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Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.227 „Fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 58.punktu Latvijas
Zinātnes padome (turpmāk – LZP) sagatavoja pārskatu par fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu zinātnisko lietderību. Pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz projektu vadītāju iesniegtiem
zinātniskajiem pārskatiem par projektu īstenošanu.
2012.gadā LZP piešķīra finansējumu 146 tematisko pētījumu projektu un 11 pētnieciskās
sadarbības projektu turpinājumiem.
Pārskatā ir apkopota informācija par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu darba gaitu
un galvenajiem rezultātiem, zinātnisko sadarbību, publikācijām un patentiem.
Pārskatā sniegta informācija par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu zinātnisko
lietderību, ir apkopota pa pieciem zinātņu blokiem:
1. Dabas zinātnes un matemātika;
2. Inženierzinātnes un datorzinātne;
3. Bioloģija un medicīna;
4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnes;
5. Humanitārās un sociālās zinātnes.
Pārskata pielikumā ir informācija par 2012.gadā īstenoto pētījumu projektu ietvaros
publicētiem zinātniskiem rakstiem, monogrāfijām un patentiem.
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Dabaszinātnes un matemātika

Dabaszinātņu un matemātikas ietvaros 2012.gadā tika īstenoti 27 tematiskie projekti (10 fizikā, 14 - ķīmijā, 3- matemātikā) un 2 sadarbības projekti. Plānotie zinātniskie mērķi ir sasniegti
visos projektos.
Fizikas nozarē pirmoreiz pasaulē eksperimentāli izmērīti ātruma lauki magnētiskās
mikrokonvekcijas parādībā. Ar spektrāli-kinetiskām metodēm pētot komerciālos un eksperimentāli
izstrādātos SiO2 stiklus, noskaidrots, ka starpmezglu molekulārais skābeklis stiklos ir termiski
daudz stabilāks nekā starpmezglu skābeklis kristāliskā SiO2. Uz eksperimentālo datu pamata
izstrādāta 188Re kodola līmeņu sabrukšanas shēma, kas pie augstām ierosinājuma enerģijām uzrāda
lielāku līmeņu blīvumu, nekā teorētiski paredzēts. Kodolsintēzes materiālu labākai attīrīšanai no
tritija ieteikts materiālu karsēšanu (parastā metode) papildināt ar vienlaicīgu radiācijas un
magnētiskā lauka iedarbību. Tika realizēts nanoelektromehāniskais (NEM) slēdzis, kura atslēgšanās
balstās vienīgi uz Ge nanovada elastiskā spēka izmantošanu, līdz ar to pārslēgšanai nav
nepieciešams trešais kontakts kā tas ir NEM releju izmantošanas gadījumā. Izmantojot Furjē
transformācijas spektroskopiju ar superaugstu izšķiršanu, identificētas līnijas un noteiktas Nb, V, La
atomu supersīkstruktūras konstantes ar nolūku tās izmantot astrofizikā. Izstrādāta teorija par atomu
ietērpto stāvokļu kvantu skaitļiem; uz izstrādātās teorijas bāzes ir piedāvāta metode kodola
magnētisko stāvokļu manipulācijai, izmantojot tikai lāzeru starojumu optiskajā diapazonā. Atklātais
lāzeru ietērpto stāvokļu interferences tiešais analogs dinamiskajos kvantu punktos ļauj iegūtos
priekšstatus par kvantu stāvokļu koherento manipulāciju pārnest uz nanoelektronikas sistēmām. Ar
EXAFS eksperimentiem iegūta oriģināla informācija par negatīvo termiskās izplešanās efektu ScF3.
Iizstrādāta oriģināla modelēšanas metodika NiO nanodaļiņu struktūras noteikšanai pēc
rentgenabsorbcijas spektriem. Eksperimentāli pārbaudīts jauna tipa bezkontakta elektromagnētisks
maisītājs, kas izmantojams metalurģijā kausējumu sastāva un temperatūras viendabības panākšanai
īsā laikā, būtiski taupot enerģiju. Pētot mikroviļņu lauka ietekmi uz dažādas izcelsmes biomasām,
konstatēts, ka biomasas priekšapstrāde ar mikroviļņiem (f=2,45 GHz) intensificē biomasas termisko
sadalīšanos un degšanu, palielinot iekārtas siltuma jaudu.
Ar Ventspils radioteleskopu izdevies konstatēt, ka izolēto Saules plankumu retinātajā
atmosfērā magnētiskais lauks vērsts pārsvarā radiāli, kas ļauj aplūkot daļu no izolēto Saules
plankumu atmosfēras kā iespējamu koronālo caurumu, kas ir Saules vēja daļiņu plūsmu avots.
Sadarbības projektu īstenoja 17 zinātniskās grupas (17 „apakšprojekti”) 6 zinātniskos
institūtos. Galvenā zinātnisko grupu sadarbības motivācija – uz iepriekšējo pieredzi balstīta jaunu,
visus interesējošu, perspektīvu materiālu izveide un to fizikālo īpašību izpēte. Ar ķīmijas novirzienu
vairāk saistītajās institūcijās galvenokārt norisinājusies jauno materiālu sintēze, tās apstākļu
novērtēšana Parādīts, ka daudzas fizikālās īpašības nanokompozītos nosaka virsmas procesi, tādēļ
liela uzmanība pievērsta struktūru morfoloģijai, kuras pētīšanai zinātniskās grupas izmantojušas
kopīgu aparatūru. Zinātniskā aparatūra izmantota ari studentu un doktorantu darbiem, mācību darbā
iesaistoties projekta dalībniekiem no LU un RTU. Izvirzītie uzdevumi ir izpildīti un plānotie mērķi
sasniegti. Problēmu rada niecīgais finansējums, kura dēļ projektu izpildei tiek veltīti tikai daži
cilvēkmēneši gadā, kas visumā ir par maz, lai veiktu konkurētspējīgu zinātnisko darbību.
Ķīmijas nozarē, risinot mūsdienu organiskās ķīmijas metodoloģiskās problēmas, kas
saistītas ar stereoselektīvu C-C saites veidošanu, tika izstrādāta diarilēteru iegūšanas metode,
izmantojot jaunus Pd vai Pt saturošus katalizātorus. Attīstot minētās katalītiskās metodes, atrasts, ka
magnētiski atdalāmas vara ferrīta nanodaļiņas katalīzē C-C saites veidošanu aizvietoto acetilēnu
iegūšanas reakcijās. Izstrādātas jaunas metodes 3,6-hidrētu 1,2-oksazīnu un 1,4-benzohinona
atvasinājumu sintēzei. Veikta jaunu jonu šķidrumu iegūšana uz (2-hidroksietil)amonija karboksilāta
pamata un pierādīta to priekšrocība salīdzinājumā ar pašreiz lietojamiem jonu šķidrumiem, tai
skaitā zemāka toksiskuma un labākas biodegradācijas ziņā.
Medicīniskās ķīmijas jomā ir izstrādātas metodes jaunu sintētisko katjono amfifilo
molekulu iegūšanai, kuras var kalpot par potenciāliem nevirāliem gēnu transfekcijas aģentiem. Ar
atomspēku mikroskopijas metodi ir pierādīta sintezēto savienojumu spēja veidot stabilus
nanoagregātus (liposomas vai micellas). Ogļhidrātu ķīmijas jomā veikti pētījumi, kas veltīti jauna
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tipa monosaharīdu sintēzei, kurus var pārveidot bioloģiski aktīvās molekulās, konjugējot gan savā
starpā, gan ar savienojumiem no citām vielu grupām. Veikta dažādu tipu farmakoforu: 2pirolidons, 1,4-dihidropiridīns, trialkilsilil- un trigermilfurāns, aziridīns utt. molekulārās struktūras
variēšana un sintezēto savienojumu neirotropās, kardiovaskulārās, pretvēža un histonu deacetilāzes
inhibējošas aktivitātes skrīnings in vitro un in vivo, kas deva iespēju pilnveidot jau zināmus
struktūras-aktivitātes sakarību datus un indentificēt perspektīvas vielas tālākām farmakoloģiskām
izpētēm. Minēto rezultātu sasniegšanu pozitīvi ietekmēja LOSI, LU un RTU zinātnisko un
materiālo resursu konsolidācija sadarbības projekta ietvaros.
Analītiskās un fizikālās ķīmijas jomā veiktie pētījumi vērsti uz 1,4-dihidropiridīnu un citu
bioloģiski aktīvo savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metožu izstrādāšanu, tai skaitā
arī atmosfērā un dūmgāzēs. Jaunsintezēto bioloģiski aktīvo savienojumu molekulārās struktūras
pierādītas ar 1H- un 13C-KMR spektriem, masspektriem, elementanalīzi, rentgenstruktūranalīzi un
oksidēšanas potenciāla mērījumiem. Ar pulvera rentgenstaru difraktometrijas metodi noteiktas
dažādu medicīnisku preparātu kristāliskās struktūras īpatnības.
Pētījumi materiālzinātnes jomā deva iespēju radīt jaunus lietderīgus produktus. Attīstot
koksnes ķīmisko pārstrādi, izstrādāti optimālie tehnoloģiskie parametri apses un oša koksnes
hidrotermiskai modifikācijai, kas uzlabo to ilgizturību. Veicot koksnes delignifikāciju, tika iegūti
polisaharīdu produkti, kas spējīgi veidot sazarotus furāna polimērus. Realizēta daudzkomponenšu
neorganisko fosfātu sistēmas modificēšana ar Sr, Mg, Mn , Ag u.c. joniem. Rezultātā tika iegūti
pulveri ar noteiktu daļiņu lielumu, īpatnējo virsmu un ķīmisko aktivitāti, kurus sekmīgi izmanto
kompozītmateriālos un kuriem ir laba saderība ar cilvēka organisma audiem.
Matemātikas nozarē saskaņā ar plānotiem mērķiem un uzdevumiem atskaites periodā
turpināta iepriekšējos gados izstrādāto asimptotisko algoritmu un robežteorēmu izpēte singulāra
veida dinamiskajā sistēmā ar Markova pārslēgumiem un iegūto rezultātu lietošana finanšu
ekonomikas matemātiskajos modeļos. Tika izstrādāts stohastisku funkcionāldiferenciālvienādojumu
analīzes algoritms ar stohastisku pusgrupu un atbilstošo kovariācijas operatoru pusgrupu aparātu
izmantošanu. Tika pētītas 4.kārtas diferenciālvienādojumu īpašības. Veikti impulsīvo, diskrēto,
neapgriežamo dinamisko sistēmu pētījumi, izmantojot iegūtos rezultātus tādās matemātikas
lietojumu sfērās, kā inženierzinātnē, ekonomikā un finansēs.
Atklāta nedeterminēto vaicājošo kvantu algoritmu jauna klase un izpētītas to pamatīpašības
un nepieciešamais nekonstruktivitātes daudzums rekursīvu funkciju klasu induktīvajā izvedumā.
Izveidotas jaunas algebraiskās metodes kvantu galīgu automātu konstruēšanā, izmantojot dažādu
varbūtisku galīgu automātu fragmentus. Turpināti pētījumi jaunu speciālu algoritmu izstrādē
diferenciālvienādojumu skaitliskai atrisināšanai. Izstrādātie algoritmi tika izmantoti magnetizēta
izstiepta piliena kustības modelēšanā ārējā rotējošā magnētiskajā laukā un elektrona kustības
modelēšanā žiratronā, magnētiskās hidrodinamikas problēmas risinājumā, intensīvās tērauda
rūdīšanas matemātiskā modeļa veidošanā, ģeometrisku objektu optimālās izvietojuma (pakošanas)
problēmas risināšanā, organisma emocionālā stresa mazināšanā.
Pārskata periodā sasniegto rezultātu novērtējums
Fizikas nozares pētījumu projektos iegūtie galvenie rezultāti rāda padziļinātus priekšstatus
par procesiem nanostruktūrās, atomu kodolos, elektromagnētiskajos un magnētiskajos laukos, kā ari
sniedz jaunas ziņas par Visuma uzbūvi. Veikti pasaules nozīmes eksperimenti magnētiskajā
mikrokonvekcijā. Iegūtie zinātniskie rezultāti par kodolsintēzes materiālu detritizāciju,
nanoelektromehāniskiem slēdžiem, elektromagnētiskiem bezkontakta maisītājiem ir ar potenciālu
praktisku nozīmi. Par rezultātu augsto zinātnisko līmeni liecina ievērojamais SCI publikāciju skaits
(83 publikācija un 27 konferenču materiāli) no kopēja zinātnisko publikāciju skaita (147
publikācijas).
Zinātniskie pētījumi ķīmijas nozarē tika veikti 14. pētījumu un vienā sadarbības projekta
ietvaros, sekmīgi noslēdzot visu četru gadu periodā ieplānoto uzdevumu izpildi. Neskatoties uz
ierobežotu finansējumu, minētos projektos tika sekmīgi realizēti pētījumi, lai risinātu mūsdienu
organiskās, medicīniskās, analītiskās un fizikālās ķīmijas zinātniskās problēmas un radītu jauna tipa
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perspektīvus polimēru un kompozīt materiālus. Pētījumos piedalījas LU, RTU, Latvijas Organiskās
sintēzes institūta, Latvijas Koksnes ķīmijas institūta un RTU Neorganiskās ķīmijas institūta
zinātniskais personāls, palīgpersonāls, kā arī doktoranti un studenti. Par veikto darbu augsto
kvalitāti liecina 48 publikācijas recenzējamos zinātniskajos žurnālos, zinātnisko sasniegumu
prezentācijas 118 starptautiskajās konferencēs. Oriģinālo zinātnisko un tehnoloģisko rezultātu
sasniegšanu apliecina 14 patenti. Projekta ietvaros izstrādāti 20 bakalaura, 30 maģistra un 3
promocijas darbi.
Zinātniskie pētījumi matemātikas nozarē 2012. gadā tika veikti 3 pētījumu projektu
ietvaros, sekmīgi noslēdzot visu četru gadu periodā ieplānoto uzdevumu izpildi. Par veikto darbu
augsto kvalitāti liecina 19 publikācijas recenzējamos zinātniskajos žurnālos, zinātnisko sasniegumu
prezentācijas 40 starptautiskajās konferencēs. Oriģinālo zinātnisko un tehnoloģisko rezultātu
sasniegšanu apliecina projekta ietvaros izstrādāti 8 maģistra un 5 promocijas darbi.
Zinātniskā sadarbība
Fizikās nozares projekti tiek izstrādāti sadarbībā gan ar Latvijas, gan ārzemju zinātniekiem
un zinātniskām organizācijām. Latvijas zinātniskās institūcijas un augstskolas sadarbojas gan
projektu ietvaros, gan piedaloties konferencēs (LU un RTU ikgadējās konferences, starptautiskā
konference FM&NT 2012, kas notika Rīgā). Sadarbība notiek kā ar kaimiņvalstīm Lietuvu,
Igauniju, Somiju, Zviedriju, Poliju, Ukrainu, Baltkrieviju, Krieviju, tā arī ar tādām zinātniskā ziņā
vadošām ES valstīm kā Vācija, Francija (eksperimenti kodolfizikā- Minhenes TU, LauesLanževēna Institūts Grenoblē), Lielbritānija, un Itālija. Sadarbība notiek arī ar tādām zinātnes
lielvalstīm kā ASV, Japāna un Ķīna. No ārzemju sadarbības zinātniskajām institūcijām varētu
atzīmēt Kavendišas Laboratoriju Lielbritānijā (J.Purāns), Tokijas Tehnoloģisko institūtu ( J.Teteris),
Čalmersa Universitāti Zviedrijā (G.Ķizāne), Korkas Universitāti Īrijā (D.Erts, G.Ķizāne), Pjēra un
Marijas Kirī Parīzes Universitāti (A.Cēbers), Pulkovas observatoriju Krievijā (B.Rjabovs),
Kalifornijas universitāti Berklijā (M.Auziņš), Izraēlas Tehnoloģiskais institūtu (M.Auziņš),
Oukridžas un Losalamosas Nacionālās laboratorijas ASV (A.Gailītis). Visplašākā sadarbība ar
vairāk nekā 20 ārzemju partneriem notiek M.Auziņa, J. Purāna un A. Gailīša vadīto projektu
ietvaros. Daudzi projektu izpildītāji vienlaicīgi piedalās arī LU un RTU studiju programmu izpildē.
Projektos ir iesaistīti doktoranti, maģistranti un bakalauri, kuru studiju darbi iekļaujas projektu
tematikā. Visu projektu rezultāti prezentēti gan vietējās, gan starptautiskās (galvenokārt)
konferencēs (kopumā - 222 prezentācijas).
Daļa ķīmisko pētījumu projektu tiek koordinēti ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts
pētījumu projektiem. Aktīva sadarbība tika uzturēta ar šādiem Eiropas Savienības un ārzemju
zinātniskiem centriem: Vāgeningenas Universitāte (Niedrlande), Helsinku Universitāte, Tamperes
Tehnoloģiskā Universitāte (Somija), Viļņas Universitāte , Bulgārijas ZA Cietvielu fizikas institūts,
Austrālijas Nacionālā Universitāte, Getingenes Universitāte (Vācija), Gentes Universitāte (Beļģija),
Koksnes tehnoloģijas un koksnes bioloģijas institūts (Vācija), Vācijas Federālais Materiālu
pētīšanas institūts, Gruzijas Lauksaimniecības Universitāte, Krievijas ZA Fizikālās ķīmijas institūts
(Maskava).
Matemātisko pētījumu rezultātu izmantošana ir saistīta ar ESF projektu „Atomāro un
nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un
kvalitatīvā izpēte” Nr. 2009/0223/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/008. Aktīva sadarbība tika
uzturēta ar šādiem ārzemju zinātniskiem centriem: Kioto Universitāte (Japāna) un Hokaido
Universitāte (Sapporo, Japāna), Ostravas Universitāte ( Čehijas Republika), Tartu Universitāte,
(Igaunija), Universitāte "Del Pais Vasco", (Bilbao Spānija), Černivcu Nacionālā Universitāte
(Černivci, Ukraina) un Ukrainas Nacionālā Tehniskā Universitāte (Kijeva, Ukraina).
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Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
Publicēti zinātniskie raksti (1.1.kategorija)∗
Publicēti zinātniskie raksti (1.2. un 1.3.kategorija)∗
Monogrāfijas (2.1.un 2.2.kategorija)/zinātniska
izdevumu redaktora darbs (3.1.kategorija)∗
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās
grāmatās/konferenču ziņojumu izdevumos
(proceedings) (4.1., 4.2.un 4.3.kategorija)∗
Publikācijas vietējo konferenču ziņojumu izdevumos
(4.4.kategorija)∗
Mācību grāmatas (6.5.kategorija)∗
Promocijas darbi (2.4.kategorija)∗
Citas publikācijas (6.1.kategorija)∗
Patenti (7.1.un 7.2.kategorija)∗
Projektu izpildē iesaistītie zinātnieki
Projektu izpildē iesaistītie doktoranti
∗ - saskaņā ar LZP Zinātnisko publikāciju klasifikāciju

