārzemju loceklim Bene-

diktam  Juodkam — 70. 

15. janvārī LZA goda doktoram Ģirtam 
Kaugaram — 75.

 
17. janvārī notika Latvijas zinātnes 

2012. g. sasniegumu prezentācija un dip-
lomu pasniegšana autoriem Latvijas Zinātņu 
akadēmijas svinīgajā sēdē (Zinātnes Vēstne-
sis. 2013. 14. janv.).

LZA goda locekļa Daiņa Īvāna lekcija 
Daugavpils Universitātē „Rīgas  Zooloģiskā 
dārza simt gadi dabas aizsardzībā”. 

P. Stradiņa balva par pētījumiem Latvijas 
farmācijas vēsturē, medicīnas kultūrvēsturisko 

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
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tradīciju atjaunošanu un mecenātismu piešķir-
ta farmaceitam Dr. biol. Guntim Belēvičam.

 
20. janvārī — Rīgā, Doma laukumā, noti-

ka barikāžu piemiņas pasākumi. Tautas mīti-
ņā piedalījās OSI direktors Ivars Kalviņš, aici-
not pieminēt barikāžu upurus (Diena. 2013. 
21. janv.).

 
21. janvārī LZA goda doktoram Džīnam 

Šarpam — 85.

22. janvārī — Jelgavā, Svētes ielā 18, no-
tika LLU EF un LLMZA Agrārās ekonomikas 
zinātņu nodaļas rīkots Ekonomikas katedras 
profesora Ervīda Grinovska mantojuma Zināt-
niskais seminārs „Pievienošanās eirozonai: 
mednis kokā vai zīle rokā”.

24.–25. janvārī Daugavpils Universi-
tātē (DU) jau 23. reizi notika ikgadējā Hu-
manitārās fakultātes (HF) organizētā starp-
tautiskā konference — zinātniskie lasījumi. 
Konference sākās ar plenārsēdi, kas tika vel-
tīta DU HF 60 gadu jubilejai. Ar ieskatu fa-
kultātes vēsturē pasākumu atklāja fakultātes 
dekāne asociētā profesore Valentīna Liepa. 
Klātesošos uzrunāja un sveica universitātes 
studiju prorektore docente Irēna Kaminska, 
Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja 
Žanna Kulakova, Latvijas Zinātņu akadē-
mijas (LZA) prezidents profesors O. Spārītis 
un LZA goda loceklis, kinorežisors, DU Hu-
manitārās akadēmijas jauniešiem patrons 
Jānis Streičs. Īpašu sveicienu fakultātes ko-
lektīvam jubilejā bija sagatavojuši HF absol-
venti. Turpinājumā konferences darbs ritēja 
Daugavpils Universitātes telpās Vienības ielā 
13. Kā ierasts, konference bija apvienojusi 
humanitārās jomas zinātniekus no dažādām 
pasaules valstīm. Arī šogad zinātniskajos 
lasījumos piedalījās vairāk nekā 200 dalīb-
nieku no 12 valstīm: ASV, Baltkrievijas, Gru-
zijas, Igaunijas, Japānas, Krievijas, Latvijas, 
Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Taivānas un 
Ukrainas. Konferences darbs noritēja sešās 

sekcijās un vairāk nekā 20 darba grupās. 
Konferences materiāli tiks apkopoti trijos zi-
nātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas, 
Valoda dažādu kultūru kontekstā un Vēsture: 
avoti un cilvēki. 

28. janvārī LZA LMZN un Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
prezidija kopsēde. Darba kārtībā LLU dokto-
ranta Krišjāņa Āboltiņa zinātniskais ziņojums 
„Automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu tir-
gus attīstības iespējas Latvijas reģionos”. Par 
LMMZA prezidija un nodaļu paveiktā darba 
rezultātiem 2012. g. un nākotnes plāniem 
2013. g. ziņoja LLMZA prezidente Baiba Riv-
ža un nodaļu vadītāji. 

28.–29. janvārī Lietuvas, Latvijas, Igau-
nijas, Somijas, Norvēģijas Zinātņu akadēmiju 
delegācijas tikās Tallinā, Baltijas 13. Inte-
lektuālās sadarbības konferencē. Konferen-
ces tēma: Eiropas zinātnes telpa un mazās 
valstis. Referātus no Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas nolasīja akadēmiķi Andrejs Siliņš,  
Andris Šternbergs un LZA goda doktors Bruno 
Deksnis. 

Konferences laikā tika pasniegtas Balti-
jas Zinātņu akadēmiju medaļas: LU Cietvie-
lu fizikas institūta direktoram akadēmiķim  
Andrim Šternbergam par ilggadēju un starp-
tautiski atzītu veikumu materiālzinātnes 
jomā, profesoram Tarmo Soomerem (Igauni-
ja) par izciliem rezultātiem Baltijas jūras eko-
loģisko problēmu izzināšanā un profesoram 
Jevgenijam Butkus (Lietuva) par izcilu lomu 
Baltijas organiskās sintēzes konferenču or-
ganizēšanā, kuras jau kopš 2000. g. pār-
maiņus notiek katrā no galvaspilsētām. 75 
gadu jubilejā tika sveikta Igaunijas Zinātņu  
akadēmija, tā dibināta 1938. g. 28. janvārī. 
Jiri Engelbrehtam un Gaļinai Varlamovai pa-
sniedza LZA Atzinības rakstus par abu akadē-
miju sadarbības veicināšanu.

LZA prezidents O. Spārītis ielūdza Bal-
tijas Intelektuālās sadarbības partnerus  
uz 14. konferenci Rīgā 2015. g. 
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31. janvārī Lietuvas Valsts neatkarības 
dienā prezidente Daļa Gribauskaite par nopel-
niem Lietuvas valsts labā piešķīrusi Lietuvas 
Nopelnu Bruņinieka krustu LZA akadēmiķiem 
Ēvaldam Mugurēvičam un Andrim Caunem. 
Apbalvošanas ceremonija notika 2013. g. 
15. februārī Viļņā, Prezidenta pilī (Latvijas 
Avīze. 2013. 15. febr.; Zinātnes Vēstnesis. 
2013. 25. febr.). 

Februāris

1. februārī „L’Oreal”, Latvijas UNESCO 
Nacionālās komisijas, LZA sadarbības līguma 
parakstīšana par stipendijām „Sievietēm zi-
nātnē”. 

5. februārī Zemkopības ministrijā tika 
parakstīts Nodomu protokols starp Latvijas 
Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas 
Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimnie-
cības un meža zinātņu akadēmiju. Nodomu 
protokols paredz sadarbību šādās jomās: in-
formācijas apmaiņa starp ZM, LZA, LLMZA; 
ieteikumu izstrāde politikas plānotājiem par 
iespējamiem uzlabojumiem zinātnē un aug-
stākajā izglītībā; kopīgu konferenču, izstāžu 
un citu pasākumu rīkošana; jauno zinātnieku 
sagatavošana; Zemkopības ministrijas kon-
kursa „Sējējs” grupas „Jaunais zinātnieks 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai” darbu 
vērtēšana; Jāņa Lielmaņa prēmijas konkur-
sa organizēšana u.tml. Nodomu protokolā  
ietverti punkti arī par starptautiskās sadarbī-
bas veicināšanu.

RLB Baltajā zālē rakstu krājuma „Rī-
gas teksts. Augusta Deglava romānam 
„Rīga”−100” atvēršana. Izdevums tapis 
Valsts pētījumu programmas „Nacionālā iden-
titāte” ietvaros LZA kor. loc. Ausmas Cimdiņas 
vadībā. Pasākumā piedalījās kultūras ministre 
Ž. JaunzemeGrende, LU rektors akadēmiķis 
M. Auziņš, akadēmiķe M. Kūle, skulptūras 
„Rīdzinieki” autors tēlnieks Ģirts Burvis u.c.  

Akadēmiķim Aleksandram Jemeļjano 
vam — 75. 

LZA ārzemju loceklim Paulam Stradi  
ņam — 50. 

6. februārī LZA Mazajā zālē, sekojot 
LIZDA iniciatīvai, notika LR Saeimas Izglītī-
bas un zinātnes komisijas izbraukuma sēde. 
Piedalījās LR Izglītības un zinātnes ministrs 
PhD Roberts Ķīlis, departamenta direkto-
re Lauma Sīka. Darba kārtībā: par Latvijas  
zinātnes finansējumu un ilgtspējīgu attīstību 
(Izglītība un Kultūra. 2013. 7. febr.; Latvijas 
Avīze. 2013. 7. febr.; Zinātnes Vēstnesis. 
2013. 25. febr.). 

7. februārī RLB Teātra komisija iedibinā-
jusi tradīciju gada sākumā sarīkot Mārtiņa Zī-
verta atcerei veltītu kādu viņa lugas lasījumu. 
Šogad, dramaturga 110. jubilejas gadā, at-
ceres pasākumu ievadīja zinātniskā konferen-
ce: Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs, 
Inguna DauksteSilasproģe. M. Zīverta lugas 
„Tīreļpurvs” lasījums Annas Eižvertiņas režijā.  

LZA korespondētājloceklei Zintai Gai 
lei — 55. 

8. februārī ĶBMZN pilnsapulcē nodaļas 
priekšsēdētājs akad. R.Valters sniedza pār-
skatu par nodaļas un tās locekļu darbību 
2012. g. un iepazīstināja ar priekšlikumiem 
2013. g. pasākumiem. Sēdes dalībnieki no-
klausījās akad. Vijas Klušas referātu „Zināmā 
mildronāta nezināmie efekti”.

11. februārī LZA korespondētājloceklim 
Jānim Grāvītim — 65.  

12. februārī Akadēmiķim Jurim Bojā
ram — 75.  

LZA Senāta sēde. Par Baltijas Intelek-
tuālās sadarbības konferenci un situāciju 
Igaunijas ZA (O. Spārītis). Par valsts eme-
ritēto zinātnieku stāvokli Latvijā un kluba 
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Emeritus aktivitātēm (R. Valters, T. Millers). 
Par Trešās atmodas materiālu dokumentāci-
ju un „Barikadopedijas” projektu (A. Cīrulis,  
T. Jundzis, G. Zemītis). Pēc Senāta sēdes 
Ķīpsalas keramiķu izstādes atklāšana. Senāts 
pieņēma lēmumu „Par Latvijas zinātnes po-
litiku un finansējumu” (Zinātnes Vēstnesis. 
2013. 25. febr.).

Par Latvijas zinātnes politiku un finan-
sējumu Lza Senāta 2013. g. 12. februāra 
sēdes lēmums

LZA Senāts atbalsta Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZ-
DA) rosinātās un Latvijas Zinātņu akadēmijā  
š. g. 6. februārī notikušās Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma 
sēdes priekšlikumus. 

Tie paredz uzdot Izglītības un zinātnes 
ministrijai līdz š.g. 1. martam iekļaut valsts 
2013. g. budžeta grozījumu projektā sum-
mas Latvijas zinātnes finansiālās situācijas 
uzlabošanai, palielinot 2013. g. zinātnes 
budžetu par 15 miljoniem latu — papildus 
septiņi miljoni latu starptautiski izvērtēta-
jiem projektiem ar ļoti augstu novērtējumu 
un astoņi miljoni latu bāzes finansējumam 
programmu īstenojošām institūcijām. Tas no-
drošinātu augsti novērtēto Latvijas zinātnieku 
projektu  īstenošanu un bāzes finansējumu 
sekmīgajiem pētnieciskajiem institūtiem. 

Tikai steidzama un radikāla IZM un Sa-
eimas rīcība var aizkavēt spējīgu Latvijas 
pētnieku, īpaši jauno zinātnieku, aizplūšanu 
no Latvijas zinātnes un nodrošināt Latvijas 
zinātnieku sekmīgu līdzdalību ES 7. Ietvar-
programmā un jaunajā Ietvarprogrammā 
„Horizonts 2020”. 

Aicinām paātrināt Latvijas zinātnisko in-
stitūciju starptautiskās izvērtēšanas procesu, 
viest skaidrību par Latvijas valsts zinātnes 
politiku un ar to saistīto finansējumu, sekmēt 
IZM un Zinātnes un augstākās izglītības sa-
darbības memoranda noslēgšanu, kas iespē-
jami drīzā nākotnē varētu zinātnes darbinie-
kiem nodrošināt atbilstošu darba samaksu. 

13. februārī LZA korespondētājloceklim 
Narimantam Saleniekam — 75. 

14. februārī LZA prezidents O. Spārītis un 
Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš nosūtīja ap-
sveikumu Lietuvas Prezidentei Daļai Gribaus-
kaitei Lietuvas neatkarības atjaunošanas ga-
dadienā un izteica pateicību par Bruņinieku 
krusta piešķiršanu LZA īstenajiem locekļiem 
Ēvaldam Mugurēvičam un Andrim Caunem.

15. februārī LZA goda loceklim Jānim 
Latvietim — 85. 

16. februārī LZA ārzemju loceklei Janai 
Tesaržovai — 60. 

19. februārī LZA goda doktoram Egilam 
Grīslim — 85. 

21.—22. februārī akadēmiķa Jāņa En-
dzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starp-
tautiskā zinātniskā konference „Baltu valo-
das: vēsture un aktuālie procesi”. Konferenci 
organizēja LU Latviešu valodas institūts, Lat-
viešu valodas aģentūra un Rīgas Latviešu 
biedrība.

Jelgavā LLU, Latvijas Agronomu biedrī-
ba, LMZA un valsts lauku tīkls rīkoja zināt-
niski praktisku konferenci, svinot augstākās 
lauksaimniecības izglītībai Latvijā 150 gadu 
jubileju.

 
22. februārī — Latvijas Zinātņu akadē-

mijas Augstceltnē LV Biomedicīnas pētījumu 
un studiju centra 20 gadu jubilejas seminārs. 
Pēc LZA prezidenta O. Spārīša apsveikuma, 
akad. J. Stradiņa un akad. R. Valtera sveicie-
niem semināra dalībnieki noklausījās akad. 
E. Grēna priekšlasījumu „Aizvēsture”, institū-
ta direktora LZA kor. loc. J. Kloviņa un LZA 
kor. loc. T. Kozlovskas ziņojumus par pētīju-
mu virzieniem un sasniegtajiem rezultātiem, 
kā arī LZA goda loc. V. Baumaņa informāciju 
par jauno speciālistu sagatavošanu. Sekoja 
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plaša diskusija draudzīgā gaisotnē (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 25. febr.). 

22. februārī notika LZA FTZN izbrauku-
ma sēde veltīta Latvijas Universitātes Ciet-
vielu fizikas institūta 35 gadu jubilejai un 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas insti-
tūta 29. zinātniskajai konferencei (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 25. febr.).

24. februārī LZA goda loceklim Uldim 
Zemzarim — 85.

25. februārī norisinājās LZA LMZN un 
LLMZA prezidija kopsēde, kuras laikā ar zi-
nātnisko ziņojumu „Latvijā medījamo dzīv-
nieku gaļas bioķīmiskais vērtējums” uzstājās 
doktorante Vita Strazdiņa. Tika precizēti LZA 
LMZN un LLMZA darba uzdevumi 2013. g. 
Pārskatu par LZA Ekonomikas institūta dar-
bu sniedza tā direktore Helma Jirgena. Sēdes 
noslēgumā 75 gadu jubilejā tika sveikts aka-
dēmiķis, profesors Aleksandrs Jemeļ janovs.

27. februārī visu Sēlijas novadu pašvaldī-
bu vadītāji tikās ar LZA Senāta priekšsēdētāju 
Jāni Stradiņu (Sēlijas asociācijas goda prezi-
dentu), apsprieda kopējas aktivitātes Sēlijas 
enciklopēdijas sagatavošanā un 7. Sēlijas 
kongresa rīkošanā 2014. g. Viesītē sakarā ar 
Vecā Stendera 300 gadu jubileju.

marts

1. martā LZA korespondētājloceklei Mā-
rai Grudulei — 50.

 
LZA ārzemju loceklim Frīdriham Šol  

cam — 85.
 
6. martā Doma baznīcā atvadīšanās no 

LZA goda locekļa, dzejnieka Imanta Ziedoņa 
(03.05.1933 — 27.02.2013). Dievkalpoju-
mu vadīja Juris Rubenis. I. Ziedonis apbedīts 
Engures novada Ragaciema kapos (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 18. marts). 

Notika LZA FTZN pilnsapulce. Nodaļas lo-
cekļi noklausījās akad. Jura Jansona pārskatu 
par nodaļas darbību 2012. g., nolēma atzīt to 
par sekmīgu un akceptēja ierosinājumus noda-
ļas darbībai 2013. g. Sēdes otrajā daļā ar re-
ferātu par aktualitātēm mašīnu detaļu virsmu 
raupjumā uzstājās LZA kor.loc. Jānis Rudzītis.

12. martā — LZA Senāta sēde. Sēdē 
noklausījās akadēmiķa A. Jemeļjanova zi-
ņojumu „Latvijas iedzīvotāju pārtikā lieto-
jamā dzīvnieku izcelsmes produkcija un tās 
kvalitāte”, akadēmiķes B. Rivžas un Jauno 
zinātnieku apvienības priekšsēdētāja Gata 
Krūmiņa ziņojumu par jauno zinātnieku si-
tuāciju valstī un viņu atbalsta iespējām, LZA 
ģenerālsekretāra V. Kampara pārskatu par 
LZA darbību 2012. g.

Senāts piešķīra LZA Lielo medaļu LZA 
īstenajam loceklim Andrim Ambainim par iz-
ciliem rezultātiem kvantu skaitļošanas teorijā 
un LZA ārzemju loceklim Alvim Brāzmam par 
izciliem rezultātiem bioinformātikā. Senāta 
sēdes noslēgumā tika parakstīts sadarbības 
līgums ar Rīgas Latviešu biedrību.

Pēc Senāta sēdes tika atklāta LMA profe-
sora, Restaurācijas nodaļas vadītāja glezno-
tāja A. Začesta izstāde „Atspulgi” (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 18. marts).

13. martā LZA korespondētājloceklei Ilgai 
Apinei — 85. 

14. martā — notika LZA HSZN sēde par 
tēmu „Vai jurisprudence ir zinātne? Kādā prio-
ritāšu grupā tā liekama?”. Runāja akadēmiķis 
K. Torgāns, LZA korespondētājloceklis R. Ba-
lodis, LU Juridiskās fakultātes dekāne Dr. iur. 
K. StradaRozenberga.

LZA korespondētājloceklim Antanam 
Sauļus Sauhatam — 65. 

20. martā — notika LZA vadības tikša-
nās un LZA darbu prezentācija sarunā ar ES 
vēstniekiem. Tika aicināti Latvijā rezidējošie 
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vēstnieki no valstīm, kuru galvaspilsētas at-
rodas uz rietumiem no 55. austrumu meridi-
āna (galvenokārt Eiropas Savienības valstis), 
kā arī Izraēlas un Turcijas vēstnieki. Nepilnu 
divu stundu laikā vēstnieki un vēstniecību 
pārstāvji noklausījās akadēmijas zinātņu 
nodaļu priekšsēdētāju sniegto informāciju, 
ko izsmeļoši papildināja nodaļu pieaicināti 
akadēmiķi (I. Kalviņš, A. Šternbergs, M. Grei-
tāns, B. Andersons, T. Juhna).

21. martā RLB Zinātniskas diskusijas — 
priekšlasījumi „Zināmais nezināmajā” pirmā 
diskusija „Eiropa tuvāk zvaigznēm”. Vadīja 
radiožurnāliste Sandra Kropa. G. Gailīša uz-
runa. Piedalījās: Mārtiņš Gills, Ilgonis Vilks, 
Irena Pundure, Kārlis Bērziņš, Jānis Kudiņš. 

22. martā LZA korespondētājloceklim 
Aivaram Tabunam — 60. 

25. martā LZA korespondētājloceklim 
Andrim Krēsliņam — 75. 

LZA LMZN un Latvijas Lauksaimniecības 
un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsē-
de. Ar zinātnisko ziņojumu „Bioekonomika kā 
aktuāls tautsaimniecības pētījumu virziens” 
uzstājās LLU doktorants Arnis Lēnerts.  

27. martā — LU Akadēmiskajā bibliotē-
kā kārtējos Misiņa kluba lasījumos LZA goda 
doktores Dr. philol. Sarmas Kļaviņas priekš-
lasījums par daudzināto, bet maz pazīstamo 
Jāni Endzelīnu. Piedalījās arī J. Endzelīna 
mazmeita Māra Krieviņa un mazdēls Imants 
Zemzaris. J. Endzelīna grāmatu izstāde. 

31. martā LZA akadēmiķim Andrim  Krū-
miņam — 70. 

aprīlis

2. aprīlī — akadēmiķei Vairai VīķeiFrei-
bergai piešķirts Strasbūras universitātes goda 
doktores grāds (Latvijas Avīze. 2013. 2. apr.).

 

4. aprīlī — LZA Pavasara pilnsapulce. 
Pilnsapulci atklāja LZA prezidents Ojārs Spā-
rītis. Ievadvārdos prezidents O. Spārītis iro-
nizējot citēja izglītības un zinātnes ministra 
R. Ķīļa teikto intervijā „Latvijas Avīzei” par 
to, ka Latvijā nav zinātnes politikas. O. Spā-
rītis sacīja, ka konceptuālu un ilgtspējīgu zi-
nātnes politiku nav spējusi piedāvāt neviena 
valsts institūcija, bet zinātnieku ierosinājumi 
tiek noraidīti. LR aizsardzības ministrs, LZA 
korespondētājloceklis Artis Pabriks aicināja 
zinātniekus vairāk sadarboties ar Aizsardzī-
bas ministriju, jo bieži zinātne attīstās, at-
tīstot militārās tehnoloģijas. Bija paredzēta 
izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa 
uzruna, bet slimības dēļ ministrs nebija iera-
dies. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
sekretāra vietniece Lauma Sīka atzina, ka 
Latvijas zinātniekiem, kuri strādā hroniska 
nepietiekama finansējuma apstākļos, tomēr 
ir, ar ko lepoties. Izskanēja aizrādījums par 
sadrumstalotību un mērķu trūkumu, un ap-
galvojums, ka tiek plānots palielināt valsts 
finansējumu zinātnei jau no 2014. g. par pie-
ciem miljoniem latu, pēc tam ar katru gadu 
vēl vairāk. 