Skaits
Fizika Mate- Ķīmija
Astron. mātika
81
19
48
9
8
28
1
55

40

Kopā
148
45
1
116

21
10

12
2
3
169
21

26

5

3

25
7

14
142
22

36

20
2
17
336
50
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Inženierzinātnes un datorzinātnes
Inženierzinātņu un datorzinātnes ietvaros 2012.gadā turpināts īstenot 25 tematiskos (6
mehānikā, 3 mašīnzinātnē, 3 enerģētikā, 1 būvzinātnē, 5 ķīmijas inženierzinātnē un 7 datorzinātnē)
un 3 sadarbības (1 datorzinātnēs un 2 inženierzinātnēs) projektus. Visi tematiskie pētījumi uzsākti
2009.gadā, un 2012.gads tiem ir projekta noslēguma gads. Sadarbības projekti uzsākti 2010.gadā,
2012.gadā tas ir turpinājies.
Mehānikas nozarē pētot jaunas paaudzes pultrūdētu kompozītmateriālus ar mērķi
paaugstināt no tiem darināto celtniecības konstrukciju nestspēju, ir izstrādāta metode pultrūdētu siju
stinguma aprēķinašanai stiepē, liecē un vērpē. To var izmantot kā ērtu praktisku paņēmienu, lai ātri
novērtētu pultrūdētu siju stinguma raksturlielumus un tos optimāli projektētu. Izgatavotas multifāzu
polimēru kompozīcijas (MPK) no poliolefīnu ar augstu kristāliskās fāzes saturu (ABPE un PP)
maisījumiem ar mikro- un nano-heterogenitātes pildvielām. Pētījumos noteikta būtiska magnētiskās
nanopildvielas ietekme uz ABPE un PP sprieguma-deformācijas (σ – ε) un citām fizikāli
mehāniskām īpašībām, kas ļauj iegūt materiālus ar palielinātu stiprību. Pētot polimēru kompozītus,
kas satur dažādu pildvielu (slāņaino silikātu, oglekļa nanocaurulīšu, nanošķiedru, sīkdispersu
pulveru u.c.) daļiņas, noskaidrotas nanodaļiņu disperģēšanās likumsakarības materiālā, kā arī to
ietekme uz polimēru matricu morfoloģiju. Pētot polimēru nanokompozītu mehāniskās, barjeras un
termiskās īpašības, ir pilnveidoti zināmie un izstrādāti jauni matemātiskie modeļi nanokompozītiem
ar anizometrisko daļiņu plašu sortimentu, ievērojot dažādus iespējamus materiāla struktūras
hierarhijas variantus. RTU Materiālu un konstrukciju institūtā pilnībā izveidota laminātu un
kompozītu prototipēšanas laboratorija, kas paredzēta šķiedru un laminātu prototipu veidošanai, tai
skaitā ar vaakumēšanas un karstās presēšanas metodi. Jaunizveidotajā laboratorijā četru gadu laikā
izveidoti vairāk nekā tūkstotis dažādu kompozītu, laminātu un sendviča konstrukciju paraugi un
validēta kompozīto materiālu konstrukciju dzīves cikla projektēšanas metodika. Izstrādātā
projektēšanas metodika aprobēta AS”Latvijas Finieris” prototipu produkcijas un modeļu pilnveidei.
Pētot kaulaudu izturības novērtējumu atkarībā no bojājumu uzkrāšanās līmeņa
(osteoporozes) ir secināts, ka plaisas ceļš kaulos ir atkarīgs no dažādiem parametriem, tādiem kā
plaisas garums un osteona un cementa līnijas sabrukšanas stīgrumu attiecība. Izstrādāts galīgo
elementu modelis, kas ļauj efektīvi modelēt plaisas augšanu heterogēnās vidēs ar iepriekš nezināmu
plaisu ceļu.
Pilnībā izstrādāta reto parādību fundamentālā teorija izmantošanai reto atraktoru pētījumiem
un pielietojumiem mašīnbūvē, mehānikā, vibrotehnikā un vibrotehnoloģijā, jauno materiālu ar
nanotehnoloģijas pielietojumu un kompozītu ražošanā un dinamiskā pārbaudē, aerokosmisko
objektu dinamikā, ka arī mašīnbūves konstrukciju un transporta katastrofu samazināšanai. Atrisināti
praktiski uzdevumi par prototipu teorētisko un praktisko izstrādi ar distances (radio) vadību.
Mašīnzinātnes nozarē radītas principiāli jaunas mehatroniskas diskrētas sistēmas un
nepārtrauktas vides inovatīvas tehnoloģijas, kā arī izpētīti jaunu materiālu statiskā un dinamiskā
uzvedība elastomēru jomā, pielietojot dinamiskās analīzes, optimizācijas un strukturālās sintēzes
metodes. Radītas zināšanas par jaunu struktūru sintēzi robotizētas zivs prototipa izstrādi, kā
rezultātā izgatavots un eksperimentāli pārbaudīts zemūdens peldošs robots.
Izpētīta līdz šim nezināmu regulāru telpisku šūnu kopas (honeycomb) ģeometrija, pie kam
šīs kopas ir tikai otrais zināmais regulāru daudzskaldņu tips pēc Platona kuba, ar kuriem var
aizpildīt trīsdimensiju telpu bez tukšumiem un pārklājumiem.
Izstrādāts, precizēts un aprobēts kvalitātes prognozēšanas matemātiskais modelis, kas saista
berzes virsmu kvalitāti ar metroloģiskiem un tehnoloģiskiem virsmu raksturojošajiem trīsdimensiju
(3D) parametriem. Uz šā kvalitātes prognozēšanas modeļa pamata tika izstrādātas zinātniski
pamatotas rekomendācijas par virsmu 3D parametru izvēli konstruēšanas procesā un
inženieraprēķinu metodika kustīgo salāgojumu nodilumizturības novērtēšanai. Izveidots
matemātiskais modelis, kas ļauj veikt triboelementa ar vien- un daudzslāņu jonu-plazmas
pārklājumu kvalitātes novērtēšanu. Pārklājumu izveide mašīnbūves izstrādājumu aizsardzībai
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(piem., hidro – degvielas aparatūras detaļas) var būtiski paaugstināt to darba drošumu un
visatbildīgāko detaļu resursu.
Izstrādāti inovatīvi būvmateriāli (pašplūstošais betons, augstas stiprības betons,
pucolānbetoni, jauni sorbenti ar feromagnētiskām īpašībām, sorbenti biogāzes efektīvākai ražošanai,
augsttemperatūras siltumizolācijas materiāli, konstruktīvie šūnu materiāli u.c.), izmantojot
rūpnieciskos un municipālos atkritumus, kā arī zemas kvalitātes dabas resursus. Speciāli apstrādātas
mikrosilīcija ūdens dispersijas izmantošanas rezultātā betonam konstatēts stabils spiedes stiprības
pieaugums 4 ... 6 % apmērā. Veiks izgudrojums, kā radīt pašblīvējošu betonu, kura sastāvā
ietvertais fluorescējošo lampu stikla atkritumu materiāls. Veikti pētījumi par perforētās tērauda
lentes tehnoloģisko atlikuma materiālu izmantošanu būvkonstrukcijās, kā rezultātā izstrādāti jauni
konstruktīvi šūnu materiāli.
Sadarbības projekta „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto
aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas laikā izveidots matemātiskais
modelis “Triboelementu ar nodilumizturīgiem pārklājumiem kvalitātes novērtēšana un drošuma
prognozēšana”. Pirmoreiz ar nanopārklājumu pārklatu virsmu aprakstam tika izmantota 3D virsmu
apraksta pieeja. Virsmas mikrotopogrāfijas 3D mērījumi ļauj noteikt jaunus parametrus, piemēram,
tādus kā materiāla tilpums, virsmas kontakta laukums u.c., kuri ir nepieciešami virsmu funkcionālo
īpašību, t.sk. triboloģisko īpašību novērtēšanai. Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko procesu
ekoloģiskās drošības izpētes virzienā izstrādāts un aprobēts (sākotnējā variantā) matemātiskais
modelis, kurš dod iespēju prognozēt dažāda izmēra pozitīvo un negatīvo klasterjonu koncentrāciju
gaisā. Izstrādāta un realizēta datu automatizētās ieguves un reģistrācijas sistēma (DAIRS), kura ļaus
izpildīt nanoparklājumu dažādu uzputināšanas tehnoloģiju efektivitātes daudzkriteriālo
novērtējumu. Ņemot vērā ārzemju kompāniju ražoto attiecīgo iekārtu augstās izmaksas, piedāvātā
sistēma ļauj būtiski samazināt visa projekta realizācijas izmaksas kopumā.
Enerģētikas nozarē veikti oriģināli pētījumi par līdzstrāvas dažāda veida pārveidotājiem un
to pielietojumu enerģijas uzkrāšanas sistēmās un alternatīvajā enerģētikā, kā arī par
energoefektīvām automatizētām LED tehnoloģijām un pusvadītāju pārveidotāju izveidi ar augstāku
energoefektivitāti. Izveidoti jauni elektroniskie bloki un sistēmas dzelzceļa avāriju novēršanai,
pielietojot bezvadu tehnoloģijas un asinhrono elektrodzinēju uzlabotas kvalitātes vadības sistēmas.
Izveidota elektromagnētiskās saderības laboratorija, kurā tika veikti plaši pārveidotāju
elektromagnētiskās saderības pētījumi ar vides objektiem, kā arī jaunu filtru izpēte
elektromagnētiskās saderības uzlabošanai. Pārskata periodā nobeigts pētījumu cikls par elektrisko
mašīnu un to elementu testēšanu ar elektriskām metodēm, kas īpaši piemērotas nemetālisku,
elektriski nevadošu materiālu (polimēru, kompozītu, keramikas) testēšanai. Šie materiāli,
pateicoties to labām elektroizolācijas īpašībām, elektromagnētisko viļņu caurspīdīgumam
kombinācijā ar pietiekoši augstu mehānisko izturību arvien sekmīgāk konkurē ar tradicionāliem
konstruktīviem materiāliem. Ir izstrādāta elektrisko sensoru teorija un jaunas, oriģinālas mērīšanas
metodes, kas pamatojas uz kontrolējamā objekta skenēšanu ar daudzdimensionālu elektrisko lauku.
Veikta enerģētisko objektu zemējumu un zibensaizsardzības skaitlisko risinājumu un avāriju
izraisīto metožu novērtēšana, ka arī pasaules vadošajās valstīs izmantojamo lieljaudas
elektrotehnisko iekārtu pārspriegumaizsardzības un tehniskā stāvokļa diagnostikas metožu analīze.
Atrisināts sarežģīto relejaizsardzības un automātikas ierīču efektivitātes pārbaudes uzdevums, kurš
ir tieši saistīts ar kopējo energosistēmu drošumu. Veikta metodikas un datormodeļa izmantošana
divās ēkās, izveidota ilgtspējīgas energoplānošanas metode, kas ņemtu vērā aprites cikla pieeju,
iespējamos CO2 uzglabāšanas risinājumus, kā arī izstrādāti priekšlikumi enerģētikas politikas
veidotājiem.
Būvzinātnes nozarē īstenota Latvijā pirmā siltā asfalta ražošana un ieklāšana. Noteiktas siltā
asfalta īpašības ar trīm dažādām piedevām modificētam asfaltam. Eksperimentālās ražošanas laikā
karstā asfalta minerālmateriālu temperatūra bija 150-180°C, bet siltā asfalta – 120-130°C.
Testēšanas rezultāti uzrādīja siltā asfalta kvalitātes rādītājus, kas ir līdzvērtīgi karstajam asfalta
maisījumam un atbilst Latvijas Ceļu specifikāciju prasībām. Izmešu mērījumi uzrādīja 20-35%
siltumnīcefekta gāzu samazinājumu, kā arī atbilstošu kurināmā patēriņa samazinājumu. Kā liels
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ieguvums konstatēta iestrādājamības un sablīvēšanas uzlabošana, kas var atļaut pagarināt
būvniecības sezonu un veikt asfaltēšanu naktīs. Noteikts, ka tipiskā Latvijas būvobjektā, pielietojot
siltā asfalta ražošanas tehnoloģiju, enerģijas patēriņš samazinās par 7-18%, turklāt eksperimentālās
ražošanas laikā noteikts, ka par vismaz 20% samazinās siltumnīcefekta izmešu daudzums
atmosfērā. Izpētes rezultātā ir noskaidrots, ka pielietojot visas pārbaudītās piedevas, iespējams
samazināt asfalta ražošanas temperatūru par 25°C, nodrošinot Latvijas Ceļu Specifikācijās noteiktās
prasības. „WarmMix-L” un „Sasobit” pielietošana ļauj panākt arī līdzvērtīgas ekspluatācijas
īpašības karstajam asfaltam, kā arī saskaņā ar ekspluatācijas īpašību testu rezultātiem nodrošināt
līdzvērtīgu tā kalpošanas laiku.
Ķīmijas inženierzinātnes nozarē izvērtēta radiācijas ķīmijas un fizikas metožu izmantošana
daudzfunkcionālu termoplastu kompozītu (DPK) īpašību modificēšanā, kas devis zināmu
ieguldījumu jaunu polimēru kompozītu, t.sk. viedo jeb „inteliģento” materiālu radīšanā (t.sk.,
termonosēdmateriālus, magnetoplastiskos materiālus, u.c. viedos materiālus, kas maina savas
īpašības dažādu ārējo faktoru ietekmē). Iegūts apstiprinājums hipotēzei, ka polimēru palielinātā
šļūde magnētiskā laukā pamatā ir attiecināma uz magnētisko momentu veidošanos struktūras
defektu rajonos parauga deformācijas laikā. Tieši tāpēc vislielākie magnētiskā lauka efekti tika
novēroti tieši kompozīcijām ar elastomēru saturu 10-20 m.%. Izstrādāti inovatīvu biokompozītu – ar
nanocelulozi (NC) un hitozānu, kā arī hitozāna nanodaļiņām (NH) modificētu papīru un plēvju –
iegūšanas tehnoloģijas zinātniskie pamati un noteiktas iegūto eksperimentālo paraugu mehāniskās,
virsmas un barjerīpašības. Šo pildvielu saturs (5-20 %) uzlabo papīra izturību par vidēji 30-60%.
Noskaidrota hemiceluložu (HC) veidoto plēvju mehāniskās īpašības atkarībā no
plastifikatoru, armējošošķiedru un minerālpildvielu (mālu, kalcija hidroksīda un karbonāta) satura.
Paradīts, ka plēvju mehānisko izturību var ievērojami paaugstinat, ievadot 25% cellulozes šķiedru.
Izpētīta iespēja paaugstināt HC plēvju ūdens izturību, termiski apstrādajot vai sašujot to ar
glutāraldehīdu un acetilējot, tomēr šie minētie paņēmieni nedeva plānotos rezultatus. Keramikas
jomā konstatēts, ka fotokatalītisko aktivitāti uzrāda arī tādi poraini materiāli, kuros nav ievadītas
TiO2 nanodaļiņas, bet uz to poru virsmas izveidots ļoti smalks TiO2 pārklājums (wash- coat
metode), pie nosacījuma, ka TiO2 ir anatazā formā vai arī abās - anataza un rutila formās, bet ar
pārsvarā esošu anataza formu.
Izstrādāta laboratorijas metodika liela izmēra (līdz 18 cm) porainu keramikas paraugu
izgatavošanai un noteikti to raksturlielumi – porainība līdz 80 %, spiedes izturību -15 N/mm2.
Sintezēts jauns ūdeņradi akumulējošs materiāls un noteikta graudu izmēra ietekme uz ūdeņraža
sorbcijas kinētiku. Teorētiski izstrādāts iespējamais ūdeņraža akumulatora prototips. Parādīts, ka,
lietojot Latvijas karbonātus saturošās minerālās izejvielas, kā arī viegli kūstošos illītu mālus,
keramikas materiālā var nodrošināt ap 45-50 tilp.% gāzveida fāzes veidošanos keramikas
saķepināšanas procesā 1320-1340ºC temperatūru intervālā. Diemžēl, izstrādātam porainam
keramikas materiālam nav veiktas plašākas pārbaudes ražojošos apstākļos, ņemot vērā t.s. mēroga
efektu, kas ne vienmēr sakrīt ar laboratorijā iegūtiem rezultātiem. Nanostrukturēto sola-gēla
pārklājumu jomā noskaidroti 8-10nm lielu anataza kristālu ieguves veidošanās apstākļi pārklājumos
stikla šķiedras filcam, kas uzskatāms par prototipu filtru izgatavošanai gaisa attīrīšanai. Realizēta
grūti kūstošo mālu iegulu (devona un jūras nogulumiežu slāņkopas) pētniecība ar mērķi iegūt
noteiktas mālu sastāva izmaiņas kā indikatīvus rādītājus radiolokācijas signālu drošai interpretācijai.
Tomēr tie nesniedz viennozīmīgu atbildi par atklātajām likumsakarībām, tāpēc pie pētītās
zinātniskās hipotēzes būs jāatgriežas pēc vairākiem gadiem, un tad tā būs zinātniski pārbaudāma.
Apkārtējās vides aizsardzībai efektīvas koksnes izmantošanas pētījumu rezultātā ir iegūti
materiāli ar augstāku pievienoto vērtību un novērtēts to potenciālais pielietojums. Impregnēšana ar
augu eļļu nav efektīva koksnes aizsardzībai, ja tā ir saskarē ar augsni. Secināts, ka aizsardzībai pret
bioloģisko noārdīšanos perspektīvākā metode ir acetilēšana. Izstrādāti paņēmieni koksnes mizas
modificēšanai, pielietojot oksidējošo amonolīzi un N,N-dietilepoksipropilamīnu. Paaugstinātā
modificēto mizu spēja sorbēt smagus metālus ļauj tos izmantot notekūdeņu attīrīšanai. Izpētīta
iespēja izmantot no koksnes iegūto augsti poraino oglekļa materiālu superkondensātoru iegūšanai ar
ietilpību 3-10 Wtst/kg, izmantojot kā elektrolītu H2SO4.
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Sadarbības projekta „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību
pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei” pārskata
periodā ierīkoti 8 lauka izmēģinājumi šķiedras un eļļas liniem, kaņepēm. Uzlabota Latvijas linu
selekcijas materiālam piemērota dubultoto haploīdu iegūšanas metodika, iegūtas 16 linu dubultoto
haploīdu (DH) līnijas. Izstrādāta Latvijas kaņepju selekcijas materiālam piemērota klonēšanas
metode selekcijas izejmateriāla paātrinātai iegūšanai. Izveidoti 6 kaņepju kloni. Pabeigta
tehnoloģisko procesu vakuumā un virsmas apstrādes argona jonu plazmā pielāgošana
šķiedrmateriālu funkcionalizēšanai ar metālu pārklājumiem. Izstrādāta konstrukcija aprīkojumam
diegu pārklāšanai. Vairākas no iestrādnēm (tekstilijas saplākšņu rūpniecībai, biokompozīti u.c) ir
perspektīvas, bet to praktiskā izmantošana nav iedomājama bez investīcijām augu valsts šķiedru
audzēšanas, pārstrādes un izstrādājumu ražošanai Latvijā.
Datorzinātnes nozarē signālapstrādes apakšnozarē veikta virkne nozīmīgu pētījumu. Ir
izveidotas vairākas iegulto sistēmu reāllaika analīzes un enerģijas patēriņa optimizācijas metodes.
Izveidots eksperimentāls makets UWB-IR datu pārraides pētījumiem, tajā skaitā veikta
raiduztvērēja pielietojamības izpēte efektīvai bezvadu sensoru tīklu mezglpunktu pārraides
savienojuma izveidei. Izpētītas un praktiski nodemonstrētas iespējas energoefektīvas UWB-IR datu
pārraides realizācijai RFID tipiska apmēra datu apjomā un nepieciešamos attālumos. Ir aprakstīti
jauni 2D vispārinātie kompleksie diskrētie ortogonālie pārveidojumi un definētas vairākas to klases.
Pētot problēmas, kas saistītas ar spektriem un elektrodinamiskajiem efektiem atkarībā no ferītu
mikrostruktūras, ir izstrādātās rekomendācijas 3-fāžu elektromagnētisko traucējumu filtru kvalitātes
rādītāju uzlabošanai. Tika izstrādāti algoritmi optimālai kompleksai informācijas apstrādei,