Tika pasniegta LZA Lielā medaļa, kas 
2012. g. piešķirta akadēmiķim Paulam 
Pumpēnam par nozīmīgu ieguldījumu mo-
lekulārajā virusoloģijā un jaunas pētnieku 
paaudzes audzināšanā. Laudatio P. Pumpē-
nam sacīja akadēmiķis E. Grēns. Tika pa-
sniegtas LZA vārdbalvas. Raiņa balvu saņē-
ma LZA goda loceklis Jānis Strupulis, Artura 
Balklava balvu zinātnes popularizēšanā —  
žurnālists Voldemārs Hermanis, K. Ulmaņa 
balvu — LU Latvijas vēstures institūta pēt-
niece Dr. hist. D. Bleiere, Gustava Vana-
ga balvu — Dr. chem. V. Kauss, kā arī trīs 
vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem. Emīlijas 
Gudrinieces balvu ķīmijā saņēma J. Macke-
viča, M. Straumaņa — A. Ieviņa balvu ķī-
mijā E. Priede, divi jauni fizikas doktori —  
J. Zavickis un A. Kaļinko saņēma Ludviga un 
Māra Jansonu balvu. Uzņēmēji Atis Sausnī
tis un Ivars Strautiņš saņēma LZA Goda  
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mecenāta diplomu par atbalstu Zinātņu aka-
dēmijai.

Pēc balvu pasniegšanas apsprieda un at-
balstīja atklātās vēstules pieņemšanu valsts 
augstākajām amatpersonām, lai aicinātu 
radikāli mainīt attieksmi pret investīcijām 
nacionālajā zinātnē, augstākajā izglītībā un 
inovācijā un sāktu īstenot ilgtspējīgu zināt-
nes politiku Latvijā. Apspriešanā piedalījās 
akadēmiķi A. Siliņš, Jauno zinātnieku ap-
vienības prezidents Gatis Krūmiņš, Latvijas 
Mākslas akadēmijas prorektors studiju un 
zinātniskajā darbā, asociētais profesors And-
ris Teikmanis, akadēmiķe Baiba Rivža, LZA 
korespondētājloceklis Pēteris Tarpencieris, 
Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Arnolds 
Ūbelis, LIZDA pārstāve Ilze Trapenciere, 
akadēmiķis Andris Zicmanis. Atklāto vēstuli 
parakstīja 120 dalībnieki. 

Pārskatu par Akadēmijas darbību  
2011. g. sniedza ģenerālsekretārs akadēmi-
ķis Valdis Kampars un Uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs akadēmiķis Juris Krūmiņš. Bū-
tiski trūkumi LZA darbībā pārskata gadā ne-
tika konstatēti. Pilnsapulce, atklāti balsojot, 
apstiprināja abus ziņojumus. 

Latvijas valsts prezidentam  
andrim Bērziņa kungam

Latvijas republikas Saeimas priekšsēdētājai 
Solvitai āboltiņas kundzei

Latvijas republikas ministru prezidentam 
valdim Dombrovska kungam

Latvijas zinātnieku atklāta vēstule
Latvijas Zinātņu akadēmija, pildot savā 

Hartā noteiktās funkcijas, kopā ar Latvijas 
Jauno zinātnieku apvienību un citiem zināt-
niekiem šajā Latvijas attīstībai izšķirīgajā 
laikā brīdina Prezidentu, Valdību un Saeimu, 
ka pēdējo gadu un īpaši pašreizējā attieksme 
pret zinātni un augstāko izglītību būtiski grauj 
Latvijas spējas radīt kvalitatīvas un konkurēt-
spējīgas intelektuālās un materiālās vērtības 
un neveicina valstij nepieciešamo ekonomis-
ko izaugsmi.

 Zinātniskās darbības likuma normu igno-
rēšana vairāku gadu garumā un Ministru ka-
bineta divkosīgie lēmumi rada šaubas vietējā 
un starptautiskā mērogā, vai Latvijā darbojas 
likumdošanas vara un vai valdība spēj no-
vērtēt savu lēmumu izraisītās sekas. Eiropas 
Savienībai iesniegtajā Latvijas nacionālajā 
reformu programmā „Eiropa 2020” stratēģi-
jas īstenošanai pētniecībai un attīstībai Lat-
vijā 2013. gadā tiek paredzēti 131,6 milj. 
LVL (46,8 milj. LVL pieaugums attiecībā pret 
2012. gadu). Turpretī Saeimā iesniegtajā un 
apstiprinātajā 2013. gada zinātnes budžetā 
ir pat samazinājums salīdzinājumā ar 2012. 
gadu. Ievērojot struktūrfondu finansējuma 
samazinājumu un papildu nodokļus, 2013. 
gadā paredzētais finansējums pētniecībai un 
attīstībai Latvijā īstenībā ir par 30 milj. LVL 
mazāks nekā 2012. gadā.

 Ignorējošā attieksme pret Latvijas Zināt-
nes padomi, nododot tās rīcībā fundamen-
tālu un lietišķu pētījumu atbalstam ārkārtī-
gi niecīgus līdzekļus (0,02% no iekšzemes 
kopprodukta jeb 3,3 milj. LVL), izraisa valstī 
situāciju, ka ar nelielo zinātnieku skaitu Lat-
vijas ekonomika nespēj no Eiropas Savienī-
bas kopējā budžeta saņemt atpakaļ pat pusi 
no Latvijas iemaksātās summas un rezultātā 
valsts budžets ik gadus zaudē vairākus miljo-
nus latu. Latvijas zinātnes stāvokli vēl vairāk 
pasliktina neskaidrības ar bāzes finansējumu 
un tā nepietiekamais apjoms, kavēšanās ar 
lēmumu pieņemšanu par Valsts pētījumu 
programmām, kā arī ar turpmāko struktūr-
fondu finansējumu zinātnei. Esošajā situācijā 
zinātni pamet talantīgi zinātnieki, tiek būtiski 
kavēta jaunākās paaudzes zinātnieku piesais-
te pētniecībai. Par struktūrfondu finansējuma 
prioritāti jāizvēlas cilvēkresursu piesaiste zi-
nātnei un augstākajai izglītībai.

Aicinām valdību radikāli mainīt attieksmi 
pret investīcijām nacionālajā zinātnē, augstā-
kajā izglītībā un inovācijā un kā valsts bu-
džeta pirmo prioritāti sākt īstenot ilgtspējīgu 
zinātnes, augstākās izglītības un inovācijas 
politiku Latvijā, kura atbilst Eiropas Savienī-
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bas normām un Latvijas attīstības mērķiem. 
Vēstules teksts apstiprināts LZA Pilnsapulcē 
2013. gada 4. aprīlī (Zinātnes Vēstnesis. 
2013. 15. apr.). 

4. aprīlī LZA goda doktoram Gunāram 
Jansonam — 85.  

5. aprīlī mūžībā aizgājis fiziķis Latvijas 
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis  
Dr. phys. Andris Muižnieks.

Liepājā notika starptautiska zinātniski 
pētnieciskā konference „Kā nodrošināt globāli 
konkurētspējīgu augstāko izglītību” (Latvijas 
Avīze. 2013. 10. apr.). 

7. aprīlī LZA korespondētājloceklim Igo-
ram Šuvajevam — 50.

8. aprīlī LZA arhīvā glabāto Tautas frontes 
dārgumu nodošana TF muzejam (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 15. apr. ).

10. aprīlī LZA korespondētājloceklim 
Uldim Osim — 65. 

 
LZA sēde — diskusija: „Higsa bozons at-

klāts: elementārdaļiņu fizika krustcelēs”, kurā 
referēja akadēmiķis Oļģerts Dumbrājs.

LZA viesojās ārvalstu diplomātisko die-
nestu pārstāvji (Azerbaidžāna, Baltkrievija, 
Gruzija, Japāna, Krievija, Ķīna, Ukraina, Uz-
bekistāna), lai iepazītos ar LZA veiktajiem un 
veicamajiem darbiem. 

10.–11. aprīlī DU notika 55. Starptau-
tiskā zinātniskā konference. Plenārsēdē re-
ferēja HSZN vadītāja akad. Raita Karnīte.  
11. aprīlī konferences ietvaros notika LZA 
HSZN izbraukuma sēde „Nacionālā un eiro-
peiskā identitāte”. 

12. aprīlī Fraternitas Livonica Filistru 
biedrības mājā Veru ielā 6 atvēra akadēmiķa 

Jura Urtāna grāmatu „Apceres par Latvijas 
pilskalniem”.

13.–14. aprīlī konference „Baltu sakrā-
lais mantojums” Islande Hotel zālē.

16. aprīlī — LZA Senāta sēde. Senāts 
noklausījās akadēmiķa Benedikta Kalnača 
zinātnisku ziņojumu „20. gadsimta Baltijas 
literatūra: izpēte un perspektīvas”. Senāts 
apsprieda LZA Pavasara pilnsapulces rezul-
tātus, par jaunākajiem pētījumiem Latgales 
kultūrvēsturē stāstīja Dr. philol. Ilga Šuplins-
ka un Dr. philol. Sanita Lazdiņa, demons-
trējot Rēzeknes augstskolas izdoto „Latgales 
lingvoteritoriālo vārdnīcu”. 

Pēc Senāta sēdes tika atklāta J. Pīgožņa 
izstāde „No ziemas uz pavasari”.

18. aprīlī LZA goda loceklis Alberts Bels 
saņēma Latvijas Literatūras gada balvu 2012 
kategorijā „Mūža balva”.  

19. aprīlī — LZA Ķīmijas, bioloģijas un 
medicīnas zinātņu nodaļas sēde no cikla 
„2012. gada nozīmīgie zinātnes sasniegumi”, 
turpinot tradīciju nodaļas sēdēs noklausīties 
autoru paplašinātus pārskatus par pētījumu 
rezultātiem. Ziņojumus sniedza LZA kor.loc. 
Aija Linē — „Autoantivielu repertuāra izpēte 
vēža pacientu serumā; nozīme diagnostikā un 
imunoterapijas efektivitātes prognozēšanā”. 
LZA kor. loc. Edgars Sūna — „Farmaceitiski 
nozīmīgu heterociklu netiešā CH aktivēša-
na”. Akad. Valdis Kampars un prof. Svetlana 
Čornaja — „Jaunas katalītiskas glicerīnskā-
bes un pienskābes iegūšanas metodes”.

21. aprīlī LZA korespondētājloceklim Jā-
nim Valdmanim — 65. 

Miris LZA goda loceklis, pirmais sirds 
operācijas veicējs Latvijā Ēvalds Ezerietis 
(26.12.1913–21.04.2013) (Diena. 2013. 
24. apr.; Latvijas Avīze. 2013. 24. apr.).
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22. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija sa-
darbībā ar Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas 
dienestu (DAAD) un portālu http://www.re-
searchingermany.de/ organizēja  1. Vācijas 
pētniecības dienu Latvijā, kurā bija iespējams 
tikties ar pārstāvjiem no augsta līmeņa Vāci-
jas zinātnes un pētniecības iestādēm un pēt-
niecības atbalsta organizācijām. Pasākumā 
piedalījās Vācijas pētniecības biedrība Deu
ts che Forschungsgemeinschaft (DFG), orga-
nizācijas MaxPlanckGesellschaft (MPG), 
LeibnizGemeinschaft (LG) un Alexander 
von HumboldtStiftung (AvH), kuru pārstāvji 
sniedza ieskatu par zinātnes un pētniecības 
nozari Vācijā. Pārstāvēti bija arī Vācijas−Bal-
tijas Augstskolu birojs (BDHK) un Mēklenbur-
gas−Priekšpomerānijas Augstskolu kontakt-
birojs (KHMV).