pielietojot satelītu uztvērējus un inerciālos sensorus; ir būtiski pilnveidota gan teorija, gan izveidoti
praktiski strādājošu ierīču prototipi (maketi, FPGA čipi utt.). Ir veikti pētījumi komparatora tipa
stroboskopijas jomā, kā arī izmantojot transformēto signālu papildapstrādi. Veikti plaša spektra
eksperimenti radiosignāla izplatībai slēgtās telpās no bezvadu tīkla piekļuves punkta (Access Point).
Izstrādāts metriku kopums un to līmeņi bezvadu tīkla efektivitātes analīzei. Izstrādāta jauna,
netradicionāla signālapstrādes pieeja, kas balstās uz līdz šim neizmantotu signālu kodēšanas metodi,
reprezentējot signālu diskrētās atskaites ar attiecīgiem fāzes diskrētiem lielumiem.
Datu apstrādes apakšnozarē veikti nozīmīgi pētījumi bioinformātikā, datorlingvistikā, kā arī
loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijas jomā. Izstrādāta uz hibrīdām sistēmām
balstīta gēnu regulācijas tīklu matemātiskā formalizācija HSM. Izstrādāts HSM ietvara jēdziens un
HMS analīzes algoritms. Veikti pētījumi grafu klasterizācijas un uz klasterizāciju balstītu
vizualizācijas metožu izstrādes jomā. Izveidota bioķīmisko tīklu struktūras analīzes un evolūcijas
modelēšanas programma BINESA. Izvērtēta dažādu lingvistisko faktoru ietekme uz automatizētas
tulkošanas sistēmas kvalitāti un tie implementēti statistiskās mašīntulkošanas (SMT) sistēmas bāzes
modelī, tā uzlabojot tulkojumu kvalitāti. Izstrādāti stratēģiskie un taktiskie principi, algoritmi,
praktiskie risinājumi un rekomendācijas informātikas instrumentu integrētai iekļaušanai un
izmantošanai valsts attīstības stratēģiskajā plānošanā. Apskatītas reālo procesu modeļu izvēles un
adekvātuma pārbaudes problēmas. Ir izstrādātas jaunas optimizācijas un lēmumu analīzes metodes,
kas ir paredzētas izmantošanai loģistikas sistēmu, darbderīgas programmatūras un elektronisko
pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā.
Sistēmu modelēšanas apakšnozarē veiktie pētījumi aptver modernākos virzienus šajā jomā.
Ir izstrādāta domēnspecifiska atbilstību valoda modeļbāzētai sistēmu būvei; ir pierādījusies šādas
pieejas perspektivitāte sistēmu būvē, salīdzinot ar universālajām transformāciju valodām. Ir
izstrādāta pieeja UML klašu diagrammas elementu ģenerēšanai no divpusložu modeļa. Izmantoti
modeļvadāmās arhitektūras pamatprincipi. Ir izveidotas rekomendācijas atvērtas arhitektūras
projektēšanas metodoloģijai un daudzaģentu sistēmu arhitektūru lietojumiem. Ir izveidots datiinformācija-zināšanas raksturmodelis ArchiMate 2.0, uz kura bāzes var automatizēt informācijas
sistēmu izmaiņu vadību, veikti pētījumi arī saistībā ar Dzīvotspējīgo sistēmu modeli. Ir aprobēts
nākamās paaudzes tīmekļa tehnoloģiju rīks BrainTool. Intelektuālo transporta sistēmu modeļu jomā
izstrādāta sistēmas attīstības metodoloģija un savstarpēji saistītu prasību komplekss nacionālas
intelektuālās transporta sistēmas informatīvai komponentei.
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Pārskata periodā sasniegto rezultātu novērtējums
2012.gads zīmīgs ar to, ka tematisko pētījumu projektiem bijis noslēdzošais cikls. Praktiski
visiem projektu īstenotājiem piešķirtā finansējuma robežās izdevies sasniegt un izpildīt sākotnēji
izvirzītos mērķus un uzdevumus. Izstrādāti oriģināli produkti un tehnoloģijas, iesniegti un saņemti
patenti, visi rezultāti un izstrādnes veicinājušas zināšanu un pieredzes uzkrāšanu, kā arī tikušas
orientētas uz objektu iespējamu ražošanu vai izmantošanu.
Pārskata periodā zinātniskie un eksperimentālie rezultāti ziņoti un plaši apspriesti
starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs. Iegūtie pētījumu rezultāti bijuši par pamatu,
lai inženierzinātņu nozarēs kopumā aizstāvētu 17 promocijas darbus. Salīdzinoši ar iepriekšējo
pārskata periodu (2011.g.) pieaudzis ir zinātnisko rakstu skaits žurnālos, kas ir indeksēti SCOPUS
un/vai Web of Science datu bāzēs iekļautos žurnālos. Saņemti 12 Latvijas un 1 starptautiskais
patents, kā arī iesniegti 3 Latvijas patentu pieteikumi. Visvairāk izgudrojumu patentēti mašīnizātnes
un enerģētikas zinātņu nozarēs. Datorzinātnes projektu izpildē iesaistīti 65 maģistri un 25
doktoranti. Datorzinātnes projektu tematikā aizstāvēti 9 promocijas darbi.
Inženierzinātņu nozaru (mehānikā, būvzinātnē un ķīmijas inženierzinātnē) zinātnieki
pievērsušies viedo jeb „inteliģento” (t.sk., termonosēdmateriālu, magnetoplastiskos materiālu), kā
arī funkcionālo un kompozītmateriālu (sīkdispersu, t.sk. nanoizmēru) izpētē un radīšanā. Iegūti
Latvijas mērogā praktiski nozīmīgi rezultāti, piemērām, asfalta sastāvdaļu materiālu un piedevu
izpētes jomā. Nozīmīgi atklājumi veikti (mašīnzinātnes un ķīmijas inženierzinātņu apakšnozarēs)
nanolīmeņa pārklājumu tehnoloģiju izstrādē, kas ļauj pasargāt gan mašīnbūves iekārtu
visatbildīgākās detaļas (piemēram, ar uzlabotām korozijas, karstuma- un nodilumizturības
īpašībām), gan audumus (piemēram, ar aizsardzību pret UV starojumu).
Signālapstrādes apakšnozarē izstrādāts jauns algoritms, kas ļauj efektīvi detektēt satiksmes
līdzekļa kustības parametrus. Datu apstrādes apakšnozarē izveidota bioķīmisko tīklu struktūras
analīzes un evolūcijas modelēšanas programma BINESA (www.biosystems.lv/binesa). Izstrādāts
algoritms muguras skriemeļu deformāciju analīzei radioloģijas attēlos, rezultāti ieviesti kā
strādājoša sistēma P.Stradiņa slimnīcā. Sistēmu modelēšanas jomā izstrādātas rekomendācijas
atvērtas arhitektūras projektēšanas metodoloģijai un daudzaģentu sistēmu arhitektūru lietojumiem.
Veikta nākamās paaudzes tīmekļa tehnoloģiju, BrainTool rīka praktiskā aprobācija. Veikti pētījumi
ar pielietojumu šādās nozarēs: biznesa procesu modelēšana, rezervju vadības sistēmas, operāciju
pētīšana, produkcijas kvalitātes vadība, prognozēšana, loģistika, finanšu modeļi, novērojamo
procesu identifikācija, vibrodiagnostika.
Zinātniskā sadarbība
Pārskata periodā projektu īstenotāji aktīvi piedalījušies starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs, darba semināros, uzstājušies ar stenda referātiem un vieslekcijām dažādās Eiropas un
pasaules valstīs – ASV, Čehijā, Slovēnijā, Slovākijā, Zviedrijā, Portugālē, Somijā, Francijā, Serbijā,
Šveicē, Ungārijā, Lielbritānijā, Itālijā, Baltijas valstīs, Ukrainā, Krievijā u.c.
Projektu īstenošanas laikā tika nostiprināti savstarpējie zinātniskie kontakti Latvijas
augstskolu (Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā
universitāte, Latvijas Jūras akadēmija, Rēzeknes augstskola, Daugavpils Universitāte), zinātnisko
institūciju (Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, Lavijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, LU
aģentūra "LU Polimēru mehānikas institūts", Transporta un sakaru institūts, Latvijas Valsts
mežzinātnes institūta „SILAVA”, u.c.) starpā, kā arī savstarpēji sadarbojoties ar vairākiem
institūtiem un augstskolām viena projekta ietvaros. Veidota jauna un turpināta ilggadēja sadarbība
ar zinātniskajām institūcijām, organizācijām Eiropas un Latvijas līmenī. Pēc projektu noslēgšanās
netiks pārtraukti kontakti ar zinātniskajiem institūtiem Vācijā, Krievijā, Šveicē un Dānijā,
Baltkrievijā u.c. valstīs. Aktīva sadarbība veidojusies ar vairākiem Latvijas uzņēmumiem, piem.,
AS „Liepājas metalurgs”, AS „Ditton”, AS”Latvijas Finieris”, SIA „Ceļu pārvalde”, SIA
„Saulkalne S”, SIA „A Pieci”,, izmantota VAS „Latvijas Valsts ceļi” testēšanas laboratorija u.c.
Visus datorzinātnes projektus raksturo aktīva sadarbība kā Latvijas ietvaros, tā arī ārpus
Latvijas ar pasaulē nozīmīgiem mācību un zinātnes centriem un privātajām firmām. Datorzinātnes
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projektu rezultāti referēti 111 starptautiskās un Latvijas konferencēs. Ir notikusi sadarbība ar
universitātēm: Islandes universitāte, Brunela Universitāte (Lielbritānija), Linčepingas Universitāte
(Zviedrijā), Amsterdamas Universitāte (Nīderlandē), Gentes universitāte (Beļģijā), Delftas
Tehnoloģiskajā Universitāte (Nīderlandē), Dženovas universitāte (Itālijā), Magdeburgas universitāte
(Vācijā), Tartu Universitāte (Igaunijā), Kauņas Vītauta Dižā Universitāte un Kauņas Tehnoloģiskā
universitāte (Lietuvā), Viļnas Gedimina Tehniskā universitāte (Lietuvā), Varšavas Tehnoloģiskajā
universitāte (Polijā), Barselonas Autonomā universitāte (Spānijā), Ļubļanas universitāte (Slovēnijā),
Kārļa Universitāte (Čehijā), Arizonas universitāte (ASV), Sanktpēterburgas Valsts universitāti
(Krievija). Atskaites periodā īstenojās sadarbība ar šādiem zinātniski pētnieciskiem centriem:
Fraunhofera institūts Vācijā, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vadības Problēmu institūts (Maskavā),
Sanktpēterburgas Informātikas un Automatizācijas institūts (Krievijā), Nacionālās zinātņu
akadēmijas Apvienotais informātikas problēmu institūts (Minskā, Baltkrievijā), Matemātikas un
Informātikas institūts (Lietuvā), Azerbaidžānas Valsts naftas akadēmija (Azerbaidžānā), Eiropas
Bioinformātikas institūts (Lielbritānijā), Rezerforda laboratorija (Lielbritānija) u.c.
Projektu īstenošanas laikā galvenā saistība bijusi ar LR Valsts pētījumu programmām,
Eiropas Komisijas ES 7.ietvarprogramma projektiem, ES 7. ietvarprogrammas atbalstīto COST
programmu, Eiropas Atomenerģijas Komisijas projektu, kā arī citiem projektiem un programmā.
Projektu izstrādnes un rezultāti bijušas par pamatu promocijas, maģistru un bakalaura darbu
izstrādei. Projekta materiāli tika izmantoti studiju programmu pilnveidei, mācību priekšmetu
sagatavošanai maģistratūrā un doktorantūrā studējošajiem vairākās Latvijas augstskolās. Projektu
izpildes laikā projektu izpildītāji veikuši gan algotu, gan brīvprātīgu darbu, un zinātniskajās grupās
sekmīgi iekļāvuši doktora, maģistra un bakalaura studiju programmu studentus, kā arī jaunos
zinātniekus. Praktiski visos datorzinātnes projektos strādājošie doktori piedalās savu augstskolu
mācību procesā, maģistru un bakalauru studiju programmās, kā arī doktorantu sagatavošanā.
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Bioloģijas un medicīnas zinātnes
Bioloģijas un medicīnas jomās turpināta 44 tematisko projektu (13 „zaļās” bioloģijas, 13
„baltās” bioloģijas apakšnozarēs, 18 - medicīnas nozarē) un 3 sadarbības projektu izstrāde. Ņemot
vērā biežo pētāmo objektu un metodisko pieeju pārklāšanos, dalījums „zaļā”, „baltā” bioloģijā un
medicīnā ir nosacīts.
„Zaļās” bioloģijas sadaļā Cilvēka un dzīvnieka fizioloģijas apakšnozarē veikto pētījumu
rezultātā izstrādātas praktiskas rekomendācijas A un C vitamīnu pielietošanai oksidatīvā stresa
novēršanai organismā. Rezultāti publicēti 6 starptautiski citējamos izdevumos. Apsekojot 513
jauniešus, noskaidrots, ka lielā adipozitātes sastopamība nav saistāma ar metaboli nelabvēlīgu
prognozi un akūta hipoksija samazina parasimpātisko eferentāciju un enerģētiskā metabolismā
izmantojamo substrātu (ogļhidrātu un lipīdu) proporcijas nobīdi īsi pēc ekspozīcijas. Veikti zivju
gonadotropā hormona (GTH) molekulāro īpašību un struktūras elementu pētījumi, lai skaidrotu to
nozīmi hormona bioloģiskās funkcijas realizēšanā hormonjutīgo olšūnu (ikru) membrānreceptoru
jutīguma līmenī (1 publikācija SCI). Pētījums par putnu uzvedību izceļas ar zinātnisko novitāti, un
rezultāti publicēti piecos SCI izdevumos, tajā skaitā Philosophical Transactions of the Royal
Society of London. Series B: Biological Sciences. Izmantojot dažādas augu–mikroorganismu un
citu organismu iespējamo mijiedarbību modeļsistēmas, tiek iegūtas jaunas fundamentālas zināšanas
par bioloģisko mijiedarbību ietekmi uz augiem un biotisko atbildes reakciju regulāciju. Rezultāti
publicēti septiņos starptautiski citējumos izdevumos.
Augu fizioloģijas apakšnozarē, pētot lucernas un Baltijas miežu krustojumu dubultotiem
haploīdiem (09.1352), izstrādāta metodika neitrālo DNS marķieru (IRAP) polimorfisma
noteikšanai, analizēta to ģenētiskā daudzveidība sakarā ar selekcijas mērķiem un savvaļas
populāciju raksturojumu, kā arī saistībā ar attiecīgo paraugu bioloģiskām un saimnieciskām
īpašībām. Rezultāti publicēti 7 SCI izdevumos. Nozīmīgi praktiskie rezultāti iegūti trijos projekta
09.1549 apakšprojektos, kuri publicēti divos starptautiski citējamos izdevumos. Pirmajā, veikti
pētījumi par augu barības elementu (N, K, P, S, Mn) disbalansa un nelabvēlīgu mitruma apstākļu
kombinētu ietekmi uz augu augšanu un adaptācijas kapacitāti. Otrajā, pārbaudīts Bt izolātu
iedarbības spektrs uz kaitēkļiem, meža kaitēkļu dabiskās mikrofloras dominējošo baktēriju sugu
mijiedarbība ar entomopatogēnajām baktērijām un to toksīniem, kā arī izdalīti jauni un augu
aizsardzībā perspektīvi entomopatpogēno baktēriju izolāti. Trešajā, izstrādāta metodoloģija, kas
sekmē orhideju sugu saglabāšanu vienlaicīgi kā in situ, tā ex situ - botānisko dārzu kolekcijās un in
vitro.
Ekoloģijas apakšnozarē noskaidrota iepriekšējās meža apsaimniekošanas ietekme uz
bioloģisko daudzveidību (5 publikācijas SCI). Noskaidroti galvenie faktori, kas palielina bioloģisko
daudzveidību saimnieciskos mežos, kā arī laiks, kas nepieciešams, lai saimnieciskie meži iegūtu
dabiskiem mežiem raksturīgas pazīmes; otrajā - precizēti rododendru veģetatīvās reprodukcijas
procesam optimāli apstākļi; trešajā - noteikti vadošo sugu kompleksi, kas raksturo vides
degradācijas ietekmi uz ūdenstilpēm.
Hidrobioloģijas apakšnozarē, kompleksos ilgtermiņa pētījumos par Rīgas līča litorāla un
saldūdens ekosistēmām aprobēti jauni vides kvalitātes rādītāji gan līča piekrastes ūdeņiem, gan
saldūdens ekosistēmās. Tiem ir praktiskā nozīme, jo tajos noskaidrots hidroekosistēmu vides
stāvoklis un tie dod iespēju prognozēt to turpmāko attīstību. Hidrobioloģijas jomā pētījumi notiek
trijos virzienos – upju ienestā materiāla ietekme uz piekrastes ekosistēmām, asaru ekoloģija, tai
skaitā asaru barības ķēdes pētījumi un ekotoksikoloģijas pētījumi. Noskaidrota Baltijas jūras
dominējošo cianobaktēriju sugu jutība pret smagā metāla - kadmija iedarbību un noteikta vides
faktoru (temperatūras un sāļuma) loma cianobaktēriju toksikorezistences izpausmēs (2 publikācijas
SCI). Ilgtermiņa sauszemes ekosistēmas monitoringa projektā noskaidrotas pēdējā gada izmaiņas un
to iespējamās saistības ar antropogēniem un klimatiskajiem faktoriem.
Botānikas apakšnozarē, projektā turpināta Latvijas vaskulāro augu izpēte, rezultāti ir publicēti
Latvijas vaskulāro augu flora sējumos, kam ir augsta nacionālā nozīmība izglītībai un turpmākiem
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pētījumiem. Aktualizēta Nacionālās Botāniskās nomenklatūras datu banka un Latvijas vaskulārās
floras datu banka.
Zooloģijas apakšnozares projektā noskaidrota biotopu izmaiņu un plēsoņu ietekme uz
ūdensputnu populācijām, kas ir nepieciešams, lai izstrādātu rekomendācijas biotopu
apsaimniekošanā. Apvienotā projektā tiek pētīta bezmugurkaulnieka fauna, sīkie zīdītāji, un
mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz putnu daudzveidību. Pētījumi ir daudzveidīgi un
aptver lielāko daļu dzīvnieku grupas un ekosistēmas. Rezultāti plaši atspoguļuti konferencēs un
divās SCI publikācijās.
„Baltās” bioloģijas nozarēs veikti un noslēgti daudzveidīgi pētījumi pielietojot jaunas,
modernas pētījumu metodes un sasniedzot augsta līmeņa publicējamus rezultātus.
Augu ģenētikas jomā pētījumu rezultāti ļāva iegūt padziļinātu izpratni par miežu
slimībizturības procesiem un parādīja šo procesu saistību gan ar augu attīstības hormonālo
regulāciju, gan ar abiotiskā stresa atbildi (3 publikācijas SCI).
Biotehnoloģijas jomas pētījumu ietvaros tika izmantoti matemātiskie modeļi, kas ļāva izprast
procesu optimizācijas iespējas, kā arī integrēt procesu vadības un kontroles programmās, kas
nodrošināja automatizēta piebarošanas procesa realizācijas iespējas. Bioreaktoru impulsveidīgās
maisīšanas efektīvākai realizācijai tika pielietoti dažādi izšķīdušā skābekļa parciālā spiediena
realizācijas algoritmi. Vadības parametru izmaiņas ietekmes izpētei uz fermentācijas norisi tikai
izveidota datorizēta procesa uzskaites un analīzes programma (3 publikācijas SCI).
Virusoloģijas jomā iegūtas zināšanas par vīrusa-saimnieka mijiedarbību un parvovīrusa B19
VP1u un NS1 funkcijām un to nozīmi ļaundabīgos procesos. Iegūts rekombinants B19 VP1u
proteīns, kas var tikt pielietots B19 infekcijas diagnostikā ar imunoblota vai ELISA palīdzību.
Izstrādāta jauna metode, kas ir bāzēta uz HIV-1 Tat peptīdu un ļauj ievadīt VP1u proteīnu šūnās ar
augstu efektivitāti (1 publik. SCI). Pētot transkripcijas faktoru kvantitatīvu izmaiņu molekulāros
efektus vēža šūnās in vitro, veikta IKBKB gēna DNS fragmentu transkripcija no T7 promotera un
transkribētās RNS transfekcija krūts vēža šūnu līnijas MCF 7 šūnās. Analizējot IKBKB gēna
ekspresiju, atklāta ievērojama gēna ekspresijas samazināšana antisense transfekcijas gadījumā, kas
var tikt izmantota kā viena no pieejām vēža progresēšanas pārtraukšanai (2 publikācija SCI). Pētot
jaunus G-proteīnu saistošos receptorus funkcionāli ģenētiskā līmenī, pirmo reizi ir parādīta visu trīs
niacīna receptoru spēja veidot aktīvās membrānas struktūras - homo un heterodimērus, kas veidojās
jau endoplazmatiskā tīklojumā. Atklāts, ka niacīna receptora ligandi var darboties kā iekaisumu
regulatori adipozos audos, inhibējot proinflamatoro citokīnu (IL-6, IL-8, IL-1β) gēn u ekspresiju,
kas tiek realizēta caur NF-κB signālceļu (1 publikācija SCI).
Šūnu bioloģijas izpētes jomā tika izstrādāta jauna cilmes šūnu raksturošanas metode ar dzīvu
šūnu plūsmas daudzkanālu citometriju. Kopumā rezultāti liecina, ka ar izstrādātās metodes
palīdzību iegūtās cilmes šūnas pēc negatīvo un pozitīvo marķieru ekspresijas, kā arī diferenciācijas
potenciāla ir atbilstošas tipiskam mezenhimālo cilmes šūnu fenotipam un tām piemīt izteikta
imunomodulatīvā aktivitāte. Iegūtās cilmes šūnas var potenciāli izmantot autologai terapijai smagu
autoimūnu saslimšanu ārstēšanai. Pētot ilgdzīvotības molekulāri ģenētiskos pamatus Latvijas
populācijā un nosakot telomēru garumu ar TRF un reālā laika kvantitatīvo PCR metodi (qPCR), tika
novērots, ka mononukleārajās šūnās telomēri ir izteikti garāki nekā summārajos leikocītos vecuma
grupā no 20-40 gadiem, bet vecuma grupā no 65-85 gadiem šī starpība izlīdzinās. Veicot POLG
gēna 2.–15.eksonu sekvenēšanu 34 heteroplazmiskiem paraugiem no trim dažādām vecuma
grupām, netika atrastas ar patoloģiju saistītās mutācijas, bet konstatēti vairāki polimorfismi, kas
neizraisa aminoskābju nomaiņu (1 publikācija SCI). Patogenās mikrobioloģijas jomā turpināta
tuberkulozes un netuberkulozo mikobaktēriju izolātu genotipēšana, kā arī noskaidroti medikamentu
rezistenci izraisošo mutāciju molekulārie mehānismi, īpašu uzmanību veltot otrās un trešās rindas
preparātiem. Noteikta fluorhinolonu un aminoglikozidu izsaukto gēnu mutāciju sakarība ar
atsevišķām M.tuberculosis līnijām Latvijā (SIT1, SIT42, SIT283). Tas ir ļāvis atpazīt potenciāli
bīstamākos celmus, dodot iespēju sekot to epdemioloģijai, arī jaunu potenciāli bīstamu līniju
invāzijai Latvijā (1 publikācija SCI).
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Audzēju izpētes jomā, balstoties uz visaptverošām antigēnu mRNS un proteīnu ekspresijas
analīzēm, antigēni LRRC50, SPAG6, SPAG8 un ESCO1 tika raksturoti kā jauni CT antigēni,
turklāt pret SPAG8 tika detektētas vēža-asociētas CD8+ T šūnu imūnās atbildes, kas liecina par tā
potenciālu pielietojumu vēža imūnterapijā. Izmantojot ķīmiski inducētu audzēju veidošanās modeli
pelēs, tika parādīts, ka audzēja veidošanās procesā autoantivielu atbildes pret vēža specifiskiem
antigēniem tiek inducētas 2-4 nedēļas pirms palpējama audzēja parādīšanās, taču heterogēnais
antigēnu repertuārs un zemais identificēto antigēnu skaits liedza sistemātiskas autoantivielu profila
salīdzinošās analīzes pelēs ar progresējošiem un latentiem audzējiem (2 publikācija SCI). Pētot
jaunus HCV terapijas līdzekļus, noteiktas un izanalizētas Latvijā cirkulējošo HCV genomu NS3-4a
reģionu sekvences. Balstoties uz iegūtajiem datiem ir izveidota consensus NS3-4a reģionu
sekvence, kura apvieno raksturīgas īpašības, kas piemīt Latvijā cirkulējošiem HCV genomiem.
Izmantojot ar molekulāras bioloģijas un biotehnoloģijas metodēm iegūtos datus, tika uzkonstruēti
un saražoti imunogēni, kas ietvēra HCV NS3-4a reģionu epitopus. Tika veikti dzīvnieku
imunizācijas eksperimenti, un analizējot imūnās atbildes rezultātus, ir konstatēts, ka izmantotie
imunogēni izraisa specifisko anti-HCV CTL- un T-helperu imūno atbildi (1 publikācija SCI).
Veicot vīrusveidīgo daļiņu strukturālos pētījumus, tika noteikta bakteriofāga phiCB5 sekvence un
struktūra, bakteriofāga Qβ minorā kapsīdas proteīna A1 struktūra, βQ apvalka proteīna struktūra
kompleksā ar RNS, bakteriofāga M sekvence un bakteriofāga AP205 otrējā struktūra. Veikts
apjomīgs darbs pie AP205 VLP struktūras noteikšanas ar cietās fāzes KMR metodi (2 publikācija
SCI). Pētot enerģētiski atjūgtas elpošanas fizioloģisko lomu baktērijās, konstruēti baktērijas
Zymomonas mobilis elpošanas ķēdes mutanti un pētītas to īpašības ar mērķi noskaidrot cēloņus
aerobās enerģētikas zemajai efektivitātei. Parādīts, ka Z. mobilis elpošanas ķēdē funkcionē vismaz
divi atzari ar atšķirīgu jutību pret inhibitoriem un atšķirīgu afinitāti pret skābekli. Membrānu
preparātos konstatēta citohroma c peroksidāzes aktivitāte ar NADH kā elektronu donoru (3 publ.
SCI). Pētot beta-herpesvīrusu HHV-6A, HHV-6B un HHV-7 lomu augstas malignitātes pakāpes neHodžkina limfomu attīstībā, tika izstrādāta darba metode B-šūnu marķieru CD19, CD10, CD5,
CD27, CD38, CD191 un CD192 vienlaicīgai analizēšanai asins paraugos, lietojot BD FACSAriaII
plūsmas citometru. Ar izstrādāto darba metodi tika analizētas B-šūnu subpopulācijas 12 normālu
donoru un 46 HLL slimnieku asins paraugos. No 2 HHV6-pozitīvajiem asins paraugiem, lietojot
FACSAriaII plūsmas citometrijas šūnu sorteri, tika izolētas limfocītu subpopulācijas (CD4+ Tšūnas, CD8+ T-šūnas, un CD19+ B-šūnas) un CD14+ monocīti; CD4+ T-šūnās un monocītos tika
noteikta HHV-6B variantu genoma secības klātbūtne ar puskvantitatīvo PĶR-IP.
Cilvēka ģenētikas izpētes jomā galvenie rezultāti ir iegūti sadarbības projekta 10.0010
„Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas
populācijā” ietvaros.
01.apakšprojektā „Ilgdzīvotības ģenētisko aspektu izpēte” tika turpināta telomēru garuma
noteikšana paraugiem no trīs dažādām vecuma grupām. Iegūtie rezultāti liecina par iespējamo
telomēru garumu pozitīvu saistību ar ilgdzīvotības fenomenu. Analizējot mitohondriālās DNS
heteroplazmiju atklāts, ka organismam novecojot, mtDNS heteroplazmijas biežums ievērojami
pieaug no 17% (vecumā no 18-40 gadiem) līdz 39% (indivīdiem virs 90 gadiem).
02.apakšprojektā „Ksenobiotiķu metabolisma gēnu polimorfie varianti Latvijas populācijā un
to saistībā ar patoloģiju” sadarbībā ar Maskavas Molekulārās Ģenētikas institūtu tika veikta
ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto gēnu autosomālo marķieru (gēnos ICAM4, SERPINA1, CCR5)
pārbaude etnisko latviešu populācijā, lietuviešu, baltkrievu un Rietumkrievijas populācijās ar
iespējamu baltu komponenti. Tika turpināta arī ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto gēnu (ADH,
UGT1A1, ATP7B, HFE, SERPINA1, MTHFR) pārbaude pacientiem ar iespējamu aknu patoloģiju.
03.apakšprojektā „MikroRNS, mRNS un SNP kā biomarķieri plaušu vēža agrīnai
diagnostikai, prognostikai un terapijas efektivitātes prognozēšanai” tika turpināta plaušu vēža audu
klīniskā materiāla biobankas veidošana, izstrādāta metodika sekretēto miRNS analīzei šūnu kultūru
supernatantā un asinīs, kā arī veikti uz siRNS balstīti eksperimenti, kas parādīja, ka Koneksīna 43
ekpsresijas nomākšana plaušu vēža šūnās paaugstina to rezistenci pret cisplatīnu, pateicoties
„bystandera” efekta nomākšanai, un tā ekspresijas līmenis pirms-terapijas biopsijā var tikt
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izmantots kā biomarķieris cisplatīna terapijas efektivitātes prognozēšanai. Analizējot miRNS
profilēšanas datus, tika atlasītas 12 kandidāt-miRNS, kas tālāk tika testētas NSCLC un SCLC
biopsijās un to ekspresijas līmenis tika korelēts ar pacientu dzīvildzi. Tā rezultātā tika atrastas divas
miRNS – miR30b un miR375, kuru ekspresija statistiski ticami korelē ar dzīvildzi, attiecīgi, SCLC
un NSCLC pacientu grupās un, iespējams, tās var kalpot kā jauni marķieri cisplatīna efektivitātes
prognozēšanai.
04.apakšprojektā „Otrā tipa diabēta (T2D) izpēte” ir pabeigta biežo otrā tipa cukura diabēta
(T2D) riska variantu analīze, apstiprinot IGF2BP2, PPARG un SLC30A8 gēnos esošo variantu
saistība ar paaugstinātu T2D risku Latvijas populācijā. Uzsākta ģimeņu ar monogēnu cukura
diabētu iesaistīšana projektā un HNF1A (MODY3) un GCK (MODY2) atsevišķu eksonu, kuros
atrodamās izmaiņas ir biežākais MODY cēlonis, analīze. Akromegālijas pētījumu ietvaros ir veikta
96 SNP paneļa ģenētiskā analīze, lai noskaidrotu tādu gēnu kā SSTR2, SSTR5, DRD2 un MEN1
nozīmi slimības attīstībā. Pacientu grupā ar dziļo vēnu trombozi ir analizēti varianti kandidātgēnos
F5, F11, FGG, GP6, SERPINC1 un CYP4V2 un parādīta polimorfisma koagulācijas faktora 11.
gēnā (F11) asociācija ar dziļo vēnu trombozi.
05.apakšprojektā „Plaša proteasomu gēnu polimorfisma skanēšana Latvijas populācijā un to
saistība ar autoimūnām slimībām” veikta PSMA3 gēna polimorfismu noteikšana 289 multiplās
sklerozes pacientiem, atklājot viena šī gēna polimorfisma asociāciju ar slimību. Iesākta PSMA6
gēna SNP genotipēšana multiplās sklerozes slimnieku grupā.
06.apakšprojektā „Koronārās sirds slimības molekulārā ģenētika” 2012.gadā turpinot
klopidogrela rezistences pētījumu, 91 pacientam veikts klīniskais un laboratoriskais novērojums pēc
pilna protokola. Pirmajiem 64 pacientiem ir veikta CYP polimorfismu analīze.
07.apakšprojekta „Esenciālā tremora (ET) iedzimtības mehānismu izpēte” ietvaros pētīti 163
esenciālā tremora pacienti, veicot potenciālā slimības gēna monoamīnu oksidāzes (MAO) analīzi
izmantojot STR un SNP noteikšanu. Visi konstatētie polimorfismi gan genotipu, gan allēļu
frekvences ziņā neuzrāda statistiski būtisku atšķirību starp kontroles un ET pacientu grupām.
08.apakšprojektā „Ļaundabīgo audzēju iedzimtības faktoru raksturojums Latvijas populācijā”
saistībā ar melanomas ģenētisko izpēti ir analizēti vairāki augsta riska gēni un to polimorfismi,
noskaidrota p14ARF promotera delēcijas atrašanās vieta, šī delēcija atrasta vairākiem melanomas
pacientiem. Turpināta arī CDKN2A gēna detalizēta analīze. Šajā projekta posmā uzsākta arī TP53
un R27P gēnu analīze. Pārmantotā krūts vēža pētījumos tiek turpināta Latvijas pārmantotā vēža
pacientiem atrodamo mutāciju analīze, raksturošana un izcelsmes un vecuma noteikšana.
09.apakšprojekta „Hromosomas 6p21.3 MHC/HLA reģiona genotipēšana un imūnregulatoro
gēnu nukleotīdu otrā eksona sekvenču un prognostisko kritēriju noteikšana HIV infekcijas
gadījumā” jomā veikta 1000 HIV/AIDS pacientu anketēšana, analizējot slimības stadiju, inficēšanas
ceļus, blakus slimības, terapijas norīkošanas laikus, klīniski-diagnostiskos kritērijus un
laboratoriskos datus saistībā ar MHC/HLA reģiona genotipiem. (Kopumā 10.0010 projektā
2012.gadā publicētas 19 publikācijas SCI žurnālos).
Cilmes šūnu izpētes jomā turpināti darbi sadarbības projekta 10.0014 “Šūnu terapija 1.tipa
cukura diabēta ārstēšanai: jauna iespēja insulīnnepietiekamības ārstēšanai” ietvaros. Pārskata
periodā no bīglu šķirnes suņu taukaudiem iegūtas mezenhimālās cilmes šūnas; šūnas ir sekmīgi
pavairotas un noteiktas to imūnmodulatorās īpašības in vitro. Veiksmīgi veikta cilmes šūnu
atkārtota intravenoza ievadīšana terapeitiskā devā suņiem bez būtisku laboratorisku vai klīnisku
pārmaiņu konstatēšanas. Veikta suņu novērošana un dati liecina, ka cilmes šūnu ievadīšana
terapeitiskā devā ir droša un tas ļauj turpināt pētījumu, lai pārbaudītu šāda veida terapijas
efektivitāti suņiem ar autoimūnām saslimšanām. Tika konstatēts, ka suņa cilmes šūnas atšķirībā no
cilvēka mezenhimālajām cilmes šūnām ļoti vāji ekspresē CD29.
Medicīnas zinātnes nozarē pētījumi veikti tādos galvenajos virzienos, kā infekciozo aģentu
lomas noteikšana dažādu cilvēka patoloģisko procesu izcelsmē un norisē, sirds-asinsvadu slimību
terapijas un ķirurģijas efektivitātes paaugstināšana, cilmes šūnu lomas noteikšana šūnu
diferenciācijas procesos, dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo riska faktoru novērtēšana, šūnu
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metabolisma modulāciju ietekmes pētīšana atsevišķu orgānu patoloģiju gadījumos, jaunu
farmakoterpijas stratēģiju izpēte, morfopatoģenētiskie pētījumi un onkoloģija.
Sirds-asinsvadu slimību terapijas efektivitātes paaugstināšanas pētījumu rezultāti savā
noslēguma posmā liecina par kardiopulmonārās slodzes testa (KPS) nozīmi pacientu stāvokļa
monitorēšanā: analizēti KRT (kambaru resinhronizācijas terapija) ieguvumi un zaudējumi. Darba
rezultāti apliecina, ka gan resinhronizācija, gan augstu-septālā kambaru stimulācija ir efektīvas
metodes, kas veicina pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanos un samazina sirds mazspējas attīstību,
uzlabo kreisā kambara funkciju, veicina atgriezeniskās remodelācijas procesu, kam ir būtiska
nozīmē ilgtermiņa sirds mazspējas ārstēšanā (1 publikācija SCI). Savukārt, nanostrukturēto
biomateriālu izpēte ir parādījusi, ka biomehānisko īpašību ziņā audu inženierijas konstrukcijas
izveidošanai no nanostrukturēta materiāla un šūnu agregātiem vispiemērotākais materiāls ir
nanomateriāls uz želatīna bāzes. Mehānisko īpašību ziņā šis materiāls ir vistuvākais jaundzimušo
koronāro asinsvadu un aortas sieniņu īpašībām (5 publikācijas SCI).
Infekciozo aģentu lomas pētījumi pierāda, ka jaunu diagnostikas algoritmu izveide ļaus
noteikt dažādu boreliožu, respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) un metapneimovīrusa (hMPV) klīnisko
formu attīstības priekšnosacījumus un ir pamats adekvātu diagnostikas un ārstniecības metožu
izstrādei. To ieviešana daļēji uzlabos pacientu dzīves kvalitāti, samazinot nediagnosticēto gadījumu
neefektīvas ārstēšanas izmaksas un ierobežojot boreliožu izplatību.
HHV-6 un HHV-7 genoma secību klātbūtnes biežums DNS, kas izolēta no mīkstā smadzeņu
apvalka un smadzeņu audiem norāda uz šo vīrusu iespējamu patoģenētisko lomu neskaidru
encefalopātiju attīstībā. Lai apstiprinātu šo pieņēmumu, nepieciešami tālāki pētījumi: aktīvas vīrusa
infekcijas noteikšana, izmantojot reālā laika PĶR vīrusa slodzes noteikšanu un apgrieztās
transkripcijas PĶR, kā arī imūnhistoķīmiskos testus proteīnu ekspresijas detektēšanai (1 publikācija
SCI).
Parvovīrusa (PV) B19 infekcijas biežā konstatācija reimatoīdā artrīta (RA) slimniekiem,
virēmija anti-B19 IgG klases antivielu klātbūtnē, bet bez anti-B19 IgM klases antivielu klātbūtnes,
kā arī anti-B19 NS1 antivielu biežā klātbūtne liecina par persistentu PV B19 infekciju RA
slimniekiem. T limfocītu ātrā un biežā proliferatīvā atbilde pret PV B19 antigēniem RA
slimniekiem apstiprina šo pieņēmumu. Konstatētie dati liecina par PV B19 persistentas infekcijas
esamību RA slimniekiem un tās ietekmi uz slimības gaitu (1 publikācija SCI).
Pasaules mērogā ir pieejami dati par Latvijas slimnīcās sastopamo Acinetobacter baumannii
celmu un tā līdzību Eiropā izplatītākajam II klonam/Sekvences II tipam. Tā kā šī projekta rezultātā
(09.1302 ) ir iegūtas zināšanas par karbapenēmu rezistenci, tad turpmāk plānots pievērst uzmanību
klīniski nozīmīgajām karbapenēmrezistentajām Kl.pneumoniae. Balstoties uz epidemioloģiskā
pētījuma riska faktoru un epidēmiskās izplatības raksturojumu, veikti infekciju kontroles un
antibiotiku lietošanas izmaiņu intervences pasākumi atsevišķās struktūrvienībās (1 publikācija SCI).
Cilmes šūnu lomas noteikšana šūnu diferenciācijas procesos ir atklājusi, ka, iespējams,
mikrošūnu veidošanās sporozes ceļā ir jaunu vēža šūnu klonu rašanās avots. Pētījuma gaitā
noskaidrots, ka ir iespējams ievadīt kompleksas daļiņas HeLa vēža šūnās, kas satur cilvēka šūnām
neradnieciskus gēnus t.s. GFP gēnu, kas ekspresējas mikrošūnās. Pētījums paver iespēju radīt jauna
tipa preparātu pret vēža cilmes šūnām. Ir sākts pētīt rauga šūnu polisaharīdu un DNS kompleksu
daļiņu ievadīšanas iespējas vēža šūnās.
Atklāts, ka pieaugušu cilvēku cilmes šūnas ekspresē embrionālo šūnu marķierus: Oct4,
Nanog, SOX2, bāzisko fosfatāzi un SSEA-4 (2 publikācijas SCI). Pētījuma laikā veikts pieaugušu
cilvēku aizmetņšūnu marķieru raksturojums un intracelulāro signālceļu, kas modificē šūnu