23. aprīlī piešķirtas Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas, a/s „Latvijas gāze” un RTU Attīstības 
fonda 2013. g. balvas kardioķirurgiem un 
radošiem praktiķiem kardioķirurģijas noza-
rē. Balvas saņēma: RSU asociētais profesors 
Dr. med. Oskars Kalējs par sirds ritma trau-
cējumu nefarmakoloģisko metožu ārstēšanas 
ieviešanu un attīstību Latvijā. Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Ķirurģijas 
centra ārsts Dr. med. Ralfs Kolītis par intra 
aortālās balona kontrapulsācijas metodes 
ieviešanu akūtas sirds mazspējas ārstēšanā 
pēc sirds operācijām mākslīgajā asinsritē, 
Jānis Volkolākovs juniors par izcilu darba 
veikumu un neskaitāmu novitāšu ieviešanu 
praktiskajā kardioķirurģijā. 

RLB notika zinātniska konference „Rī
ga — Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”. 
Piedalījās: RB laureāti, redzami Latvijas zi-
nātnes un kultūras darbinieki: J. Stradiņš,  
G. Gailītis, G. Zemītis, M. Barzdeviča, O. Spā-
rītis, I. Loze, L. Ribickis, J. Dambis, J. Kras-
tiņš, J. Lejnieks, A. Rozenberga, J. Rokpelnis, 
P. Zvidriņš, I. Strēle, A. Klotiņš, A. Doniņa,  
V. Bankovskis. Konferenci vadīja biedrības 
valdes priekšsēdētājs RB laureāts Jānis Sta-
bulnieks.

24. aprīlī LZA prezidents O. Spārītis no-
sūtīja apsveikumu profesoram Valdemaram 
Razumam ar atkārtotu ievēlēšanu Lietuvas 
Zinātņu akadēmijas prezidenta amatā.

Daugavpilī atklāts Marka Rotko mākslas 
centrs. Piedalījās Kristofers un Keita Rotko, 
LR kultūras ministre Ž. JaunzemeGrende, 
LZA prezidents O. Spārītis, mākslas zināt-
nieks Eduards Kļaviņš u.c. 

25. aprīlī LZA prezidents O. Spārītis no-
sūtīja apsveikumu Viņas Ekselencei bijušajai 
Somijas Republikas ārkārtējai un pilnvarota-
jai vēstniecei Latvijā Marijai Sereniusai (Ma-
ria Serenius) ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķir-
šanu.

LZA prezidents O. Spārītis nosūtīja ap-
sveikumu Ukrainas Nacionālās lauksaimnie-
cības zinātņu akadēmijas prezidentam Vasi-
lam Petričenko (Vasyl Petrychenko) ar viņa 
ievēlēšanu par šīs akadēmijas prezidentu š. g.  
4. aprīlī.

RSU konference „Nieres transplantācijai 
Latvijā — 40 gadi”, ko rīkoja RSU Transplan-
toloģijas laboratorija un P. Stradiņa KUS Lat-
vijas Transplantācijas centrs. 

LZA otrā stāva sēžu zālē DU asoc. prof. 
Dr. phys. Edmunds Tamanis Akadēmisko la-
sījumu kārtējā priekšlasījumā sniedza ziņoju-
mu ”Dabas nanostrukturālās arhitektūras”. 

28. aprīlī Lielajā ģildē LZA goda locek-
ļa Viļa Vītola vadībā notika Kokneses Lik-
teņdārzam veltīts labdarības koncerts (LZA 
goda loceklis Gidons Krēmers un Kremerata 
Baltica un labdarības izsole (organizētājs G. 
Belevičs), kurā izsolīja mākslas darbus un 
dokumentus (t.sk. I. Ziedoņa, M. Zālītes, 
J. Stradiņa rokrakstus, kuru vidū bija LZA 
prezidenta ievadvārdu rokraksts J. Endzelī-
na konferencē un 1998. g. 12. maija LZA 
iesnieguma projekts par Satversmes grozīju-
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miem, nosakot latviešu valodu kā valsts valo-
du un ietverot šo tēzi negrozāmā Satversmes 
pantā). Izsole deva 25 tūkstošus latu Likteņ-
dārza izbūvei.

29. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu no-
daļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības 
un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezi-
dija kopsēde, kurā noklausījās LLMZA jauno 
locekļu kandidātu ziņojumus: Lauksaimnie-
cības zinātņu nodaļas kandidāte Arta Kron-
berga, Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas 
kandidāte Velta Paršova, Mežzinātņu nodaļas 
locekļa kandidāts Jurģis Jansons. Akadēmiķe 
Baiba Rivža ziņoja par ESF projekta „Augstākās 
izglītības studiju programmu izvērtēšana un 
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 
2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/ 
001 galvenajiem rezultātiem. 

29.−30. aprīlī prezidents O. Spārītis 
piedalījās Eiropas zinātņu akadēmiju federā-
cijas (angliski saīsin. ALLEA) 14. ģenerālajā 
asamblejā, kas notika Berlīnes−Brandenbur-
gas zinātņu akadēmijā (Vācija).

30. aprīlī LVMI „Silava” notika mežzināt-
nieku Pētera Zālīša un Jurģa Jansona mono-
grāfijas „Latvijas meža tipoloģija un tās nā-
kotne” un a/s „Latvijas valsts meži” izdotās 
Armanda Berķa vadītās radošās grupas saga-
tavotās „Rokasgrāmatas meža tipu noteikša-
nā” atvēršanas svētki. 

LZA ārzemju loceklim Paulam Janmei  
jam — 60. 

maijs

1. maijā LZA korespondētājloceklei Mai-
jai Ruklišai — 70. 

2. maijā LZA Mazajā zālē notika LTF 
25. gadadienai un Latvijas neatkarības  

23. gadadienai veltītas svinības. Atklāšanas 
uzrunu teica LZA viceprezidents Tālavs Jun-
dzis. Par Latvijas Tautas frontes lomu Latvi-
jas Republikas neatkarības atgūšanā referē-
ja Dainis Īvāns, bij. Latvijas Tautas frontes 
priekšsēdētājs. Kinooperators Gunārs Ban-
dēns demonstrēja līdz šim nepubliskotus do-
kumentālos videomateriālus.

RLB kārtējais LZA HSZN akadēmiskais 
lasījums — LZA korespondētājloceklis, LU 
Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. 
Guntis Zemītis iepazīstināja klausītājus ar lī-
biešu vēsturi. 

RLB Zelta zālē svinīgā sarīkojumā „Gais-
ma ausa” sveica jaunievēlētos RLB Goda 
biedrus Viktoru Hausmani, Ēriku Hānbergu, 
Raimondu Paulu. Saulrietā RLB nama fasādē 
iededza latviešu glezniecības meistara Jaņa 
Rozentāla gleznieciskā panno izgaismojumu.

3. maijā akadēmiķei Maijai Dambrovai — 
45. 

4. maijā LZA goda doktoram Paulim Laz-
dam — 75. 

7. maijā LZA viceprezidents Juris Ekma-
nis pieņēma Dienvidkorejas (Korejas Repub-
lika) vēstniecības Latvijā pilnvaroto lietvedi 
Sunhjunu Čoi (Sung Hyun Choi), kurš vēlējās 
saņemt informāciju jautājumos par atjaunoja-
mās enerģijas attīstību Latvijā.

8. maijā — Rīgas Latviešu biedrībā 
starptautiska konference, veltīta Imanta Zie-
doņa daiļrades un personības pētniecībai —  
„Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brī-
vības treniņš”. Konferenci VPP „Nacionālā 
identitāte” ietvaros organizēja LU Humanitāro 
zinātņu fakultāte, LZA korespondētājlocekle 
Dr. philol. Ausma Cimdiņa. Pasākumā notika 
grāmatas „Mans Ziedonis” atvēršana. Sast. 
Lija Brīdaka. Referātu „Imanta Ziedoņa dze-
jas pasaule” nolasīja Dr. h. c. philol. Rauls 
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Čilačava (Ukraina/Gruzija), vairāki citi ārzem-
ju un Latvijas zinātnieki, uzrunas sacīja kultū-
ras ministre Ž. JaunzemeGrende, LU rektors  
M. Auziņš, LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stra-
diņš un Rīgas Domes pārstāve E. Aldermane 
nolasīja Valsts prezidenta apsveikumu (Latvi-
jas Avīze. 2013. 9. maijā). 

LZA prezidents O. Spārītis Latvijas Zi-
nātņu akadēmijā pieņēma bij. Ukrainas Re-
publikas vēstnieku Raulu Čilačavu. Sarunā 
tika ieskicēti LZA un Gruzijas ZA sadarbības 
scenāriji Latvijas–Gruzijas kultūras studiju un 
sadarbības paplašināšanā.

12.−17. maijā LZA akadēmiķis B. Kal-
načs piedalījās Starptautiskās humanitāro 
zinātņu akadēmiju asociācijas (Union Aca-
demique Internationale, UAI) 87. Ģenerā-
lajā asamblejā, kas notika Maincā (Vācija). 
Par uAI prezidentu tika ievēlēts Norvēģijas 
Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Eivinds 
Andersens (Øivind Andersen), kurš ir bijis arī 
LZA viesis (2012). Blakus Asamblejas inte-
lektuāli piesātinātajai akadēmiskajai daļai 
tika risināti administratīvie jautājumi, kuros 
iezīmējās vēlme asociācijas darbību globa-
lizēt un modernizēt ceļā uz tās dibināšanas 
simtgadi, kas tiks atzīmēta 2019. gadā.

13. un 14. maijā — Paula Valdena 
8. simpozijs organiskajā ķīmijā, ko organizēja 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts (LOSI) un Latvi-
jas Universitāte. Simpozijs ir tradicionāls pa-
sākums, kura laikā notika starptautiski atzītu 
zinātnieku lekcijas, diskusiju cikli un pētījumu 
prezentācijas. Simpozijā apbalvoti arī Paula 
Valdena medaļas šāgada laureāti — valsts 
emeritētais zinātnieks Juris Briedis par būtis-
ku veikumu RTU 150 gadu vēstures izpētē, 
RTU profesors Gundars Mežinskis par nopel-
niem silikātu, augsttemperatūras un neorga-
nisko nanomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas 
attīstībā, kā arī LOSI profesors, LZA kor. loc. 
Edgars Sūna — par funkcionalizēto starpsa-

vienojumu sintēzi jaunu ārstniecības preparā-
tu radīšanā.  

14. maijā notika arī Latvijas Pasta iz-
dotās Paula Valdena 150. jubilejai veltītās 
pastmarkas svinīgā  prezentācija un pirmās 
dienas zīmogošana. 

15. maijā LZA goda doktoram Raulam 
Čilačavam — 65. 