proliferāciju un diferenciāciju, noskaidrošana, kā arī optimālu šūnu audzēšanas un uzglabāšanas
metožu pilnveidošana un validēšana.
Dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo riska faktoru novērtēšanā diferencētas vēža
molekulāri bioloģiskās grupas, kurām pašreizējā terapija ir efektīva un grupas, kurām ārstēšanas
rezultāti nav apmierinoši. Pēdējā grupā precizētas morfoloģiskās un molekulāri bioloģiskās vēža
pazīmes. Ir pētītas jaunu efektīvu individualizētu mērķterapijas preparātu ieviešanas iespējas. Ir
veikts darbs par vēzi predisponējošās gēnu somatiskās mutācijas noteikšanu. Vienlaicīgi analizēta
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acs intraokulārā spiediena ietekme uz intraokulārās lēcas stabilitāti pēcoperācijas periodā
pacientiem, kuriem implantēti Cioni kapsulas riņķi, pilnveidotas lēcas fiksācijas metodes pie
varavīksnenes, pētīti dažāda veida kapsulas riņķi, piešūšanas veidi, kā arī salīdzinoši analizēti
iegūtie rezultāti (4 publikācijas SCI).
Tā kā sejas žokļu deformāciju etiopatoģenēze saistās ar žokļu augšanas procesiem, to
veidošanos nosaka kaulaudu un mīksto audu remodelācijas īpatnības, kuras determinē
biomolekulārie mehānismi un šūnu ģenētika, tāpēc imūnhistoķīmiskā kaulaudu struktūru izpēte un
morfoģenētisko faktoru saistības noteikšana ar sejas žokļu kaulaudu hipoplāzijām un hiperplāzijām
un žokļu šķeltnēm ir sākuma etaps osteoģenēzes izpētē, lai attīstītu kaulaudu remodelācijas
biomolekulārās regulācijas iespējas. Pētījuma praktiskā nozīme saistās ar padziļinātu izpratni par
kaulaudu remodelācijas potenciālu un individualizētu pieeju ārstēšanas metodes izvēlei un
prognozētāku ārstēšanas rezultātu (1 publikācija SCI).
Atrasti nozīmīgākie CL/CLP/CP (cleft lip/cleft lip and palate/cleft palate) izraisošie
kandidātgēni. Gēni IRF6, COL2A1 un COL1A11 saistīti ar CP attīstību. Iegūti rezultāti par
statistiski ticamu TIMP2, FGF1 un FOXE1 gēnu asociāciju pacientiem ar CL/CLP. Veikta mtDNS
haplotipu analīze CL/CLP/CP pacientiem, kam novēroja retāku U5 haplogrupas sastopamību,
salīdzinot ar vispārējo populāciju. Antropometrisko mērījumu rezultāti apliecina BCL3 gēna
ietekmi uz sejas veidošanos, kas ir dzimuma un vecuma specifiska. LHX8 gēnam ir pierādīta
ietekme hipodontijas attīstībā (1 publikācija SCI).
Pētot šūnu metabolisma ģenētiski determinēto modulāciju ekspresiju, izveidota akūta toksiska
hepatīta pacientu datu bāze, iekļaujot bioķīmiskos, klīniskos un molekulārās analīzes datus, ieviesta
un aprobēta gēna UGT1A1 promotera polimorfisma analīze, veikta gēnu GSTA1, GSTP1, GSTT1,
GSTM1, MTHFR, CCR5, NAT2, ALDH2, UGT1A1, SERPINA1, ATP7B mutāciju pārbaude;
1500 pacientiem ar iespējamu aknu patoloģiju, veikta biežāko iedzimto aknu slimību pārbaude,
pārbaudot mutācijas UGT1A1, HFE, ATP7B, SERPINA1 un CFTR gēnos – projekta laikā
apstiprināti 800 Žilbēra sindroma pacienti, 15 pacienti ar Vilsona slimības diagnozi, 5 pacienti ar
cistisko fibrozi, 5 pacienti ar hereditāro hemohromatozi, 5 pacienti ar Alfa-1-Antitripsīna
nepietiekamību (1 publikācija SCI).
Savukārt, pētot resveratrola, ellagskābes un ipriflavona iedarbību uz inducējamās NO
(slāpekļa oksīda) sintāzes gēna ekspresiju veselu žurku audos, patoloģiju modeļos un izmantojot
reāla laika PĶR metodi, parādīts, ka dabīgo savienojumu iedarbību uz NO līmeni audos nav
iespējams paredzēt, pamatojoties uz datiem par tā iedarbību uz NOS (slāpekļa oksīda sintāze) gēna
ekspresiju. Tas liecina par tiešu NO satura mērījumu nepieciešamību audos. Šo savienojumu
iedarbība uz NO produkciju in vivo ne vienmēr sakrīt ar to inhibējošo ietekmi uz NOS, ko novēro
eksperimentos ar šūnu kultūrām (3 publikācijas SCI).
Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro mehānismu izpēte ir identificējusi
biomarķieru modeli, kas balstās uz 5 gēnu mRNS un 3 miRNS ekspresijas līmeņa noteikšanu
(labākais TFF3 biomarķieris). Lai meklētu biomarķierus neinvazīvu testu izstrādei, analizētas
autoantivielas pret zināmiem Cancer-Testis antigēniem, spermas-asociētiem antigēniem un citiem
vēža-asociētiem antigēniem, taču iegūtie rezultāti parāda, ka vēža specifiskas autoantivielas
vairogdziedzera vēža pacientiem sastopamas retāk kā daudzu citu lokalizāciju audzēju pacientiem,
tādēļ to izmantošana diagnostikā nav perspektīva. Alternatīva pieeja seroloģisko marķieru
identificēšanai ir vēža-asociēto miRNS analīze pacientu asinīs. Rezultāti parāda, ka tās miRNS, kas
tiek pārproducētas audzējos, reti tiek sekretētas asinīs un piemērotāka metode diagnostiski nozīmīgo
seruma miRNS identificēšanā ir vēža eksosomu miRNS analīze.
Jaunu farmakoterapijas stratēģiju izstrādes pētījumā, fokusējot antideģeneratīvo vielu darbību
uz šūnas mērķiem un stimulējot endogēnos aizsargmehānismus 1,4-dihidropiridīna derivātu rindā ir
atklāta anti-amnestiskā un pretstresa aktivitāte savienojumam D-72 (haloperidola amnēzijas un
stresa modeļos). Dati korelē ar augšanas faktora BDNF ekspresijas regulējošo darbību un
glutamāterģiskās sistēmas aktivāciju. Savienojums D3-69 uzrāda antidepresanta īpašības veciem
dzīvniekiem; anksiolītisku darbību uzrāda savienojums M-1. In vitro (primārajās kortikālajās un
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neiroblastomas SH-SY5Y šūnās) atrasta mitohondrijus protektējoša darbība savienojumam AV-93
(2 publikācijas SCI).
Morfopatoģenētiskie pētījumi par saaugumu slimības veidošanos liecina, ka lielākā daļa
saaugumu raksturo perēkļveida fibroze, neoangioģenēze, iekaisuma šūnu, galvenokārt, makrofāgu
infiltrācija. Pārveidotas formas fibroblasti ekspresē visus pētāmos faktorus, tostarp dažāds šūnu
skaits – TGFβ un Hox3b, maz īdz
l vidēji daudz šūnām – TGFβ un IGF1R. Visvairāk novērotas
CAB, HGF un Shh saturošas šūnas. Vidēji daudz mezoteliocītu ekspresē
β, TGF
IGF1R, un
atsevišķos gadījumos arī HGF un CAB. Endoteliocīti izdala visus pētāmos faktorus, bet stabili
vidēji daudz šūnu ekspresē TGF
β, CAB, Hox3b un HGF. Liels skaits endotelioc
ītu izdala Shh.
Interesanti, ka tieši perēkļveida fibrozes rajonos visvairāk akumulējās CAB izdalošās šūnas, kas
liecina, ka augšanas faktorus un gēnus izdalošie fibroblasti un endoteliocīti uzskatāmi par
visplastiskākajām iedzimto saaugumu šūnām. CAB bagātīgā izdale pamato tā jaunatklātās adhēziju
veicinošās lomas nozīmi fibrozes veidošanā.
Implantācijai nederīgu cilvēka embriju struktūru morfopatoģenētiskā izpēte sievietes
neauglības profilaksei sniedz pierādījumus par donorovocītu embriju kvalitāti, kas atšķiras ar augstu
LD, bet zemu Hex ekspresiju; izteiktu IGF, IGF 1R izdali. Olvada grūtniecības gadījumā
implantācijas vietā statistiski ticami trūkst IGF 1R (bet ne IGF), bet izteikti palielinās FGF 1R, kas
atbild par audu remodelēšanu olvadā. Kopumā olvada audos plaši ir ekspresēti TGFbeta, NGF,
NGFRp75, PGF 9.5, HGF, cilvēka defensīns 2, MMP2 un MMP9, kā arī apoptoze. Ektopētā
embrijā plaši atrodami TGFbeta, IGF, IGF 1R, bFGF, FGF 1R, NGF, NGFRp75, PGF 9.5, HGF, kā
arī BarX1 un Msx. Sinaptofizīns, GFAP un hromogranīni būtiski palielināti ektopēta dīgļa CNS jau
no 5./6. gestācijas nedēļas. Iegūtie dati skar praktisko reproduktīvās medicīnas jomu, iezīmējot
konkrētus faktorus diagnostikai reproduktīvajā praktiskajā medicīnā.
Pētījumā, kas veltīts cilvēku mitohondriālo patoloģiju diagnostikai un etiopatoģenēzes
noskaidrošanai, 2012. gadā 4 pacientiem, kuriem bija stingri kritēriji mitohondriālajai saslimšanai,
veikta pilna mtDNS (mitohondriālā DNS) sekvenēšana. Visi minētie pacienti iekļauti izveidotajā
vienotajā datubāzē, kurā ir pieejama informācija, par veiktajiem izmeklējumiem un ģenētiskās
analīzes rezultātiem. Projekta realizācijas laikā tika izstrādāta nosūtījumu veidlapa un DNS
diagnostikas rezultāta veidlapa, kas pamatojas uz izstrādāto mitohondriālo patoloģiju diagnostikas
algoritmu, kā arī publicēts kopsavilkums par mitohondriālajām patoloģijām (1 publikācija SCI).
Mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību izpētes jomā galvenie rezultāti ir iegūti
pētnieciskās sadarbības projekta 10.0029. „Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko
īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas
slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē” ietvaros.
01.apakšprojektā ir attaisnojies netradicionālo jauno un informatīvo aknu bojājuma
bioķīmisko marķieru asinīs (hialuronskābe, citokeratīna-18 neoepitops, citohroms C, antivielas pret
endotoksīna serdes daļu) pielietojums, kas ļoti daudzos gadījumos ļauj atteikties no aknu punkcijas
biopsijas, ko parasti veic diagnostikas vai terapijas efektivitātes kontroles nolūkā. Ir radies pamats
ieskicēt personalizētas aknu slimību diagnostikas un, īpaši, ārstēšanas algoritmu, kas teorētiski un
praktiski jāpilnveido pēdējā pētījuma posmā (1 publikācija SCI). Tajā pašā laikā, pierādīts, ka
savlaicīga patoģenēzes mehānismu izpratne, diagnostika un personificēta ārstēšana ir būtisks
indivīda veselības saglabāšanas nosacījums.
02.apakšprojektā radīti molekulāri-epidemioloģiskie pamati, principiāli jaunas vakcinēšanas
stratēģijas – individualizēto terapeitisko vakcīnu (ITV) – izstrādāšanai. ITV izveidošanai tika iegūta
informācija par HBV un HCV variantu B, T un CTL epitopiem konkrētiem LIC pacientiem.
Sekvenēti izvēlētie HBV (preS+S, C, P, X) un HCV (core, E1, E2, NS3, NS5) genomu rajoni.
Vīrusveidīgo daļiņu (VLP) platformu ITV izstrādāšanai izmantots HBV korantigēns (HBc).
Vispiemērotāko VLP vektoru izvēlei klonēti un ekspresēti E.coli baktērijās HBc gēni no LIC
pacientiem, kas būtiski atšķiras no zināmiem HBc prototipiem. Salīdzināta to pašsavākšanās spēja,
stabilitāte un vektoru kapacitāte ar standartiem BMC lietojamiem HBc vektoriem. Labākie vektoru
varianti izmantoti modeļepitopu (HBV preS1 un HCV HVR1) inserciju pārbaudei. Atlasīti vektori
ar tādu inserciju kapacitāti, kas nodrošina jebkura izvēlētā epitopa iekļaušanu VLP sastāvā bez
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daļiņu pašsavākšanās spējas un to sintēzes iznākuma samazināšanas, ar izvēlētā epitopa garantētu
nonākšanu noteiktajā VLP rajonā, uz tā virsmas vai daļiņas iekšienē (3 publikācijas SCI).
03.apakšprojektā veikta vairāku projekta ietvaros izolētu rekombinanto B.burgdorferi
proteīnu imunogēno īpašību izpēte. Izmantojot VLP platformu kā eksperimenta modeli, tika pētītas
B.burgdorferi BBK32 proteīna fibronektīna saistīšanas spējas, kas, iespējams, ir iesaistītas Laima
slimības molekulārās patogenitātes mehānismos. Paralēli šiem pētījumiem tika turpināti vairāku
B.burgdorferi rekombinantu proteīnu kristalogrāfiskie eksperimenti, kā arī vairāku ērču pārnēsāto
infekciju aģentu molekulārās epidemioloģijas pētījumi dažādos saimniekorganismos (2 publikācijas
SCI).
04.apakšprojekta pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka HHV-6 un HHV-7 biežā sastopamība
pacientu vairogdziedzera audu paraugos un pierādītā vīrusu aktivācija liecina par to iesaisti
vairogdziedzera slimību patoģenēzē. Nevar izslēgt arī parvovīrusa B19 lomu šo slimību izcelsmē un
norisē, jo B19 genoma secība biežāk ir atrasta tieši vairogdziedzera audu paraugu DNS un nevis no
pilnām asinīm vai plazmas izolētajā DNS. Nepietiekama finansējuma dēļ pētījums netika veikts
pilnā apjomā. Lai pilnvērtīgāk izprastu vīrusu un vairogdziedzera slimību savstarpējo mijiedarbību,
ir plānots turpināt pētījumu, kā arī papildināt to ar limfocītu subpopulāciju izmaiņu analīzi un vīrusu
genomu secību klātbūtnes noteikšanu konkrētajās subpopulācijās (1 publikācija SCI).
05.apakšprojektā mēģināts novērtēt imūnģenētisko faktoru ietekmi uz makroorganisma
inficēšanu ar dažādu vīrusu infekcijām (HCV; HSV1/2; HIV; EBV). HLA II klases gēnu produkti
tiek ekspresēti uz makrofāgiem, B-limfocītiem un tiem ir atšķirīga loma antigēnu prezentācijā, kā
arī imūnkompetento šūnu starpšūnu mijiedarbībā. CD4+
Т -šūnas atpazīst antigēnu kompleksā ar
HLA-II klases restriktējošiem elementiem. Veikts ģenētisko marķieru un klīnisko izpausmju
dinamikas monitorings (HCV; HSV1/2; HIV; EBV) vīrusu infekciju gadījumā. Izvēloties
atbilstošas paraugkopas no šobrīd esošās kolekcijas, kura sastāv no 500 personām, noteikta
iespējamā saistība ar mutāciju izraisītām peptīda konformācijas izmaiņām. Izpētīts HLA triju lokusu
haplotips imunoloģisko marķieru noteikšanā; riska grupu un protektīvo allēļu noteikšana HCV;
HSV1/2; HIV; EBV vīrusu infekciju gadījumā. Atklāti HLA DRB1 gēna 2.eksona polimorfismi un
mutācijas HIV un HCV pacientiem, kā arī noteikta saistība ar peptīdu konformācijas izmaiņām (2
publikācijas SCI).
06.apakšprojektā ir iesaistīti 892 reanimācijas nodaļas pacienti (pacienti, kas randomizēti
pētījumam).Veikti 404 roku higiēnas novērojumi. Uzsākta intervence un ieviesti CVK
likšanas/aprūpes pasākumi. Tiek novērota apmēram 8-10 katetru ielikšana ICU. Mērīta asinsrites
infekciju etioloģija un biežums. Paredzēts kompleksi izpētīt nozokomiālās infekcijas, to incidenci
vienā no lielākajām intensīvās terapijas nodaļām Latvijā, kā arī pacienta riska faktorus, kuri
predisponē infekcijas iegūšanai.
Pārskata periodā sasniegto rezultātu novērtējums
Bioloģijas nozarē kopumā, neskatoties uz nepietiekamo finansējumu, vērojama būtiska
izaugsme gan metodoloģijas izvēles, gan sasniegto rezultātu nozīmīguma ziņā.
„Zaļās” bioloģijas sadaļā visi pētījumi ir aktuāli un nozīmīgi nacionālā līmenī. Vērtējot pēc
publikāciju skaita starptautiski citējamos žurnālos un izdevumos ar impakta faktoru, vairāki projekti
izceļas ar novitāti starptautiskajā līmenī. Lielākajā daļā "baltās” bioloģijas projektos iegūtie rezultāti
publicēti atzīstamos starptautiski citējamos žurnālos. Tajā pašā laikā atsevišķos projektos SCI
publikāciju skaits ir nepietiekams. Vērtējot iesniegtos pārskatus, ir novērojama dažāda projektu
vadītāju izpratne par rezultātu izklāsta veidu. Ja liela daļa no pārskatiem satur kodolīgi pasniegtu
galveno sasniegto rezultātu aprakstu un izdarītos secinājumos, tad daļā no projektiem tiek pārsvarā
uzskaitīti veiktie eksperimenti, neveltot atbilstošu uzmanību sasniegto rezultātu izklāstam un
analīzei.
Medicīnas nozarē konstatēti labi rezultatīvie rādītāji, par ko liecina augsts publicēšanās
līmenis un aktīva piedalīšanās vietējo un starptautisko konferenču darbā, pieaudzis augsta reitinga
starptautiskajos žurnālos publicēto rakstu skaits, kas savukārt norāda uz pētījumu kvalitātes augsto
līmeni. Visu medicīnas nozares projektu izpildītāju pētījumu apjomu negatīvi ir ietekmējis
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nepietiekamais nozares finansējums. Iegūto rezultātu zinātniskā un praktiskā nozīmība nacionālā
līmenī medicīnas nozares projektos ir acīmredzama un praktiski tiek izmantota jaunu tehnoloģiju
izstrādē un pielietošanā valstī izplatīto slimību diagnostikai un ārstēšanai.
Gan bioloģijas, gan medicīnas nozarē vērā ņemamu rezultātu iegūšanu un publicēšanu lielā
mērā ir nodrošinājusi pētījumu tematiku pēctecība un iepriekšējo periodu iestrādes. Lai šis
nepārtrauktais pētījumu process nepārtrūktu, ir nepieciešams, līdz ar valsts ekonomiskās situācijas
atveseļošanos, atjaunot LZP atbalstīto projektu finansējumu iespējami pilnā apmērā.
Zinātniskā sadarbība
Visus pētījumu projektus raksturo aktīva sadarbība kā Latvijas ietvaros (ir iesaistītas praktiski
visas šajās nozarēs strādājošās zinātniskās organizācijas), tā arī ar ārvalstu universitātēm,
zinātniskās pētniecības institūcijām un privātām firmām. Ciešākie sadarbības partneri Latvijā ir LU
Bioloģijas un Medicīnas fakultātes, Rīgas Stradiņa universitāte, Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu slimnīca. Cieša sadarbība norit arī starptautiskajā līmenī
ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Šveices,
ASV, Taivānas, Bulgārijas un vairāku citu valstu universitātēm, institūtiem un firmām. Pozitīvi
jāvērtē Latvijas universitāšu aktīvā studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā procesā (Latvijas
Universitāte, RSU, LLU, Daugavpils universitāte). Tādi Latvijas lielākie institūti kā Latvijas BMC
un LU Bioloģijas institūts nodarbina lielu skaitu LU un RSU studentu un doktorantu, kas izstrādā
un aizstāv daudzus bakalaura, maģistra un promocijas darbus. Ļoti aktīva ir nozares zinātnieku
piedalīšanās starptautiskajās konferencēs ar stenda referātiem un mutiskiem ziņojumiem.
Projektu īstenošanas
rezultatīvie rādītāji

Skaits
„Zaļā
bioloģija”
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Publicēti zinātniskie raksti
(1.1.kategorija)∗
Publicēti zinātniskie raksti (1.2. un
19
1.3.kategorija)∗
Monogrāfijas (2.1.un
2.2.kategorija)/zinātniska izdevumu
redaktora darbs (3.1.kategorija)∗
Raksti vai nodaļas rakstu
33
krājumos/zinātniskās grāmatās/konferenču
ziņojumu izdevumos (proceedings) (4.1.,
4.2.un 4.3.kategorija)∗
Publikācijas vietējo konferenču ziņojumu
49
izdevumos (4.4.kategorija)∗
8
Promocijas darbi (2.4.kategorija)∗
9
Citas publikācijas (6.1.kategorija)∗
9
Patenti (7.1.un 7.2.kategorija)∗ /reģistrētās
(reģistrētās
šķirnes (7.3.un 7.4.kategorija)∗
šķirnes)
Izveidotas datu bāzes
1
Projektu izpildē iesaistītie zinātnieki
88
Projektu izpildē iesaistītie doktoranti
12
∗ - saskaņā ar LZP Zinātnisko publikāciju klasifikāciju

„Baltā
bioloģija”
38
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Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnes
Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnēs 2012. gadā pabeigta 18 tematisko un
turpināta 1 sadarbības projekta izstrāde.
Augu zinātnēs, pētot rapša stublāju vēža ierosinātāju populācijas un patogēnu bioloģiskās
īpatnības, tīrkultūrās izdalīti Leptosphaeria spp. izolāti, kas atšķiras pēc koloniju krāsas, struktūras
un barotnes pigmentācijas. Tīrkultūrās atrasta arī L. biglobosa, bet pagaidām tikai kopā ar L.
maculans. Izmantojot molekulārās metodes, pierādīts, ka Latvijā sastopamas abas patogēna sugas:
L. maculans un L. biglobosa. Noskaidrots, ka L. maculans un L. biglobosa asku sporas nogatavojas
vēlā rudenī, bet inficēšanās iespējama gan rudenī, gan visu nākamo gadu. Pārbaudīta ekspresmetožu
lietošanas iespēja patogēna diagnostikai augu audos.
Ir pabeigti Pyrenophora tritici-repentis (kviešu dzeltenplankumainības ierosinātājs)
attīstības cikla pētījumi Latvijas apstākļos. Nozīmīgākais infekcijas avots ir sēnes teleomorfa. Uz
miežu salmiem atrasta tīklplankumainības ierosinātāja Pyrenophora teres dzimumstadija. Asku
sporas, kas attīstās pseudotēcijos, ir galvenais infekcijas avots, jo sporas izplatās gan rudenī, gan
visu nākamo sezonu. Kviešu pelēkplankumainības ierosinātāja Septoria tritici dzimumstadija
Mycosphaerella graminicola atrasta netika. Ir novērots, ka ziemas kviešu sējumos inficēšanās ar
konīdijām notiek jau rudenī. Dzimumstadijas eksistence vai tieši otrādi – neesamība Latvijas
apstākļos nav pierādīta.
Kartupeļu bumbuļu melnais kraupis atrasts uz 63%, parastais kraupis – 30% un
sudrabainais kraupis – 11% un irdenais kraupis - 5% no pārbaudītajām šķirnēm un hibrīdiem.
Pastāv pozitīva, izteikta korelācija starp drātstārpu (Agriotes spp.) bojājumiem un melnā kraupja
infekciju. Relatīvi izturīgas pret visiem pētītajiem patogēniem ir 20 kartupeļu šķirnes.
Veicot alēļu skaita analīzi saderības grupās, konstatēts, ka mājas plūmju pašnesaderības
reakciju, piederību pašnesaderības grupām nosaka lokusu alēļu daudzveidība, bet nenosaka alēļu
skaits genotipā. Balstoties uz paš-nesaderības (Sf) gēnam specifisko marķieru pielietojumu,
konstatēts, ka esošais mājas plūmju pašnesaderības grupējums daļēji atbilst S lokusa specifiskās
genotipēšanas datiem un ir nepieciešama tā precizēšana. Molekulārās ģenētikas pētījumi saldo ķiršu
selekcijā rezultājās ar jaunu, līdz šim nedefinētas saldo ķiršu saderības grupas identificēšanu. Lielais
alēles S18 īpatsvars norāda uz LVAI saldo ķiršu materiāla savrupo izcelsmi, lielu savvaļas formu
jeb kultūrbēgļu ietekmi šī materiāla izveidē, jo citu reģionu izcelsmes šķirnēs šīs alēles sastopamība
ir ļoti zema. Kā selekcijai sevišķi nozīmīgs minams hibrīds 11-19-7, kuram, pielietojot vairākus
specifiskos marķierus, tika konstatēta tikai S4’ alēle, kas nosaka saldo ķiršu paš-saderību.
Pētījumos par apgaismojuma kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva ietekmi uz dārzeņu
kvalitāti ir noskaidrots, ka seguma krāsas ietekmē mainās gurķiem sievišķo un vīrišķo ziedu
attiecība, violetajam bazilikam antociānu daudzums. Tomātiem karotinoīdu daudzums uzrāda
tendenci palielināties zem dzeltenā plastikāta seguma. Zem dažādas krāsas lampām „iedzīvinot”
kartupeļus, kas izstādīti vēlāk uz lauka, konstatēts, ka zilā un sarkanā gaisma samazināja asnu
veidošanos balto šķirņu kartupeļiem. Visas izmantotās gaismas būtiski samazināja hlorofilu sintēzi
kartupeļu bumbuļos. Ražas ziņā augstākā raža kartupeļiem, kas iedzīvināti zem zilās lampas (lielāks
bumbuļu skaits), zemākā- zem zaļās. Skaidrojot paprikas dēstu audzēšanu zem dažādas krāsas
lampām, konstatēts, ka zem krāsainajām lampām dēsti bija būtiski sliktāki nekā zem baltās gaismas.
Konstatēts, ka dažādas gaismas spektri būtiski izmaina augu šūnu lielumu un arī atvārsnīšu skaitu
uz augu lapas laukuma vienību.
Skaidrojot selēna ietekmi uz fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulāciju dārzeņos,
konstatēts, ka augi vairāk uzkrāj selēnu, ja tiek izmantots nātrija selenāts.
Veikti ilggadīgi pētījumi par gumiņbaktētriju ietekmi uz tauriņziežu augšanu un ražas
formēšanos. No LLU gumiņbaktēriju kolekcijas mikroorganismu celmiem (kopumā 31) izdalīts
DNS un veikta šī DNS analīze. Vairums celmu pieder pie Rh. leguminosarum (inficē zirņus un
pupas) un Rh. phaseoli (inficē dārza pupiņas).
Pētījuma rezultāti par netradicionālu LIZ lietojumu ietekmi uz augsnes īpašībām, liecina,
ka bijušajām LIZ augsnēm ir raksturīgs samērā augsts fosfora un kālija saturs, kas telpiski svārstās.
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Tika izpētīts, kā augsnes īpašības un dažādus parametrus ietekmē LIZ apmežošana; ilgstoša
monokultūru (rapsis, kvieši) audzēšana; krūmmelleņu stādījuma ierīkošana, izmantojot periodisku
mulčēšanu ar zāģu skaidām; hibrīdās apses stādījums ar miežabrālis pasējā, kā arī miežabrāļa un
niedru auzenes tipa auzeņairenes sējums, kas paredzēti biomasas ieguvei enerģijas vajadzībām.
Eksperimentālo teorētisko moduļu analīze liecina par perspektīvām iespējām veikt augsnes
trūdvielu satura un citu rādītāju noteikšanu ar robottehnikas un jau iepriekš izveidotās datu bāzes
palīdzību.
Dzīvnieku zinātnes jomā, pētot vienu dienu vecos kazlēnus, gastrohromoskopija parādīja,
ka sālsskābi producējošā kuņģa fundālo dziedzeru zona glumeniekā ar pH 3.0 un augstāku skābes
līmeni (zemākiem pH rādītājiem), jaundzimušiem kazlēniem aizņem apmēram 10% no glumenieka
gļotādas virsmas, bet četru nedēļu vecumā - jau vismaz 80% no glumenieka gļotādas. Attiecībā uz
gremošanas trakta morfometriskiem un histoloģiskiem pētījumiem strausiem noskaidrots, ka strausu
cāļu kuņģa un zarnu relatīvā masa būtiski palielinās no trīs dienu vecuma, sasniedzot maksimumu
30 dienu vecumā, otrajā dzīves mēnesī tā būtiski samazinās. Zarnu bārkstiņu garums būtiski pieaug
pirmajā un otrajā dzīves mēnesī visās tievās zarnas daļās. Kriptu formēšanos tievajā zarnā
izšķilšanās dienā novēro tukšās un gūžu zarnas gļotādā, bet no trešās dzīves dienas arī
divpadsmitpirkstu zarnā. Kuņģa pars glandularis un pars muscularis gļotādas virsējo dziedzeru
(gll. proventriculares superficiales un gll. ventriculares) epitēlijšūnas satur neitrālos, skābos un
jauktos mukopolisaharīdus, savukārt kuņģa pylorus apvidū visu vecumu cāļiem dominē skābie
mukopolisaharīdi.
Veicot slaucamo govju tesmeņa veselības pētījumus, secināts, ka ceturkšņa izslaukuma
rādītājus (elektrovadāmība, optiskais blīvums) ir iespējams vērtēt vienīgi slaukšanas robotā, kur
notiek to pastāvīga mērīšana visā slaukšanas periodā, uzkrāšana un salīdzināšana ar fizioloģisko
normu. Nosakot mastītu ierosinātāju klātbūtni ceturkšņa līmeņa izslaukuma paraugos, konstatēts, ka
būtiski augstāks somatisko šūnu skaits ir ceturkšņiem ar noturīgu infekciju (vairāk kā 2 nedēļas).
Būtiska somatisko šūnu skaita paaugstināšanās vērojama reizē ar jaunas infekcijas konstatēšanu.
Turpretī, infekcijas izzušana nav saistīta ar tūlītēju somatisko šūnu skaita pazemināšanos. Izvērtējot
govju kustību aktivitātes mērīšanas sistēmas efektivitāti optimāla apsēklošanas laika noteikšanā, ir
secināts, ka meklēšanās laikā dzīvnieks kustās 2-4 reizes ātrāk, tomēr govju meklēšanās noteikšana,
izmantojot tikai kustību aktivitātes mērījumus, nedod vēlamo rezultātu, jo izmaiņas govju aktivitātē
var būt bieži saistītas ar citiem blakus apstākļiem, kā, piemēram, barības pasniegšana, govju
pārgrupēšana, karstuma stress u.c. Turpināta govju sarkano šķirņu grupas (t. sk. Latvijas brūnās un
Latvijas zilās) un Holšteinas (melnraibās un sarkanraibās) šķirnes piena proteīnus determinējošo
gēnu izpēte. Piena proteīnu gēnu statistiski būtiska ietekme uz piena produktivitātes pazīmēm
konstatēta četriem no analizētajiem pieciem gēniem. Alfa S1 kazeīna ģenētiski polimorfās formas
ietekmi, kā genotipa BB pārsvaru pār BC genotipu konstatēta tikai attiecībā uz tauku saturu pienā.
Beta kazeīna homozigotais genotips A2A2 izrādījās pārāks par A1A1 un A1A2 genotipiem
izslaukumā, piena tauku un piena proteīna daudzumā, kas varētu izraisīt interesi palielināt alēles A2
biežumu govju populācijās. Analizētajās Latvijas govju populācijās kappa kazeīna AA genotips
statistiski nozīmīgi pārspēj AB genotipu izslaukumā un piena tauku daudzumā, bet genotipu BB
piena tauku saturā. Veiktie pētījumi par piena tauku stabilitāti, liecina, ka uzglabājot piena paraugus
5 dienas 4-6C, būtiskas izmaiņas taukskābju sastāvā nenotiek. Sviesta eļļas oksidatīvā stabilitāte, to
uzglabājot 60 °C temperatūrā ir salīdzinoši augsta, sevišķi, ja tā uzglabāta tumsā. Tie satur ne tikai
salīdzinoši maz nepiesātināto taukskābju, bet to stabilitāti uzlabo arī dabīgie antioksidanti –
karotinoīdi, E un A vitamīns, ko var panāk izēdinot govīm karotinoīdus saturošu piedevas.
Galvenās netipiskās mikrofloras veidotājas puscietajos un cietajos sieros ir Lactobacillus
ģints. Produktā tās iekļūst no apkārtējās vides, t.i., jebkurā siera ražošanas posmā: no izejvielas,
iekārtu virsmas, sālījuma, presēm, ražošanas telpu gaisa, u.c. Veicot biežāk identificēto sugu –
L.plantarum 1 un L.curvatus DNS fragmenta sekvenēšanu, noskaidrots, ka L.curvatus nukleotīdu
sekvence 60 dienas nogatavinātam sieram atbilst L.paracasei subsp.paracasei celmam JCM 8133 un
L.paracasei celmam MH55. Savukārt no 45 un 60 dienas nogatavinātiem siera paraugiem izolētais
L.plantarum 1 atbilst, attiecīgi, L.plantarum celmiem S4 un DSPV 354T. API 50 CHL sistēma, kas
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lietota Gram+ Lactobacillus identificēšanai fenotipiski, parādīja apmierinošus rezultātus, nosakot
mikroorganismu ģinti. Krievijas un Holandes sierā ir noteiktas 44 aromātveidojošās vielas.
Patērētājiem drošu pārtikas produktu ražošana iegūst arvien lielāku nozīmi. Policikliskie
aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) ir viena no lielākajām organisko savienojumu grupām, kurām
piemīt kancerogēna aktivitāte. Veiktie pētījumi apliecina, ka kūpinātās šprotēs vidējais PAO 4
līmenis bija 22.25 - 31.55 µg /kg, un tas ir ievērojami augstāks, salīdzinot ar vidējo rādītāju pārējo
kūpinātu zivju produktos. Jāatzīmē, ka PAO 4 koncentrācija šprotēs ir samazinājusies. Vidējie
PAO4 radītāji karsti kūpinātu zivju paraugos bija 2.09 µg /kg, savukārt auksti kūpinātiem
paraugiem – 1.77 µg /kg. Nevienā no testētajiem paraugiem kopējo policiklisko aromātisko
ogļūdeņražu summa nebija lielāka par 5 µg /kg, un nepārsniedz šobrīd spēkā esošas pieļaujamās
normas. Benzopirēna saturs svaigos, ceptos un grillētos brieža gaļas paraugos bija sekojošs: svaigā
brieža gaļas paraugā - 0.06 µg /kg, ceptā - 0.05 µg /kg, bet grillētā - 0.11 µg /kg. Savukārt kopējo
policiklisko ogļūdeņražu saturs attiecīgi 0.42, 0.56 un 0.81 µg /kg.
Lauksaimniecības inženierzinātņu jomā sagatavoti zinātniskie pamati nākotnes piena
lopu fermai, noskaidrojot jauno piena lopkopības tehnoloģiju ieviešanas īpatnības un ekonomisko
izdevīgumu, vadoties no dzīvnieku labturības, produkcijas kvalitātes, ekonomiskās efektivitātes,
ekoloģiskā viedokļa un citiem faktoriem. Sagatavots kombinētās spēkbarības transportēšanas un
izdales tehnoloģiskās līnijas teorētiskais pamatojums, izstrādāta transportiera konstrukcija, saņemts
patents Nr.14605, kā arī veikts uzlabotā transportiera izmēģinājums laboratorijas apstākļos. Veikta
karuseļa tipa slaukšanas iekārtu darbības hronometrāža un salīdzināti to tehniski-ekonomiskie
parametri. Izstrādāta metodika slaukšanas robotu menedžmenta sistēmā apkopotās informācijas
analīzei un ar tās palīdzību noskaidroti govju slaukšanas robotu ekspluatācijas rādītāji. Pētot
nesiltināto govju novietņu mikroklimata parametrus ziemas un vasaras apstākļos, noskaidrotas šo
parametru uzlabošanas iespējas, lietojot speciālas vēdināšanas sistēmas. Pētīta piena ražošanas
ekonomiskā efektivitāte, lietojot atšķirīgus govju turēšanas risinājumus un tiem atbilstošās
tehnoloģiskās iekārtas.
Turpinot pētījumus par saules enerģijas kolektoru, siltuma apmainītāju un siltuma sūkņu
kombinētu izmantošanu telpu apsildes un vēdināšanas sistēmās, ir izgatavots uzlabotas
konstrukcijas saules enerģijas kolektors ar šūnu polikarbonāta absorberi un veikti tā darbības
efektivitātes pētījumi laboratorijas un lauka apstākļos. Turpinot mikroklimata nodrošināšanas
teorētiskos un eksperimentālos pētījumus jaundzimušo sivēnu novietnē, ir izstrādātas oriģinālas
konstrukcijas siltuma apmainītājiem, kurus ir lietderīgi lietot cūku novietņu vēdināšanas sistēmās,
atgūstot 60% un vairāk siltuma no ar vēdināšanu izvadāmā gaisa. Izgatavoti un eksperimentāli
pārbaudīti dažādu energoresursu mērīšanas un uzskaites iekārtu moduļi un veikts to kļūdu
novērtējums. Veikti dažāda tipa saules bateriju efektivitātes eksperimentālie pētījumi, apstrādāti un
analizēti tajos iegūtie rezultāti.
Izveidota vienota ar biodegvielām darbināmu automobiļu izmēģinājumu metodika. Izpētīti
nosacījumi un izstrādāti risinājumi Latvijā pašreiz pieejamo biodegvielu: bioetanola, E85, rapša
eļļas un biodīzeļdegvielas plašākai izmantošanai esošajā un perspektīvajā spēkratu parkā, kā arī
iegūti jauni dati par dažādu motoru darbības tehniski ekonomiskajiem ekspluatācijas parametriem
darbā ar minētajām degvielām un to dažādām kombinācijām, ņemot vērā Latvijas klimatiskos
apstākļus. Izstrādāti risinājumi pašreiz pieejamo biodegvielu plašākai izmantošanai esošajā un
perspektīvajā spēkratu parkā
Biomasu konversijas mehanizācijas efektīvāku risinājumu izstrādei projekta rezultātā
noteikta dažādu materiālu stiebru griešanas energoietilpība; veikts griezējnažu slīpuma un
asinājuma leņķu novērtējums stiebru griešanā; noskaidrotas frakcionētu stiebru materiālu
kompaktēšanas īpašības; analizēti hidrauliskās piedziņas sistēmas varianti biomasas
kompaktētājam; novērtētas biomasas un piedevu maisījumu kurināmā degšanas īpašības. Pētījumu
rezultāti ir izmantojami iekārtu projektēšanā cietā kurināmā ražošanai no enerģētisko augu
biomasas.
Pētījumu rezultātā ir izstrādāti ieteikumi nosusināšanas sistēmu un meliorēto zemju ūdens
kvalitātes uzlabošanai, kas ir aktuāla problēma agrāk drenēto zemju intensīvā izmantošanā 1,6 milj.
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ha platībā. Izstrādāti un izdoti metodiskie norādījumi par mākslīgo mitrāju izmantošanu ūdens
piesārņojuma samazināšanai.
Izstrādāta metodoloģiskā pieeja un vairāki modeļi optimālu traktora agregātu vai
tehnoloģiju izvēlei atkarībā no nosacījumiem un apstākļiem, kuri konkrētajā saimniecībā vai
konkrētajos apstākļos tiek uzskatīti par svarīgākajiem. Zemkopības mehānikas jomā noskaidrotas
korelatīvās sakarības starp augsnes cietību un tās blīvumu dažāda mehāniskā sastāva augsnēm pie
dažāda to mituma satura. Teorētiski un eksperimentāli pētītas dažāda sastāva augšņu fizikālimehāniskās īpašības saistībā ar enerģijas patēriņu to apstrādei. Veikts GPS tehnoloģiju un tehnikas
salīdzinošs novērtējums, skaidrotas to izmantošanas iespējas dažādos laukkopības procesos.
Izstrādāts svārstību matemātiskais modelis un priekšlikumi agregātu stabilizācijai. Analizētas rituļu
un ķīpu hermetizācijas plēves patēriņa samazināšanas iespējas. Veikti kartupeļu bioloģiskās
audzēšanas tehnoloģiju pētījumi ar mērķi paaugstināt ražību. Pilnveidotas kultivēto dzērveņu
pārstrādes tehnoloģijas. Veikts ekoloģiskas graudu kaltes monitorings. Sagatavota un aprobēta
metodika traktoru parka modernizācijas ietekmes novērtēšanai uz piesārņojošo vielu emisiju gaisā
daudzumu. Izstrādāta un aprobēta metodika un ierīces dažādu marku labības kombainu darba
rezultātu salīdzinošai vērtēšanai. Rezultātā piedāvāta izmantošanai metode labības kombainu darba
rezultātu operatīvai vērtēšanai.
Sadarbības projekts „Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko faktoru spiediena
novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā” kā vienu no
pētniecības prioritātēm ILTER definējis nepieciešamību sasaistīt ekosistēmās notiekošās ilgtermiņa
izmaiņas ar sociāli ekonomiskajiem procesiem. Katra ILTER dalībvalsts izveido modeļreģionu
šādiem pētījumiem (LT(S)ER platforms). Latvijā LT(S)ER ekoreģiona statuss piešķirts Engures
ezera sateces baseinam. Pētījumos ekoreģionā uzkrātas unikālas ilgtermiņa datu rindas. Turpināti
pētījumi ezera attīstības paleorekonstrukcijas jomā, izmantojot ezera nogulumu un to sastāva izpēti.
Veikti pētījumi hidroekoloģiskā modeļa izstrādāšanai. Apkopoti 18 gadu entomoloģiskā
monitoringa rezultāti. Apkopoti dati par planktona un bentosa izmaiņām reģiona piekrastes jūras
ekosistēmās. Turpināta reģiona socioekonomisko faktoru analīze, tai skaitā apdzīvotība, zemes
izmantošana, tūrisms, kā arī zvejniecība.
Vides un Zemes zinātnēs 2012. gada pētījumu rezultātā raksturotas karbonātu, terigēno un
jaukta sastāva nogulumu veidošanās apstākļu izmaiņas Baltijas devona baseinā atkarībā no pasaules
okeāna līmeņa un klimatisko apstākļu maiņām, ņemot vērā sedimentoloģiskas, ihnoloģiskas (pēdu
fosīliju) pazīmes, mugurkaulnieku tafonomijas īpatnības un ģeoloģisko notikumu pazīmes, kā arī
pēc raksturīgajiem indikatorminerāliem noskaidroti vidusdevona terigēno nogulumu cilmiežu tipi
Somijā un novērtēta sedimentoģenēzes procesu norise no materiāla cilmvietas līdz uzkrāšanās
vietai.
Apkopoti pēdējos gados iegūtie dati par Latvijas devona nogulumu uzbūvi, izplatību,
fosīlijām un sedimentācijas apstākļiem, kas ir izmantoti, gatavojot rakstu par Baltijas sedimentācijas
baseina attīstību kopš proterozoja līdz kvartāram. Izveidota Latvijas devona nogulumos sastopamo
minerālu datu bāze, analizētas Latvijas devona smilšakmens smago minerālu tipomorfās īpatnības
un šo minerālu tipomorfās asociācijas, māla minerālais sastāvs Pļaviņu un Daugavas dolomītos, kā
arī karbonātu minerāli Katlešu un Ogres svītā, ir novērtēts dolomitizācijas procesa ātrums Latvijas
devona karbonātiežos, kas Baltijas devona baseina teritorijā ir veikts pirmo reizi. Izmantojot jaunas
kvalitātes un augstas precizitātes telpiskas piesaistes datus, kas iegūti ar mūsdienu ģeotelpiskās
analīzes metodēm, noskaidrota zemledāja kušanas ūdeņu darbība senā politermāli bāzētā
ledusvairoga malas joslas iekšējā zonā, kas ļauj precizēt ledāja izzušanas gaitu Latvijas teritorijā.
Izmantojot nogulumu un paleobotānisko pētījumu metodes, noskaidrotas ģeoloģisko procesu,
paleoveģetācijas un klimata izmaiņas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā, kas ļauj labāk izprast
mūsdienu klimata izmaiņas un ar tām saistītos procesus.
Noskaidroti zemes izmantošanas mainības cēloņi Latvijā pagājušā gadsimtā un mūsdienās,
kā arī sniegts lauksaimniecības zemju aizaugšanai ainavekoloģisks vērtējums, izpētot šī procesa
ietekmi uz augsnes īpašībām, ainavas struktūru un vielu bioloģisko apriti. Noskaidrotas
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apdzīvojuma attīstības telpiskās likumsakarības Latvijā un veikts to salīdzinājums ar citām
postsociālisma valstīm.
Aprobēti iepriekš izstrādātie humifikācijas procesu indikatori un pierādītas to
izmantošanas iespējas atšķirīgas izcelsmes organisko vielu humifikācijas gaitas raksturošanai.
Eksperimentālos (laboratorijas) apstākļos veikta organiskās vielas transformācijas gaitas izpēte
atkarībā no izejvielu sastāva (ogļhidrātu: hemicelulozes, celulozes daudzuma), humifikācijas
procesam izmantojot kūdru sadalošu mikroorganismu kopienas, kas izdalītas no dabiskās to dzīves
vides. Uzsākta humusvielu prekursoru (dzīvos organismus veidojošo biomolekulu) un
mikroorganismu veidoto organisko vielu bilances identificēšana. Pētījumu rezultāti pierāda
organiskā oglekļa un ūdeņu krāsainības pieaugumu pēdējo desmitgadu laikā, īpaši Salacas upes
baseinā. Hidroloģisko faktoru ietekmēm ir visai izteikta sezonāla mainība un tie ietekmē organisko
vielu koncentrācijas dominējoši pavasara un rudens sezonās, bet vasaras sezonā dominē bioloģisko
procesu intensitātes ietekmes. Starp pētītajiem apakšbaseiniem izceļas baseini, kas drenē ūdeņus no
baseiniem, kuros dominē purvi un mitrzemes un šajos baseinos organisko vielu koncentrācijas