LZA Mazajā zālē pasniegtas „L’Oreal”, 
UNESCO Nacionālās komisijas  un LZA bal-
vas Sievietēm zinātnē. Stipendijas saņēma: 
bioloģijas doktore zane Kalniņa, Latvijas Bio-
medicīnas pētījumu un studiju centra pētnie-
ce, kura strādās pie jauna, ar asins analīzes 
palīdzību veicama testa izveides sekmīgākai 
prostatas vēža diagnostikai un slimības gai-
tas prognozēšanai. Ir sagaidāms, ka šī testa 
precizitāte būs ievērojami augstāka, nekā līdz 
šim izmantotajiem. Tas dos informāciju arī par 
slimības agresivitāti, tādējādi palīdzot katram 
pacientam izvēlēties piemērotāko ārstēšanas 
kursu. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas ārste rezidente — endokrinoloģe, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta Bioķī-
mijas grupas pētniece, LU Medicīnas fakul-
tātes doktorante Jeļizaveta Sokolovska pētīs 
ģenētiskos, molekulāros un vides faktorus, 
kuri ietekmē nieru bojājuma (diabētiskās ne-
fropātijas) attīstību pacientiem ar 1. tipa cu-
kura diabētu. Diabētiskā nefropātija ir smaga 
diabēta komplikācija. Slimībai attīstoties, 
rodas tūskas, paaugstināts asinsspiediens, 
anēmija, nieru mazspēja, kādēļ pacientiem 
jāuzsāk nieru aizstājterapija vai jāveic nieru 
transplantācija. Pētījums veicinās izpratni 
par diabētiskās nefropātijas iemesliem un at-
tīstību, lai nākotnē varētu laikus noteikt un 
mazināt tās risku. Iegūtos rezultātus izman-
tos jaunu medikamentu ieviešanā cukura dia-
bēta komplikāciju profilaksei un ārstēšanai. 
Dabaszinātņu maģistre Liāna Širmane, Lat-
vijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 
pētniece, izzinās neorganisku luminiscences 
materiālu optisko īpašību izmaiņas atkarībā 
no daļiņu izmēra. Pētījuma rezultāti būs plaši 
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pielietojami — gan displejos un avārijas gais-
mas apzīmējumos, gan banknošu un identifi-
kācijas dokumentu aizsargāšanā pret viltoju-
miem, gan bioloģijā un medicīnā. 

16. maijā mūžībā aizgājis LZA kores-
pondētājloceklis Dr. biol. Gunārs Andrušaitis 
(16.02.1930–16.05.2013).

LU Vēstures muzeja zālē notika LU LFMI 
un LU organizētā 25. konference „Meklējumi 
un atradumi”. 

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
izglītības tehnoloģiju centra atklāšana Anniņ-
muižā. Jaunais centrs ir modernākais Baltijā. 

17. maijā RTU Mazajā zālē notika Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas, informācijas teh-
noloģiju uzņēmuma Exigen Services Latvia 
un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonda Eižena Āriņa balvas pasniegšanas cere-
monija. Balvas saņēma iniciatīvu platformas 
„ManaBalss.lv” autors Jānis Erts par Latvijai 
nozīmīgu praktisku ieguldījumu informāci-
jas sabiedrības attīstībā un profesors Aldis 
Baums par mūža ieguldījumu informācijas 
tehnoloģiju attīstībā Latvijā.

19. maijā — Rēzeknē atklāja Austrum-
latvijas koncertzāli „Gors”, pirmo jaunuzcelto 
reģionālo koncertzāli Latvijā. 

21. maijā LZA Senāta sēde. Senāts ap-
stiprināja vakanču sarakstu jaunu LZA locek-
ļu vēlēšanām un, iepazinies ar četru sējumu 
akadēmisko rakstu „Latvieši un Latvija” saga-
tavošanas gaitu un pirmo divu sējumu sagata-
voto manuskriptu, nolēma apstiprināt rakstu 
redakcijas kolēģiju: galvenais redaktors Jānis 
Stradiņš, 1. sējuma atbildīgie redaktori Ilga 
Jansone un Andrejs Vasks, 2. un 3. sējuma 
atbildīgie redaktori Guntis Zemītis un Tālavs 
Jundzis, 4. sējuma atbildīgie redaktori Mai-
ja Kūle un Viktors Hausmanis. Atzīt paveikto 
darbu akadēmisko rakstu sagatavošanā par 

veiksmīgu un ieteikt to publicēšanai 2013. g.
Senāts noklausījās LZA korespondētāj

locekļa Pētera Trapenciera ziņojumu par  
UNESCO ietvaros rīkotiem Paula Valdena at-
ceres pasākumiem un P. Valdena organiskās 
ķīmijas simpozija tradīcijām Latvijā un Dr. 
biol. Ineses Čakstiņas ziņojumu „Pats sev 
ārsts. Šūnas kā zāles (šūnu terapija)”. Senāts 
piešķīra Atzinības rakstu Miervaldim Moze-
ram par aktīvu sadarbību ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju Cicerona balvu piešķiršanas pasā-
kumu organizēšanā un LZA korespondētājlo-
ceklim Pēterim Trapencierim par Paula Valde-
na organiskās ķīmijas starptautisko simpoziju 
rosināšanu un organizēšanu. Atzinības rakstu 
piešķīra arī LZA goda loceklei tēlniecei Artai 
Dumpei par kultūrvēsturiski nozīmīgu tēlnie-
cības darbu radīšanu un sadarbību ar Latvijas 
Zinātņu akadēmiju. 

22. maijā LZA Senāta priekšsēdētājs 
Jānis Stradiņš tikās ar Latvijas Prezidentu 
Andri Bērziņu, lai pārrunātu priekšlikumu 
Valsts prezidentam kļūt par Eiropas Zināt-
ņu un mākslu akadēmijas (EZMA) aizbildni 
no Latvijas. Jānis Stradiņš sarunā izklāstīja 
Valsts prezidentam EZMA darbības principus 
un mērķus, kā arī līdz šim Latvijā paveikto 
zinātnes attīstībai. Tāpat viņš izklāstīja EZMA 
aizbildņu uzaicināšanas principus un nodeva 
Valsts prezidentam EZMA prezidenta Fēliksa 
Ungera uzaicinājumu kļūt par akadēmijas 
aizbildni no Latvijas. Andris Bērziņš pieņēma 
uzaicinājumu, izsakot pateicību par sev izrā-
dīto godu, kā arī pauda apņēmību praktiski 
palīdzēt Latvijas zinātniekiem nozīmīgos jau-
tājumos un piedalīties LZA rīkotajā Letonikas 
kongresā, kura ietvaros notiks LZA un EZMA 
kopsēde Rīgā un Turaidā.

Akadēmiķim Uldim Sedmalim — 80. 

FTZN seminārs par ERANET projektiem. 
Informāciju sniedza Dr. biol. Maija Bundule. 
Pārskatu par dalību ERANET „ICTAGRI” 
projektā „Atvērta sistēma traktoru autonomai 
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darbībai” (Open System for Tractors’ Auto-
nomous Operations, STRATOS) sniedza RTU 
prof. Dr. habil. sc. comp. Valērijs Zagurskis 
un Dmitrijs Blizņuks.

LZA goda loceklei Artai Dumpei — 80. 

Mūžībā aizgāja izcils astronoms, viens no 
Zemes mākslīgo pavadoņu fotogrāfiskās no-
vērošanas un lāzerlokācijas pionieriem Latvi-
jā un arī pasaulē Dr. phys. Kazimirs Lapuška.

27. maijā akadēmiķim Raimondam Val-
teram — 75.

 
LZA LMZN un Latvijas Lauksaimniecības 

un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsē-
de. LLMZA jauno locekļu kandidātu zinātnis-
kie ziņojumi: Dr. sc. ing. Sandra Muižniece 
Brasava, Dr. oec. Ligita Melece, Dr. sc. ing. 
Lilita Ozola, Dr. sc. ing. Imants Nulle. 

29. maijā LZA korespondētājloceklei Inai 
Druvietei — 55. 

31. maijā akadēmiķim Viktoram Ivbu 
lim — 80. 

Akadēmiķim Pēterim Zvidriņam — 70. 
Sarīkota jubilāra Biobibliogrāfijas atklāšana.

Jūnijs

4. jūnijā LZA goda loceklim Valdim Jā-
kobsonam — 75.

5. jūnijā LZA prezidents O. Spārītis un 
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš nosūtī-
ja apsveikumu akadēmiķim Vladimiram For-
tovam saistībā ar viņa ievēlēšanu Krievijas  
Zinātņu akadēmijas prezidenta amatā.

6.− 7. jūnijā LZA prezidents O. Spārītis 
piedalījās ES valstu Zinātņu akadēmiju kon-
sultatīvās padomes (EAsAc) kārtējā sanāk-

smē Hallē, kura notika Vācijas Nacionālajā 
Zinātņu akadēmijā Leopoldina.

7. jūnijā norisinājās Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas  
(LLMZA) kopsapulce, kas bija veltīta Pauļa 
Lejiņa 130 gadu jubilejai. Kopsapulces sāku-
mā ar pārskatu par LLMZA darbu 2012. g. 
un plānotajiem uzdevumiem 2013. g. iepa-
zīstināja LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Tika nolasīta zemkopības ministres  
Dr. oec. Laimdotas Straujumas uzruna. Klāt-
esošos sveica arī Lauksaimnieku organizā-
cijas sadarbības padomes pārstāvis Dr. agr. 
Guntis Rozītis. 

Pieminot P. Lejiņa 130 gadu jubileju, 
izvērstu referātu par pirmā Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidenta mūža un darba gāju-
mu bija sagatavojis akadēmiķis J. Stradiņš.  
P. Lejiņu viņš salīdzināja ar citu izcilu Latvijas 
zinātnieku — Paulu Valdenu, jo abu biogrāfi-
jās vērojamas vairākas līdzīgas paralēles, tur-
klāt P. Lejiņš bija P. Valdena skolnieks. 

Ar ziņojumu „Augļkopība — zinātne un 
nozares attīstība” uzstājās P. Lejiņa balvas 
2002. g. laureāte Dr. agr. Māra Skrīvele.

Kopsapulcē, piedaloties Hipotēku bankas 
valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam 
Krieviņam, tika sveikti LLMZA, LLU un Hipo-
tēku bankas konkursa laureāti un viņu zināt-
nisko darbu vadītāji. 

11. jūnijā Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu 
Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas 
(NJF) Ekonomikas nodaļas sanāksme, kurā 
izskatīti NJF paveiktie uzdevumi 2012. g. un 
plānotās aktivitātes 2013.−2015. g. 

12. jūnijā NJF Latvijas Ekonomikas no-
daļa organizēja semināru par vietējo pārtikas 
ražotāju un amatnieku ķēdēm. Tajā piedalījās 
gan zinātnieki, gan mājražotāji un ar tiem 
saistīto asociāciju locekļi, Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra pārstāvji u.c. NJF 
būtiskākais uzdevums ir veicināt pētījumus 
lauksaimniecības zinātnes jomā Ziemeļvals-



63

zINāTNeS Dzīve

tīs un Baltijas valstīs. NJF cieši sadarbojas ar 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecī-
bas un meža zinātņu nodaļu, kā arī Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmi-
ju, kā arī citām nozares institūcijām.