kontrolē izteikti atšķirīgi procesi, to tiem, kas raksturīgi, piemēram, Burtnieku ezerā. Ir pierādītas
fluorimetriskās analīzes izmantošanas iespējas organisko vielu sastāva raksturošanai un to avotu
identificēšanai, īpaši, ja tās veidojas mitrzemēs. Emisijas fluorescences spektru attiecības atsedz
procesus, kas norisinās organisko vielu veidošanās gaitā, sezonāli noritošo procesu ietekmes.
Papildus aspektus organisko vielu raksturošanai ļauj atsegt sinhronās skenēšanas
spektrofotometriskā analīze.
Konstatēts, ka ievērojami pieaugušas vidējās minimālās temperatūras tieši pēdējās
desmitgadēs. Savukārt absolūtās minimālās temperatūras ir palielinājušās tikai atsevišķās stacijās,
galvenokārt martā un aprīlī. Kopumā minimālajām gaisa temperatūrām nav vērojamas būtiskas
variācijas, bet tajā pat laikā minimālajām temperatūrām lielas ir sezonālās atšķirības standartnoviržu
skatījumā īpaši no decembra līdz martam, bet ievērojami mazākas no aprīļa līdz oktobrim. Gada
vidējā maksimālā temperatūra ir palielinājusies visās stacijās, aptuveni par 2oC, īpaši martā, aprīlī,
maijā un jūlijā, augustā. Projektā iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka ir notikušas būtiskas pārmaiņas
sezonalitātes rādītājos: pieaugušas augšanas grādu dienu vērtības, samazinājies sala dienu skaits
gadā, samazinājušās apkures grādu dienas. Konstatētas būtiskas pārmaiņas atmosfēras nokrišņu
ekstremālajos lielumos: palielinājies dienu skaits ar intensīviem nokrišņiem, pieaudzis mitro un ļoti
mitro dienu skaits, sevišķi ziemas sezonā, palielinājies 5-dienu maksimālais nokrišņu daudzums.
Fenoloģisko pētījumu rezultāti apliecina, ka Latvijā 20.gs pavasara un vasaras fenoloģiskās fāzes ir
iestājušās agrāk, kas skaidrojams ar to, ka augšanas sezona ir pagarinājusies lielākoties uz pavasara
fāzu, t.i., lapu plaukšanas agrākas iestāšanās rēķina.
Meža zinātņu pētījumi parāda, ka pēdējos gados Latvijā ir radikāli izmainījusies gan
mežu platība, sasniedzot 55% no sauszemes kopplatības (pirmskara laikā bija 28%), gan arī
mežaudžu struktūra, pieaugot izcirtumu un jaunaudžu īpatsvaram, īpaši privātajos mežos.
Novērtētas kokaudzes ražības (stumbra koksnes pieauguma, m3 ha-1 gadā) izmaiņas laika gaitā
sakarā ar nosusināšanas grāvju deformāciju (ūdens plūsmas samazināšanos) un nesen uzsākto
grāvju renovāciju. Īpaši novērtēta bebraiņu ietekme uz tām pieguļošo kokaudžu ražību. Tā veikta,
izmantojot gadskārtu platuma mērījumus stumbru urbumos meža resursu monitoringa ietvaros.
Noskaidrots, ka pēdējo gadu laikā ir samazinājies zelta medaļai atbilstošo staltbriežu un
aļņu trofeju skaits. Briežu dzimtas dzīvnieku lapu koku radītā apkoduma līmenis dabiski aizaugošās
atklātās platībās variē no 10% līdz 50%, kas liecina, ka vasaras barošanās biotopu noslodze ir bijusi
maza vai optimāla. Tajos pat kvadrātos noteikts skuju koku (priede, egle) ziemas apkodumu līmenis
liecina, ka postījumu īpatsvars apsekotajās teritorijās bija līdz 11% (3.7 – 18%). Nedaudz vairāk
postījumu konstatēts priedēm, kamēr eglēm postījumi konstatēti vidēji 10% pārbaudīto kociņu.
Vilku pēdu sastopamība, populācijas demogrāfiskā struktūra un medību sekmes norāda uz vilku
populācijas palielināšanos. Latvijas austrumu daļā populācija atjaunojas galvenokārt, ienākot
vilkiem no kaimiņu teritorijām. Analizējot medījamo dzīvnieku parazītisko helmintu faunu,
noskaidrots, ka lūšu helmintofaunā konstatēti sugai raksturīgie parazīti un to parazītu sugu skaits ir
mazāks nekā vilkos. Rezultāti apstiprina hipotēzi, ka plēsēju sugām, kas dzīvo baros vai pilnās
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ģimenēs, to uzvedības paradumi (dzīvnieku tiešie kontakti, defekācijas paradumi, regulāra
teritorijas apsekošana) veicina aplipšanu ar vairāk parazītu sugām nekā pārsvarā individuāli
dzīvojošu sugu populācijā.
Dažādos biotopos un uz dažādiem substrātiem no jauna ievākti un daļēji noteikti līdz ~
1500 sūnu paraugi. LVMI Silava briofītu herbārijā ir ap 35 000 paraugu. Latvijā konstatētas 565
sūnu sugas, no kurām 134 ir aknu sūnas, bet 431 – lapu sūnu suga. Ģenētiskā analīze veikta sešām
priežu populācijām, kuras pārstāv Rietumu un Austrumu apgabalu. Izmantoti pieci hloroplasta DNS
mikrosatelītu marķieri. Konstatēts, ka 99% ģenētiskās daudzveidības atrodas populāciju iekšienē un
tikai 1% starp populācijām. Būtiskas atšķirības starp apgabaliem netika konstatētas. Ģenētiskais
attālums starp Rietumu un Austrumu populācijām ir zems – 0.030. Haplotipu ģenētiskās distances
analīzē atrasta viena atšķirīga haplotipu grupa, kuras frekvence Rietumu apgabalā ir augstāka nekā
Austrumu apgabalā (attiecīgi 0.123 un 0.035). Noskaidrots, ka augstuma pieauguma veidošanās
intensitāte ir ģenētiski determinēta – iedzimstamības koeficients līdzīgs kā koka augstumam
(h2=0.49). Pēc intensīvas augšanas kulminācijas perioda (22.05.-27.05.) strauji (par 5o-10oC)
pazeminoties gaisa temperatūrai un vairāk nekā divas reizes samazinājās pieaugums. Konstatētas
nozīmīgas augšanas intensitātes dinamikas atšķirības starp kloniem. Augšanas intensitātes atšķirības
paver lielas iespējas atlasīt ātraudzīgākos un adaptēties spējīgākos klonus mainīgos vides apstākļos.
Ar molekulārās ģenētikas metodēm noskaidrota skujbires Laphodermium daudzveidība un
izplatība. Izstrādāta skujbires ģints (Laphodermium) sugu detektēšanas metodika, izmantojot
polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) un sēņu sugu specifiskus PĶR praimerus. No ievāktajiem skuju
paraugiem iegūtajā sēņu izolātu kolekcijā sastopamas divas dominējošas Laphodermium sēņu sugas
– L. seditosum un L. conigenum. Konstatēts, ka 50% no L. seditosum sēnēm skujās ar slimības
pazīmēm bija kopā ar L. conigenum, bet Laphodermium pinastri netika izdalīta. Izdalītas divas
biežāk sastopamās sakņu trupes sēnņu sugas – L.seditosum sp. un L.conigenum. Dekoratīvo skuju
koku – baltegles (Abies), lapegles (Larix), egles (Picea) un priedes (Pinus) potējumu pieaugumu
izpētē novērots, ka optimālais potēšanas laiks siltumnīcā ir marta pirmā dekāde +10−15 °C, bet uz
lauka − maija pirmā dekāde 12 −18 °C. Augšanas ziņā visi potzari no pavasara līdz rudenim
pieauga par 3.5− 5 cm un katram zar iņam attīstījās vismaz trīs skuju pāri. Ātrāk auga parastās
priedes šķirnes. Potējumu pieaugums un dzinumu garums siltumnīcā konstatēts par 10 –15%
augstāks, kā lauka potējumiem. Noskaidrots, ka bērzs kā koku suga ir jūtīga pret minerālo barības
vielu daudzumu augsnē un to produktivitāte ir tieši atkarīga no augsnes auglības rādītājiem. Bērza
augšanu galvenokārt ietekmē slāpekļa, fosfora un kālija saturs augsnē, augsnes blīvums,
mikroklimats, klimats, apgaismojums, nokrišņi u.c., jo nabadzīgās smilts augsnēs (Sl un Ln
objektos) bērza augšanas gaita nav optimāla. Analizējot kaitēkļu bojājumus apsekotajās vietās
ievākto bērzu lapu materiālu, noskaidrots, ka pastāv atšķirības starp kopējiem bojājumu apjomiem.
Pārskata periodā sasniegto rezultātu novērtējums
Lauksaimniecības zinātnes nozarē īstenoto projektu rezultāti nenoliedzami ir ar
zinātnisku un praktisku nozīmi. Tie devuši Latvijai jaunu zinātnieku vārdus; ir bijuši par pamatu
Latvijas zinātnieku sasniegumu demonstrēšanai dažāda līmeņa konferencēs ar 135 mutiskām un
stenda referātu prezentācijām, ir apkopoti vairāk kā 150 zinātniskās un profesionālās publikācijās.
Uz pētījumu rezultātu pamata aizstāvēti 7 promocijas darbi. Sagatavotas rekomendācijas un
ieteikumi nozaru speciālistiem. Vairāku projektu izstrādē 2012. gadā pielietotas Latvijā izveidoto
molekulārās ģenētikas laboratoriju iespējas. Tā, pielietojot izstrādātās molekulārās tehnoloģijas, tika
paaugstināta selekcijas procesa efektivitāte, samazināts jaunas šķirnes izveidei nepieciešamais laiks.
Pamatojoties uz patentu Nr. 14510. J. Fridrihsons, I. Alsiņa „Koģeneratīva siltumnīcu vīteņaugu
spektrālā apgaismojuma iekārta”, izveidots patenta prototips.
Konstatēts, ka savlaicīga augu slimību latentās infekcijas diagnostika ir viens no pamata
pasākumiem augu aizsardzībā, kad lēmums par augu aizsardzības pasākumiem jāpieņem uz lauka
vai sagatavojot sēklas materiālu. Pirmo reizi Latvijā konstatētās rapša stublāju vēža atšķirīgās sugas
un pierādītā to vienlaicīga eksistence rapša sējumos, kas ļauj izskaidrot postīguma atšķirības
atsevišķos laukos un pa gadiem.
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Veikts praktiski pielietojams pētījums par lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ)
netradicionālu izmantošanas veidu (piem., enerģētisko augu kultivēšana, krūmmelleņu audzēšana,
u.c.) ietekmi uz augsnes īpašību izmaiņām, kas ilgtermiņā var mainīt tās kvalitāti, LIZ ekoloģisko
kapacitāti un līdz ar to arī citu ekosistēmu stabilitāti.
Iegūti rezultāti par Latvijā audzēto slaucamo govju piena proteīniem. Izdarīti secinājumi,
par to, ka Latvijā ir nepieciešami turpmākie pētījumi par no siera izolēto pienskābes baktēriju sugu
potenciālu, ņemot vērā nianses saldpiena sieru ražošanā, un to radītajām siera kvalitātes un
funkcionalitātes īpašībām.
Atstrādātas metodikas piena ražošanas procesu tehnoloģisko līniju ekspluatācijas rādītāju
noskaidrošanai, kā arī tehniski ekonomiskam novērtējumam, šim nolūkam izstrādājot attiecīgus
matemātiskos modeļus šādu līniju novērtēšanas kritēriju aprēķināšanai, atkarībā no govju
ganāmpulka lieluma, vidējā izslaukuma, strādājošo darba algas, tehnikas un energoresursu cenām.
Pirmo reizi veikti slaucamo govju tesmeņa veselības pētījumi pielietojot slaukšanas robotus. Iegūti
pirmie rezultāti par govju meklēšanās noteikšanu izmantojot kustību aktivitātes mērījumus.
Pētījumu rezultāti ir ietverti grāmatā „Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika,
apsaimniekošana”, kuru sarakstīja šī projekta zinātniskās grupas locekļi, un kura paredzēta lauku
saimniecību vadītājiem, lopkopības nozarē strādājošiem speciālistiem, kā arī studentu un speciālo
mācību iestāžu audzēkņu izglītošanai.
Iegūts apstiprinājums, ka PAO 4 koncentrācija šprotēs ir samazinājusies un nevienā no
karsti kūpinātu zivju testētajiem paraugiem kopējo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu summa
nepārsniedz šobrīd spēkā esošas pieļaujamās normas.
Izstrādātas oriģinālas konstrukcijas siltuma apmainītājiem, kurus ir lietderīgi lietot cūku
novietņu vēdināšanas sistēmās, atgūstot 60% un vairāk no ar vēdināšanu izvadāmā gaisā esošā
siltuma. Izgatavoti un eksperimentāli pārbaudīti dažādu energoresursu mērīšanas un uzskaites
iekārtu moduļi un veikts to kļūdu novērtējums. Veikti dažāda tipa saules bateriju efektivitātes
eksperimentālie pētījumi, apstrādāti un analizēti tajos iegūtie rezultāti. Izstrādāta metodoloģiskā
pieeja un vairāki modeļi optimālu traktora agregātu vai tehnoloģiju izvēlei atkarībā no
nosacījumiem un apstākļiem, kuri konkrētajā saimniecībā vai konkrētajos apstākļos tiek uzskatīti
par svarīgākajiem. Pilnveidotas kultivēto dzērveņu pārstrādes tehnoloģijas. Veikts ekoloģiskas
graudu kaltes monitorings. Sagatavota un aprobēta metodika traktoru parka modernizācijas
ietekmes novērtēšanai uz piesārņojošo vielu emisiju gaisā daudzumu. Izstrādāta un aprobēta
metodika un ierīces dažādu marku labības kombainu darba rezultātu salīdzinošai vērtēšanai.
Rezultātā piedāvāta izmantošanai metode labības kombainu darba rezultātu operatīvai vērtēšanai.
Izstrādāti risinājumi Latvijā pašreiz pieejamo biodegvielu bioetanola, E85, rapša eļļas un
biodīzeļdegvielas plašākai izmantošanai esošajā un perspektīvajā spēkratu parkā, kā arī iegūti jauni
dati ar dažādu motoru darbības tehniski ekonomiskie ekspluatācijas parametriem ar minētajām
degvielām un to dažādām kombinācijām ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus.
Biomasu konversijas mehanizācijas efektīvāku risinājumu izstrādei noteikta niedru un
kaņepju stiebru griešanas energoietilpība; veikta griezējnažu slīpuma un asuma leņķu novērtējumu
stiebru griešanā; noskaidrotas frakcionētu stiebru materiālu kompaktēšanas īpašības; analizēti
hidrauliskās piedziņas sistēmas varianti biomasas kompaktētājam un novērtētas biomasas un
piedevu maisījumu kurināmā degšanas īpašības. Pētījumu rezultāti ir izmantojami mehanizācijas
iekārtu projektēšanā cietā kurināmā ražošanai no enerģētisko augu biomasas.
Vides un Zemes zinātņu virzienā veiktie pētījumi sniedz jaunas zināšanas par Latvijas un
Baltijas reģiona dabas apstākļiem un to izmaiņām ilgstošā periodā. Sevišķi liela nozīme Latvijas un
Eiropas mērogā ir jaunām atziņām par devona nogulumu uzbūvi, izplatību, fosīlijām un
sedimentācijas apstākļiem, ledāja radītā primārā gultnes saposmojuma modifikāciju ledājūdeņu
darbības rezultātā politermāla ledāja malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu
sektora Latvijas daļā, kā arī jaunām atziņām par ekosistēmas sukcesijas gaitu, aizaugot
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Latvijas mērogā un arī Eiropā nozīmīgi ir pētījumu
rezultāti par iedzīvotāju migrāciju no Latvijas uz ārzemēm un otrādi, kā arī to noteicošiem
faktoriem.
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Augsti vērtējami ir pētījuma rezultāti, kas iegūti, pētot klimatisko parametru izmaiņas, un
tās saistot kopā ar pētījumu rezultātiem citās Baltijas valstīs. Kaut arī minētie pētījumiem ir
fundamentāls raksturs, tomēr iegūtos rezultātus iespējams izmantot derīgo izrakteņu meklēšanā,
zemes izmantošanas plānošanā un adaptācijas procesu klimata pārmaiņām plānošanā.
Meža zinātnē uz ilgstošu stacionāru mērījumu pamata izveidoti prognozēm noderīgi
modeļi. Uzsākta arī populāciju ģenētiskās struktūras un daudzveidības izpēte molekulārā līmenī.
Projektā iegūtās zināšanas izmantotas vilku un lūšu lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma
noteikšanā. Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts starptautiskās saistības prasa, lai Eiropas
mērogā apdraudētām sugām tiktu nodrošināta zinātniska izpēte un monitorings.
Sakarā ar lielām izmaiņām Eiropas sūnu nomenklatūrā, izveidots jauns Latvijas sūnu
saraksts, kurā ietvertas arī jaunatrastas sugas. Pārskata periodā pilnveidota sūnu kartotēka un Excel
programmas datu bāze, kurās ietvertas ziņas par atsevišķām Latvijā izplatītajām sūnu sugām ievāktajiem herbāriju paraugiem vai publicētajiem datiem, sugas atrašanas vietu un laiku, ekoloģiju,
substrātu, atzīmēts arī ievācējs.
Globālo klimata izmaiņu apstākļos mežsaimniekiem biežāk jārēķinās ne tikai ar ozolu
mūķenes, bet arī citu kaitēkļu strauju masveida savairošanos, kas mežam var nodarīt lielus
postījumus. Lai to novērstu, nepieciešami nopietna šo sugu uzraudzība un padziļināti pētījumi
nākotnē. Balstoties uz substrāta un skuju analīzēm, izstrādāta potēšanas un audzēšanas tehnoloģija
kvalitatīvu potēto skuju koku stādu izaudzēšanā. Ieteikti kritēriji potēto stādmateriālu kvalitātes
novērtēšanai. Izstrādāta sakņu trupes sēnes (Heterobasidion annosum) noteikšanas un inficēšanās
pakāpes metodika.
Zinātniskā sadarbība
Lauksaimniecības zinātnes nozarēs galvenie sadarbības partneri Latvijā ir
Lauksaimniecības universitāte (LLU), Priekuļu Lauksaimniecības selekcijas institūts (LSI), Stendes
Graudaugu selekcijas institūts (GSI), Pūres Dārzkopības pētījumu centrs (DPC), Latvijas Valsts
Agrārās ekonomikas institūts (LVAEI), Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta „Silava” Kultūraugu
gēnu banka, Daugavpils Universitāte (DU), LU Bioloģijas institūts, Rīgas Tehniskās universitātes
Lietišķās ķīmijas institūts, RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūts,
Fizikālās enerģētikas institūts (FEI), LU Cietvielu fizikas institūts u.c. Starptautiskā sadarbība
notiek arī ar vairākām ārzemju zinātniskām institūcijām un firmām: virusoloģijas institūtu
Bratislavā (Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences), Lietuvas Lauksaimniecības
institūtu Dotnuvā, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti (Estonian University of Life Sciences),
zinātniskajām institūcijām Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Ukrainā, Krievijā.
Vides un Zemes zinātņu projektu izpildītāji ir sadarbojušies gan ar Austrumeiropas, gan
ar Rietumeiropas augstskolām un zinātniski pētnieciskajiem institūtiem. Nozīmīgākie sadarbības
partneri ir šādi: Upsalas Universitāte, Tallinas Tehniskās universitātes Ģeoloģijas institūts, Tallinas
Tehniskās universitātes Ekoloģijas institūts, Helsinku Universitātes Datēšanas laboratorija, Tartu
Universitātes Ekoloģijas un Zemes zinātņu institūts, Igaunijas Dzīvības universitāte, S.-Pēterburgas
Valsts Universitātes Ģeoloģijas fakultāte u.c.. Galvenās sadarbības formas ir bijušās šādas: kopēju
zinātnisku ekspedīciju veikšana; materiālu apstrāde ārvalstu akadēmisko iestāžu laboratorijās,
pētnieku apmaiņas braucieni; kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana. Projektu izpildes laikā
projektā iesaistītajiem pētniekiem ir veidojusies sadarbība ar līdzīga rakstura projektiem Latvijā un
ārvalstīs. Projekta zinātniskās grupas dalībnieki piedalās ģeoloģijas un ģeogrāfijas bakalaura,
ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmu īstenošanā. Vides un zemes zinātnes pētījumu
rezultāti apkopoti 52 publikācijās un prezentēti vietējās un starptautiskas nozīmes konferencēs un
kongresos. Aizstāvētas 2 disertācijas un 2 sagatavotas iesniegšanai.
Meža zinātnes jomā ir turpinājusies cieša sadarbība ar Krievijas ZA un Francijas CNRS
kopējā projekta “Origin, ecology, and environments of the earliest tetrapods from the Upper
Devonian (Frasnian) and palaeogeography in the eastern Old Red Sandstone continent” vadību;
pamatojoties uz 2010.gada kopīgās Francijas-Krievijas-Latvijas ekspedīcijas materiālu apstrādes
datiem, ir sniegti vairāki ziņojumi zinātniskajās konferencēs, kā arī ir sagatavota publikācija. Ir
sekmīgi turpinājusies sadarbība ar Upsalas Universitātes un Komi Ģeoloģijas institūta pārstāvjiem
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senāko Austrumeiropas tetrapodu atlieku pētījumos no Timana, kur pateicoties National
Geographic Pētniecības fonda atbalstam 2012.gada jūlijā risinājusies starptautiskā ekspedīcija.
Kopīgo pētījumu rezultāti ir prezentēti vairākos ziņojumos starptautiskajās konferencēs Londonā,
Dalasā, Maskavā un S.-Pēterburgā, kā arī LU konferencē. Sadarbībā ar S.-Pēterburgas Valsts
Universitātes Ģeoloģijas fakultāti ir apstrādāts devona zivju fosīliju materiāls no Krievijas ZR
daļas, sagatavoti vairāki ziņojumi konferencēs, kā arī nodrošināta SPbVU aspiranta (doktoranta)
Vadima Glinska stažēšanās Latvijas Universitātē. Veikti kopīgi Gaujas un Amatas reģionālā stāva
nogulumu pētījumi Ļeņingradas apgabala Lugas rajonā. Sadarbībā ar Latvijas kultūraugu ģenētisko
resursu centru pētījumu ietvaros izstrādāta un aprobēta metodika Latvijas koku sugu ģenētiskās
daudzveidības un atšķirību raksturošanai ar molekulāriem marķieriem.
Priežu klonu augšanas dinamikas, ziedēšanas intensitātes un fenoloģijas novērojumi veikti
sadarbībā ar SIA „Rīgas meži”, projekta „Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošana un izpētes
darbi” ietvaros. Latvija tiek pārstāvētā šādās IUCN SSC speciālistu grupās: Eiropas lielo plēsēju
iniciatīva, Ūdru speciālistu grupa, Lāču speciālistu grupa. Notikusi sadarbība ar Latvijas Valsts
Dabas muzeju un Latvijas Dabas fondu, veikts darbs Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu
kartēšanā Lietuvā. Atzīmējama ir līdzdalība Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā
rokasgrāmatas atjaunota izdevuma izveidē. Augsnes īpašību izpēte veikta sadarbībā ar Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sertificētu augsnes izpētes laboratoriju. Turpinās
sadarbība ar Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ģeoloģijas institūtu mineraloģijas zinātnē un
paleontoloģijā, ar Čehijas ZA Ģeoloģijas institūtu ihnoloģijas apakšnozarē, ar Tartu Universitāti
ģeoloģijas studentu apmācībā lauka pētījumu veikšanā, ar Varšavas Universitāti ģeoloģijas studentu
apmācībā lauka pētījumu veikšanā, ar Turku Universitāti ģeoloģijas bakalaura un maģistra studentu
apmācībā. Projektu galveno izpildītāju un izpildītāju lielākā daļa iesaistīti maģistra un doktora
studiju programmu īstenošanā.
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
Publicēti zinātniskie raksti (1.1.kategorija)∗
Publicēti zinātniskie raksti (1.2. un 1.3.kategorija)∗
Monogrāfijas (2.1.un 2.2.kategorija)/zinātniska izdevumu redaktora
darbs (3.1.kategorija)∗
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās/konferenču
ziņojumu izdevumos (Proceedings) (4.1., 4.2.un 4.3.kategorija)∗
Publikācijas vietējo konferenču ziņojumu izdevumos (4.4.kategorija)∗
Mācību grāmatas (6.5.kategorija)∗
Promocijas darbi (2.4.kategorija)∗
Citas publikācijas (6.1.kategorija)∗
Patenti (7.1.un 7.2.kategorija)∗
Projektu izpildē iesaistītie zinātnieki (ar Doktora grādu/ ar maģistra
grādu
Projektu izpildē iesaistītie doktoranti
∗ - saskaņā ar LZP Zinātnisko publikāciju klasifikāciju.