16. jūnijā notika LZA, a/s „Latvijas dzelz-
ceļš” un Rīgas Tehniskās universitātes attīstī-
bas fonda ekspertu komisijas sēde. Ekspertu 
komisija piešķīra Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
a/s „Latvijas dzelzceļš” un Rīgas Tehniskās 
universitātes attīstības fonda 2013. g. bal-
vas zinātnē — Kazimiram Voroņeckim par 
mūža devumu un Pāvelam Četirbokam par 
pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Vei-
cināšanas stipendijas tika piešķirtas Nadīnai 
Tarancovai, Anastasijai Pinčukai un Jevge-
ņijam Stepanovam. Balvu pasniegšana noti-
ka 2013. g. augustā a/s „Latvijas dzelzceļš” 
dzimšanas dienā.

18. jūnijā LZA Senāta sēde. Sēdes sāku-
mā tika pasniegti LZA prezidenta Pateicības 
raksti divām LMA māksliniecēm — tekstil-
māksliniecei Ainai Muzei un šuvējai Baibai 
Čariņai par LZA karoga atjaunošanu. Prezi-
denta Pateicības rakstu saņēma arī „Latvijas 
Avīzes” žurnāliste Ilze Kuzmina. Ziņojumu 
„Pirmā Zinātņu akadēmijas prezidenta Pau-
ļa Lejiņa devums Latvijas zinātnē un Zināt-
ņu akadēmijas veidošanā” sniedza Senāta 
priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš. Par 
LZP ekspertu komisiju vēlēšanu rezultātiem 
un LZP uzdevumiem ziņoja akadēmiķi Juris 
Jansons un Andrejs Siliņš.    

Senāts pieņēma lēmumu par 2014. g. 
LZA vārdbalvu izsludināšanu un izvirzīja Vac-
lava Havela balvai LZA goda locekli Knutu 
Skujenieku. Senāts piešķīra LZA goda mece-
nāta nosaukumu Pēteram Avenam par Lat-
vijas zinātnes būtisku atbalstu. Pēc Senāta 
sēdes notika Mārtiņa Vilipsona fotoizstādes 
„Latvijas daba” atklāšana. 

18. jūnijā LZA goda doktoram Guntim 
Eniņam — 80.

19. jūnijā LZA korespondētājloceklim 
Andrim Plotniekam — 75.

20. jūnijā akadēmiķei Ilgai Jansonei — 
55.

23. jūnijā akadēmiķim Jānim Krasti 
ņam — 70.

Jūlijs

2. jūlijā akadēmiķim Viktoram Kaln-
bērzam — 85. Atvērta viņa grāmata „Мое 
время”.

LZA korespondētājloceklim Robertam 
Maksimovam — 75. 

4. jūlijā LU Latvijas vēstures institūtā 
atvēra akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča dzī-
vesstāstu „Mana dzīve — no ganuzēna līdz 
akadēmiķim”. 

5. jūlijā LZA ārzemju loceklim Jurim 
Hartmanim — 85. 

LZA goda doktorei Ivetai Ozolantai — 65. 

9. jūlijā akadēmiķim Indriķim Muižnie-
kam — 60.

10. jūlijā „Mildas” prototips pelnījis pie-
minekli. Akadēmiķis Jānis Stradiņš nosūtījis 
vēstuli Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram 
Rimšēvičam, rosinot uzstādīt piemiņas zīmi 
slavenās piecu latu monētas un arī nākamās 
vienu un divu eiro monētu rotājošās tautumei-
tas prototipam Zelmai Brauerei (Viesturs 
Sprūde. Latvijas Avīze. 2013. 10. jūl.). 

11. jūlijā LZA korespondētājloceklim Igo-
ram Aksikam — 65. 

Jaunpiebalgā notika restaurētās Jaunpie-
balgas baznīcas atklāšana. Tās restaurēšanā 
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palīdzēja arī Avena fonds. Pasākumā piedalī-
jās Valsts prezidents Andris Bērziņš un arhi-
bīskaps Jānis Vanags.

12. jūlijā akadēmiķim Edvīnam Vana
gam — 75. 

15. jūlijā LZA goda doktoram Andrejam 
Alksnim — 85. 

16. jūlijā LZA korespondētājloceklim 
Osvaldam Pugovičam — 50. 

18. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijā 
pēc prezidenta O. Spārīša ielūguma vieso-
jās Gruzijas Nacionālās zinātņu akadēmijas 
prezidents Georgi Kvesitadze. Vizītes mērķis: 
iepazīšanās ar LZA darbību, ar zinātnes stā-
vokli Latvijā un līguma par zinātnisko sadar-
bību starp LZA un Gruzijas NZA parakstīša-
na. Pieņemšanā piedalījās akadēmijas locekļi  
V. Kampars, R. Karnīte, E. Grēns, M. Rutkis, 
kā arī A. Ūbelis, I. Brence, A. Draveniece un 
K. Broks. 

Gruzijas NZA misija ir koordinēt zināt-
nisko darbību Gruzijā un veidot kontaktus ar 
ārvalstu zinātņu akadēmijām un zinātniskiem 
centriem. Kā spēcīgākās zinātņu nozares 
Gruzijā G. Kvesitadze nosauca matemātiku, 
eksperimentālo fiziku, ģeoloģiju un bioloģiju 
(botānika). Tikšanās noslēgumā prezidents 
G. Kvesitadze kā dāvanu pasniedza arī Gru-
zijas NZA zinātniskā žurnāla „Bulletin of the 
Georgian National Academy of Sciences” 
jaunāko numuru, uzsverot, ka žurnāla redak-
cijas padomē darbojas vairāki Nobela prēmi-
jas laureāti. 

LZA–GNZA divpusējās sadarbības līgums 
ir spēkā kopš parakstīšanas dienas, turklāt 
tiks veicināta arī pētnieku apmaiņa.

19. jūlijā LZA saņemta  ministra V. Dom-
brovska parakstīta vēstule „Par valsts pētīju-
mu programmām”. Valsts pētījumu program-
mu finansējums 2013. g. ir četri milj. latu. 
Valsts kopējais zinātnei piešķirtais finansē-

jums 2013. g. — Ls 16 417. LZA saņēma 
LR IZM vēstuli „Par funkciju apvienošanas  
ierosinājumu” — aicinājumu iesaistīties zi-
nātnes politikas plānošanas procesos, snie-
dzot ministrijai aktuālu informāciju, ar pierā-
dījumiem balstītus priekšlikumus. 

24. jūlijā pie J. Vītola muzeja atklāta pie-
miņas plāksne. „Gaujiena ir mana paradīze” —  
vēsta uzraksts uz Jāzepa Vītola (1863–1948) 
piemiņas plāksnes, kas veltīta J. Vītola 150. 
dzimšanas dienas un muzeja „Anniņas” at-
klāšanas 50 gadu atcerei. Plāksnes autors — 
LZA goda loceklis Jānis Strupulis. 

25. jūlijā LU Akadēmiskajā bibliotēkā, 
Rūpniecības ielā 10, atklāja jūras tēmai  
veltītu Latvijas grafiķu un tēlnieku mazo for-
mu — ekslibru, pastmarku, miniatūrgrafiku, 
medaļu, pakešu un miniatūrtēlniecības — iz-
stādi „Man’s kuģīts ir tik foršs”. Izstāde veltī-
ta starptautiskajai buru kuģu regatei „The tall 
ships races 2013”. Piedalījās: Elita Viliama, 
Jānis Strupulis, Bruno Strautiņš, Velga Eizen-
berga, Vija Dzintare, Inta Berga un citi (Die-
na. 2013. 30. jūl.). 

26. jūlijā Paula Valdena 150. gadadie-
nas pasākumi Latvijā: P. Valdena ielas at-
klāšana Rīgā, Ķīpsalā, P. Valdena piemiņas 
vietas apmeklējums Rubenē, P. Valdena ielas 
atklāšana Valmierā, piemiņas plāksnes atklā-
šana Rozulā pie P. Valdena dzimtajām mājām 
„Kalniņi”, P. Valdena ozols Ungurmuižas par-
kā. (Svinības veicināja: RTU, LZA, UNESCO 
Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Orga-
niskās sintēzes institūts, Valmieras Dome,  
Valmieras muzejs, a/s „Valmieras stikla šķied-
ra”, Pārgaujas novada Dome, Ungurmuižas 
muzejs).

29. jūlijā LZA goda doktorei Lilitai Vana-
gai — 60. 
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augusts

10. augustā Usmas Tautas namā notika 
Rubeņa bataljona muzeja un Latvijas Okupā-
cijas muzeja organizēta zinātniskā konferen-
ce, veltīta Latvijas Centrālās padomes dibinā-
šanas 70. gadadienai.

12. augustā LZA korespondētājloceklim 
Aleksejam Kuzminam — 45. 

15. augustā Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs ielūdza uz LZA goda locekļa Ilmāra 
Blumberga personālizstādes un grāmatas „Es 
nemiršu” atklāšanu izstāžu zālē „Arsenāls” . 

Skrundas novadā atklāj kuršu ugunska-
pus. Konsultē Andrejs Vasks, arheoloģiskos 
izrakumus vada Sandra Zirne. 

18. augustā akadēmiķim Jānim Gra
bim — 70. 

21. augustā akadēmiķim Gundarim Tete-
rim — 85. 

25. augustā LZA goda loceklei Annai Žī-
gurei — 65. 

27. augustā pirms 100 gadiem dzimis 
arheologs LZA goda loceklis Jānis Graudonis 
(Latvijas Avīze. 2013. 27. aug.). 

29. augustā starptautiskā konference 
„Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim 
Graudonim — 100” Turaidas muzejrezervā-
tā — muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā 
mājā. 

LZA izbraukuma sēde konference Mālpi-
lī — „Mālpils novada kultūrvēstures jautāju-
mi”. Rīko: LZA, Mālpils novada pašvaldība, 
biedrība „Idoves mantojums”.

31. augustā akadēmiķim Mārtiņam Be-
ķeram — 85. 

Septembris

4. septembrī LZA Mazajā zālē svinīga Val-
tera Capa balvas pasniegšana akadēmiķim 
profesoram Jānim Spīgulim par ievērojamiem 
izgudrojumiem šķiedru optikā un biofotonikā. 
Balvu labākajam izgudrotājam kopš 2004. g. 
reizi divos gados kopīgi piešķir firma Minox 
(Vācija), Latvijas Zinātņu akadēmija un LR Pa-
tentu valde. Ceremonijā piedalījās vācu firmas 
Minox GmbH pārstāvis Fridrihs Ehšlāgers un 
Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Latvijā Andrea Viktorīna 
(Andrea Joana–Maria Wiktorin). 

LZA akadēmiķis (ievēlēts 2012) Jānis 
Spīgulis dz. 09.05.1950., Dr. habil. phys. 
(1993). LU profesors, Atomfizikas un spek-
troskopijas institūta direktors (2004–2012), 
Biofotonikas laboratorijas vadītājs. Veicis pē-
tījumus atomspektroskopijā, optoelektronikā 
un šķiedru optikā; kopš 1995. g. pievērsies 
biomedicīniskai optikai un biofotonikai. Pēdē-
jā laikā pieteicis un vadījis vairākus nozīmīgus 
ES struktūrfondu, 7. Ietvarprogrammas un 
citus starptautiskus projektus jaunu optiskās 
diagnostikas un monitoringa metožu un ierī-
ču izstrādē, iesaistot biofotonikas pētījumos 
ap 50 jauno zinātnieku. Latvijas pārstāvis 
vairākās starptautiskās profesionālās organi-
zācijās (ASV Optikas biedrībā, Starptautis-
kajā Optikas komisijā, Vispasaules konsor-
cijā BIOPHOTONICS4LIFE), Baltijā vienīgais 
Starptautiskās optikas un fotonikas biedrības 
sPIE īstenais loceklis (Fellow SPIE). Latvijas 
Profesoru asociācijas, Latvijas Fizikas bied-
rības un Latvijas Medicīnas inženierzinātņu 
un fizikas biedrības biedrs. Pētījumu rezultāti 
atspoguļoti 170 zinātniskajās publikācijās un 
17 patentos. Vairāk: www.lanet.lv/~spigulis. 
Jāņa Spīguļa jaunie optiskie paņēmieni ādas 
un asinsvadu saslimstību diagnostikai atzī-
mēti kā viens no nozīmīgākajiem Latvijas zi-
nātnes sasniegumiem 2006. g. 

6. septembrī LZA goda loceklim Ilmāram 
Blumbergam — 70. 
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Rīgā, Lomonosova ielā 1, pie Baltijas in-
stitūta atklāja piemiņas plāksni dziedātājam 
Vladimiram Visockim (tēlnieks J. Strupulis, 
1974–1975. V. Visockis šeit koncertējis to-
reizējā Aviācijas institūta studentiem). 

7. septembrī LZA ārzemju loceklim Got
frīdam Ottingam — 55. 

LZA goda doktoram Andrim Zvirgzdam — 
85. 

10. septembrī LZA Senāta priekšsēdētājs 
J. Stradiņš tikās ar Viņa Svētību Dalailamu 
XIV Saeimas namā, kur tikšanos organizēja 
deputāti no Saeimas Tibetas atbalsta grupas. 
Akadēmiķis J. Stradiņš pasniedza Tibetas ga-
rīgajam līderim Latvijas Zinātņu akadēmijas 
medaļu un T. Jundža grāmatu par nevardar-
bīgo pretošanos Latvijā.

11. septembrī LZA ārzemju loceklim Ola-
fam Daugulim — 45. 

11. –13. septembrī Daļanā (Ķīna) Pasau-
les Ekonomikas foruma ietvaros notiekošajā 
Jauno līderu sanāksmē (Annual meeting of 
the New Champions 2013), kurai tika nomi-
nēti 40 izcilākie jaunie zinātnieki no inženier-
zinātņu un tehnoloģiju jomas, bija arī Latvijas 
Zinātņu akadēmijas nominētais Latvijas Uni-
versitātes kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs.

Sanāksmes laikā četrdesmit jaunie zināt-
nieki no 19 valstīm saņēma apbalvojumus, 
ko pasniedza Pasaules Ekonomikas foruma 
dibinātājs un izpilddirektors profesors Klauss 
Martins Švābs (Klaus Martin Schwab). 
V. Kaščejevs bija vienīgais laureāts no Centrā-
lās un Austrumeiropas.

12. septembrī LZA goda loceklim Jāze-
pam Ločmelim — 85. 

LU pirmo reizi iekļuvusi QS Top Universi-
ties reitingā, ieņemot 701.–800. vietu (Izglī-
tība un Kultūra. 2013.12. sept.). 

13. septembrī ĶBM ZN sēdē noklausījās 
LBMC vadošās pētnieces akadēmiķes Jeka-
terinas Ērenpreisas ziņojumu „Vēža izcelsme 
un rezistence pret ārstēšanu. Atgriežoties pie 
akadēmiķa Jāņa Ērenpreisa atziņām”. 

LZA prezidents O. Spārītis nosūtīja ap-
sveikumu Baltkrievijas Nacionālās zinātņu 
akadēmijas ilggadējam (1969–1987) prezi-
dentam N. Borisēvičam saistībā ar viņa 90. 
dzimšanas dienu, ko Baltkrievijas Nacionālā 
Zinātņu akadēmija atzīmē ar īpašu svinīgu 
pasākumu 23. septembrī.

LZA goda doktoram Agnim Štiftam — 90.

16. septembrī LU Akadēmiskā bibliotēka, 
Mārtina Mažvīda Lietuvas Nacionālā bibliotē-
ka un Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā 
ielūdza uz ceļojošo izstādi „Pavasara balsis”, 
kura notika Rūpniecības ielā 10 un bija vel-
tīta ievērojamā lietuviešu dzejnieka Mairoņa 
150. dzimšanas dienai. 

LZA LMZN un LLU, LLMZA prezidija 
kopsēde LZA Senāta zālē. LZA jauno locekļu 
kandidāti — Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš, Dr. 
agr. Ilze Skrabule, Dr. sc. ing. Gints Birzietis, 
Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis sniedza zināt-
niskus ziņojumus.

17. septembrī LZA Senāta sēde. Senāts 
noklausījās LZA īstenā locekļa kandidāta Jāņa 
Kloviņa zinātnisko ziņojumu „Cilvēka genoma 
izpēte: no molekulāriem mehānismiem līdz 
personalizētai medicīnai”. Akadēmiķe Maija 
Dambrova ziņoja par ES 7. Ietvara program-
mas projekta „InnovaBalt: Baltijas vadošā 
zāļu pētniecības centra Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta pētniecības un inovatīvā po-
tenciāla stiprināšana” uzsākšanu Latvijas Or-
ganiskās sintēzes institūtā, akadēmiķe Modra 
Murovska par projektu „Infekciju slimību pēt-
niecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa 
universitātē” /BALTINFECT Nr.316275. 

LZA prezidents O. Spārītis informēja sena-
torus par tiesībsarga viedokli zinātnes finan-
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sējuma jautājumā. Informāciju par 2013. g.  
LZA jaunu locekļu vēlēšanām pieteiktajiem 
kandidātiem sniedza LZA ģenerālsekretārs  
V. Kampars. Senāts izvirzīja LR Ministru kabi-
neta balvai LZA goda locekli Induli Ojāru Ran-
ku par nopelniem tautas nemateriālā kultūras 
mantojuma  saglabāšanā  un kultūrvides 
izkopšanā un akadēmiķi Ojāru Krastiņu par 
nopelniem matemātiskās statistikas attīstībā, 
studentu un jauno zinātnieku sagatavošanā. 
Senāts uzticēja LZA Prezidijam izvirzīt vēl vie-
nu kandidātu (par tādu kļuva prof. Jekaterina 
Ērenpreisa). Senāts piešķīra Atzinības rakstus 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rek-
toram, profesoram, LZA korespondētājlocek-
lim Dr. sc. ing. Jurim Skujānam un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes prorektoram, 
profesoram, LZA goda doktoram Dr.habil.
sc.ing. Pēterim Rivžam par veiksmīgu sadar-
bību starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāti. 

Pēc Senāta sēdes atklāja divu arhi tektu —  
Daiņa Bērziņa un Edvīna Vecumnieka — ak-
vareļu un pasteļu izstādi „Krīts un ūdens”.

Akadēmiķim Ivaram Knētam — 75.

19.–20. septembrī Jelgavā, LLU, notika 
plaša un svinīga lauksaimniecības augstākās 
izglītības 150 gadu jubilejas atzīmēšana (Zi-
nātnes Vēstnesis. 2013. 7. okt.).

21. septembrī LZA ārzemju loceklim Ju-
rim  Hartmanim — 85. 

25. septembrī ar tradicionālo LZA Lielās 
medaļas laureāta akadēmiķa Kurta Švarca 
lekciju sākās Akadēmijas rudens darba cē-
liens. Šogad lielu interesi izraisīja referāta 
tēma „Smadzenes un informācija”. Studen-
tu pārpildītā Akadēmijas Mazajā zālē viņš 
dalījās ar zinātnieku — fiziķu, ķīmiķu, me-
diķu, biologu un psihologu — uzskatiem par 
to, kā notiek informācijas apstrāde mūsu 
smadzenēs, kādu lomu šajā procesā ieņem  
māksla.

26. septembrī LU Juridiskās fakultātes 
zālē atvēra profesora Kalvja Torgāna grāma-
tu „Līgumu un deliktu tiesību problēmas”. 

Notika HSZN sēde. DU Humanitārās 
fakultātes Komparatīvistikas institūta asoci-
ētās profesores Dr. philol. Elīnas Vasiļjevas 
ziņojums „Ebreju teksts. Starpdisciplinārais 
skatījums”; Pētera Pildegoviča uzruna un 
LZA goda doktora grāda piešķiršana viņam; 
informācija par LZA 2013. g. jauno locekļu 
vēlēšanām (akadēmiķe Raita Karnīte); LZA 
korespondētājlocekļa kandidāta  Dr. sc. pol. 
Jāņa Ikstena zinātniskais ziņojums „Politis-
kās reklāmas ietekme uz pilsoņu izvēli”. Bal-
sojums atbalsta izteikšanai.

27.–28. septembrī starptautiska zināt-
niskā konference „No apmetnes līdz mūra 
pilīm: dzīvesvietas cauri laikmetiem. Arheo-
logam Ādolfam Stubavam — 100”. Rīko LU 
Latvijas vēstures institūts. 

28. septembrī LU notika Latvijas Brīv-
valsts pēdējam izglītības ministram un ilgga-
dējam LU rektoram ķīmijas profesoram Jūli-
jam Auškāpam veltītas grāmatas atklāšana.

Oktobris

3. oktobrī LZA goda loceklim Uldim Dum-
pim — 70.

Melngalvju namā atklāja Riharda Vāgnera 
piemiņas plāksni, tās autors ir tēlnieks J. Stru-
pulis (Zinātnes Vēstnesis. 2013. 21. okt.). 

4. oktobrī LZA goda loceklim Jānim And-
rim Osim — 70. Izstāde galerijā „Daugava” 
atklāta 16. oktobrī.

LZA ārzemju loceklim Kurtam Vītriham — 
75. 

Ar sarunu Rundālē par Apgaismības laik-
meta lomu Latvijas vēsturē iesākts J. Stradiņa 
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80 gadu dzimšanas dienai veltīto pasākumu 
cikls (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. 2013. 
7. okt.). 

5. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā 
seminārs „Profesoram Nikolajam Skujam — 
100 jeb kā simtgadīgas saknes atspoguļojas 
šodienas gastroenteroloģijā” un prof. N. Sku-
jam veltītās grāmatas atvēršana. Sēdi orga-
nizēja Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas 
Gastroenteroloģijas asociācija, Gremošanas 
slimību centrs GASTRO sadarbībā ar Fondu 
„Medicīniskās izglītības un zinātniskās izpē-
tes atbalstam” un Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Atbalsta fondu.  

6. oktobrī LZA goda loceklim Albertam 
Belam — 75. 

6.–8. oktobrī saskaņā ar foruma „Zināt-
ne un tehnoloģija sabiedrībā” dibinātāja un 
priekšsēdētāja K. Omi ielūgumu LZA pre-
zidents O. Spārītis piedalījās 10. pasaules 
forumā „Zinātne un tehnoloģija sabiedrībā 
(Science and Technology in Society)”, kas 
tradicionāli notiek Kioto (Japāna), kā arī fo-
ruma ietvaros notiekošajā pasaules zinātņu 
akadēmiju prezidentu sanāksmē, kuru savu-
kārt rīko Japānas Zinātnes padome.

7. oktobrī piešķirtas Baltijas asamblejas 
balvas. 2013. g. balva zinātnē piešķirta Dr. 
hist. Renātei Blumbergai par lībiešu vēstures 
apkopošanu, strādājot ne tikai Latvijā, bet arī 
Igaunijā un Somijā. BA balva literatūrā — 
Donaldam Kajokam (Lietuva), mākslā — Pē-
teram Vehi (Igaunija) (Latvijas Avīze. 2013. 
7. okt.). 

LZA Senāta sēde. Senāts noklausījās trīs 
LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskos zi-
ņojumus: „Bērnu veselība Latvijā: zinātniskie 
un organizatoriskie izaicinājumi” (LZA kor. 
loc. Dace Gardovska); „Pieredze ES pētnie-
ciskajos projektos” (LZA kor. loc. Tālis Tisen-
kopfs); „Semantiskās pārmaiņas un valodu 

attīstība” (LZA kor. loc. Andrejs Veisbergs). 
Senāts apstiprināja HSZN 26. septembra 
sēdes lēmumu un piešķīra LZA goda dok-
tora grādu (Dr. h. c. philol.) LU Humanitā-
ro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas  
ķīniešu valodas pasniedzējam Pēterim Pilde-
govičam.

8. oktobrī Nobela prēmija medicīnā pie-
šķirta amerikāņu zinātniekiem Džeimsam 
Rotmenam un Rendijam Šekmenam, kā arī 
vācu zinātniekam Tomasam Zīdkofam par 
šūnu transporta sistēmas pētniecību.

9. oktobrī Nobela prēmija fizikā piešķirta 
britu fiziķim Pīteram Higsam un beļģu zināt-
niekam Fransuā Englēram par t.s. dievišķo 
daļiņu jeb Higsa bozonu atklāšanu. Nobela 
prēmija ķīmijā piešķirta austriešu ķīmiķim 
Martinam Karplusam, britu zinātniekam 
Miaklam Levitam un izraēliešu zinātniekam 
Ariham Varšelam par sarežģītu ķīmisko sistē-
mu modelēšanas izstrādi. 

LZA FTZN sēde. LZA korespondētājlocek-
ļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētīju-
mu rezultātiem: Dr. sc. comp. Kārlis Čerāns; 
LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zi-
nātnisko pētījumu rezultātiem: Dr. habil. sc. 
ing. Jurijs Merkurjevs. 

Ar Dr. sc. comp. Kārļa Čerāna ziņojumu 
par pētījumu rezultātiem un LZA kor. loc. Dr. 
habil. sc. ing. Jurija Merkurjeva ziņojumu 
„Sarežģītu sistēmu modelēšanas un simu-
lēšanas metodoloģija un prakse” sākās FTZ 
nodaļas locekļu iepazīstināšana ar jaunajiem 
LZA locekļu kandidātiem. Nodaļas locekļi 
noklausījās LU Cietvielu fizikas institūta pēt-
nieka Jāņa Jansona ziņojumu „Par Latvijas 
zinātnes vēsturi”. J. Jansons kopš Latvijas 
Trešās atmodas laika sāka interesēties par 
padomju laikā noklusētajiem fizikas vēstures 
attīstības posmiem Latvijā un fiziķu biogrā-
fijām. Līdztekus pamatdarbam LU CFI viņš 
sistemātiski pētījis LU Fizikas institūta attīs-
tību (1919–1944), tā sākotnējo mācību spē-
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ku un sagatavoto fiziķu biogrāfijas. Pētījumu 
rezultātus fizikas vēsturē viņš ziņojis apm.17 
konferencēs, publicējis 50 rakstus un divas 
grāmatas. LU Cietvielu fizikas institūta Zināt-
niskā padome izvirzīja J. Jansonu ievēlēšanai 
par LZA Goda doktoru. Nodaļas locekļi vien-
balsīgi atbalstīja šo priekšlikumu un nolēma 
piešķirt J. Jansonam LZA Goda doktora grādu 
un lūgt LZA Senātu apstiprināt šo lēmumu.

10. oktobrī Limbažos atklāta LZA goda 
locekļa J. Strupuļa veidotā piemiņas plāksne 
ģenerālim Dāvidam Sīmansonam (Latvijas 
Avīze. 2013. 10. okt.). 

11. oktobrī LZA Ķīmijas, bioloģijas un 
medicīnas zinātņu nodaļas sēdē tās dalībnie-
ki noklausījās un vērtēja  LZA īsteno locekļu 
kandidātu Daces Gardovskas un Jāņa Klo-
viņa, kā arī korespondētājlocekļu kandidātu 
Sandras Lejnieces (medicīna), Aigara Jirgen-
sona un Edgara Liepiņa (ķīmija/farmācija) 
zinātniskos ziņojumus. Par LZA ārzemju lo-
cekļa kandidātu Haraldu cur Hauzenu infor-
māciju sniedza akadēmiķis J. Stradiņš. Aiz-
klāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu 
visiem pretendentiem.

15.–16. oktobrī sakarā ar Armēnijas 
Nacionālās zinātņu akadēmijas prezidenta 
R. Martirosjana ielūgumu LZA prezidents  
O. Spārītis piedalījās Armēnijas Nacionālās 
zinātņu akadēmijas 70. gadadienas svinībās 
Erevānā.

17. oktobrī LZA izbraukuma sēde Alojā, 
SIA Aloja Starkelsen, kura šobrīd ir lielākā 
kartupeļu cietes ražotāja Baltijā.

HSZN sēde. Darba kārtībā: „Pedagoģijas 
zinātne: realitāte un perspektīva” (LZA kores-
pondētājlocekle Tatjana Koķe). „Semantiskās 
pārmaiņas un valodas attīstība (latviešu va-
loda)” (LZA īstenā locekļa kandidāts Andrejs 
Veisbergs).   LZA ārzemju locekļu kandidāti.  
Ieteikuma ziņojumi: Dr. philol. Lembits Vaba 
(Lembit Vaba, Igaunija) (akadēmiķe Ilga Jan-

sone). PhD Jānis Tālivaldis Ozoliņš (Austrāli-
ja) (akadēmiķe Maija Kūle). Atbalsta izteik-
šana LZA īsteno locekļu un ārzemju locekļu 
kandidātiem (aizklātais balsojums).  

LMA Mākslas vēstures institūts ielūdza 
uz Borisa Vipera 20. piemiņas lasījumiem 
„Garais 19. gadsimts Latvijas arhitektūrā un 
mākslā: veltījums Rīgas pilsētas arhitekta 
Johana Daniela Felsko (1813–1902) 200. 
dzimšanas dienai Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes 
baznīcas Lutera zālē”.

18. oktobrī LZA ārzemju loceklim Alber-
tam Čiegim — 55. 

LZA korespondētājloceklim Jānim Rudzī-
tim — 75. 

19. oktobrī RLB plaša augstākās ķīmi-
jas izglītības 150 gadu jubilejas atzīmēšana. 
Klajā laista M. Jures sastādīta grāmata par 
ķīmiju Latvijā.

21. oktobrī LZA sēdē notika LZA Lielās 
medaļas pasniegšana LZA ārzemju loceklim 
Alvim Brāzmam. Laudatio sacīja akadēmiķis 
Jānis Bārzdiņš.  Laureāta lekcija „Bioloģija 
un medicīna kā informācijas zinātnes” izrai-
sīja lielu interesi.  

22. oktobrī par ieguldījumu Francijas 
un Latvijas attiecību veicināšanā kultūras 
jomā LZA goda loceklim Imantam Lancma-
nim piešķirts Francijas Ordenis Mākslā un  
literatūrā — Francijas goda apbalvojums. 
Tas dib. 1957. g. to personu apbalvošanai, 
kuru radošie darbi sekmējuši mākslas un lite-
ratūras prestižu Francijā un pasaulē (Diena. 
2013. 22. okt.). 

LZA Senāta sēde. Senāts noklausījās trīs 
LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskos zi-
ņojumus: „Augsnes zinātnes un agroķīmijas 
aktualitātes Latvijā” (LZA kor. loc. Aldis Kār-
kliņš); „Sarežģītu sistēmu modelēšanas un  
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simulēšanas metodoloģija un prakse” (LZA 
kor. loc. Jurijs Merkurjevs; „Sinhrotrona staro-
juma pētījumi nanometru skalā un ar femto
metru precizitāti” (LZA kor. loc. Juris Purāns). 
Tika pasniegts LZA goda doktora (Dr. h. c. 
philol.) diploms Pēterim Pildegovičam. LZA 
saņēma dāvinājumu — P. Pildegoviča sastā-
dīto „Lielo ķīniešu–latviešu vārdnīcu”. 

23. oktobrī LZA FTZN sēde. Nodaļas lo-
cekļi noklausījās LZA korespondētājlocekļu 
kandidātu ziņojumus par zinātnisko pētījumu 
rezultātiem: Dr. phys. Roberta Eglīša referā-
tu „Kompleksu materiālu virsmu un defektu 
aprēķini no pirmajiem principiem” un  PhD. 
Vjačeslava Kaščejeva referātu „Pētījumi kvan-
tu nanoelektronikā”, kā arī LZA īstenā locekļa 
kandidāta LZA kor. loc., Dr. habil. phys. Jura 
Purāna ziņojumu „Sinhrotrona starojuma pē-
tījumi manometru skalā un ar femtometru 
precizitāti”. LZA ārzemju locekļus — Juri Bani 
(Jūras Banys, Lietuva), dz. 30.12.1962.,  
Dr. habil. phys. (2000), Viļņas Universitātes 
rektoru un Nilu Kristensenu (Niels Chris-
tensen, Dānija), PhD (1970), Orhūsas Uni-
versitātes profesoru — raksturoja LU CFI 
direktors akadēmiķis Dr. habil. phys. Andris 

Šternbergs. Slēgtā balsošanā izteikts atbalsts 
visiem LZA jauno locekļu kandidātiem.

27. oktobrī LZA ārzemju loceklim Renē 
Moro — 75.

29.–30. oktobrī piektais Letonikas kon-
gress, kurā sniegts pārskats par valsts prog-
rammā „Nacionālā identitāte” paveikto. 
Latvijā ieradās Eiropas Zinātņu un mākslu 
akadēmijas (EZMA) prezidents F. Ungers, lai 
piedalītos Letonikas kongresā un EZMA iz-
braukuma sēdē. Profesors F. Ungers teica uz-
runu kongresa noslēguma plenārsēdē, kuras 
laikā arī notika Valsts prezidenta A. Bērziņa 
inaugurācija par EZMA goda protektoru Latvi-
jai. Kongresa ietvaros notiekošajā LZA–EZMA 
rudens kopsēdē Turaidā profesors F. Ungers 
pasniedza 2013. g. Fēliksa balvas: Lielo Fē-
liksa balvu LZA goda loceklei A. Jurkānei par 
Turaidas muzejrezervāta izveidošanu un attīs-
tīšanu par pasaules mēroga tūrisma objektu, 
veicināšanas balvas saņēma Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta pētnieki Dr. phi-
lol. S. Laime par latviešu tradicionālās kultū-
ras un Dr. philol. P. Daija par latviešu tautas 
apgaismības ideju pētniecību.
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