Skaits
34
24
3
63
13
1
6
1
3
140/ 93
15
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Humanitārās un sociālās zinātnes
Humanitārajās un sociālajās zinātnēs 2012.gadā tika turpināts īstenot 32 tematiskos
projektus (t.sk. 17 humanitārajās un 15 sociālajās zinātnēs), kā arī 2 sadarbības projektus (1 projekts
humanitārajās un 1 projekts sociālajās zinātnēs).

Humanitārās zinātnes

Vēstures nozarē īstenotajos piecos projektos norisinājušies pētījumi senvēstures, viduslaiku
kultūras mantojuma analīzes, jauno un jaunāko laiku sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures
jomās. Projektu izpildes gaitā veiktas apjomīgas arhīvu studijas, atlasīti un apkopoti iegūtie
materiāli.
Kurzemes hercogistes vēstures izpēte ļauj pārvarēt dažus iesakņojušos mītus un objektīvāk
novērtēt gan hercoga Jēkaba, gan citu hercogistes valdnieku darbību un veikumu
Veikti pētījumi par „brīvā laika” vēstures aspektiem 20. gs. 20.–30. gados un valsts politikas
un sabiedrības morāles veidošanu Latvijas PSR laikā, kā arī analizētas dažādas norises Latvijas
PSR, raugoties uz tām ne tikai no Latvijas, bet arī no Krievijas un Rietumvalstu skatupunkta, kas
neapšaubāmi ne tikai paplašina sabiedrības zināšanas, bet ļauj objektīvāk vērtēt atsevišķus faktus,
notikumus un tendences.
Turpināti pētījumi dendrohronoloģijā - Rīgas (laikposmā no 11. līdz 20. gs.), Cēsu (10. līdz
16. gs.), Jelgavu (17. līdz 19. gs.) koka konstrukciju, koka būvelemetu dendrohronoloģiskās
datēšanā.
Nozīmīgi ir pētījumi tekstiliju vēsturē, kas ir ieguldījums tradicionālās amatniecības izpētē,
kā arī par latviešu tautas tērpa attīstības vēsturē saistībā ar dziesmu un deju svētkiem.. Skaidrota
šauro audumu (austo jostu) tipoloģijas daudzveidība un darināšanas tehnoloģiju vēsture, tostarp
augu krāsvielu izmantojums tekstilšķiedru krāsošanā. Analizēti un salīdzināti arheoloģisko un
etnogrāfisko materiālu dotumi, pētīti gan tradicionālie krāsu salikumi, gan arī laika gaitā veidojušās
izmaiņas.
Antropoloģiskā materiāla izpēte veikts pētījums par mēra epidēmijām Latvijas teritorijā
viduslaikos un jauno laiku sākuma posmā. Analizētas vairākas rakstīto avotu grupas (viduslaiku un
jauno laiku hronikas; baznīcu draudžu metrikas; baznīcu vizitāciju materiāli; mēra akmeņi;
folkloras liecības u.c.), kā arī arheoloģiskais un antropoloģiskais materiāls.
Pārskata periodā sagatavots pētījums par iedzīvotāju traumām un ievainojumiem saistībā ar
soda veidiem Latvijas teritorijā 13. – 18. gs.
Iegūtas jaunas liecības par Jelgavas un tās tuvākās apkārtnes 17. – 18. gadsimta turīgāko
iedzīvotāju veselības stāvokli un dzīves kvalitāti. Bioarheoloģiskā analīze ir pierādījusi, ka krīžu
apstākļos cietuši arī turīgie pilsētas iedzīvotāji: vairākiem bērniem konstatēta cinga un rahīts,
savukārt pieaugušajiem raksturīgas dažāda veida traumas (galvenokārt ekstremitāšu kaulu lūzumi),
locītavu slimības, vielmaiņas traucējumi un zobu slimības (kariess). Kā liecina labi saaugušie kaulu
lūzumi, atsevišķiem iedzīvotājiem ir bijusi nodrošināta laba medicīniskā aprūpe.
Veikti pētījumi par Akmens laikmeta apdzīvotību Burtnieku ezera baseinā visas
Austrumbaltijas kontekstā, pētītas apbedīšanas tradīcijas Austrumbaltijā (g.k. pēc Zvejnieku akmens
laikmeta kapulauka materiāliem). Veikti izrakumi Kaulēnkalna-Riņņukalna apmetņu rajonā,
iesaistot apkārtnes pētījumos ģeoradaru un arī zemūdens speciālistus., veikti pārbaudes izrakumi
Užavas ielejā (Ventspils novadā) un Slocenes ielejā (Engures novadā). Papildināta līdzšinējā
informācija par iedzīvotāju saimniecību un dzīvesveidu jūras piekrastes mainīgajā vidē mezolīta un
neolīta laikā, akcentējot upju ieleju apdzīvotību un upju resursu izmantošanu.
Īstenojot projektu, iegūtas jaunas, kā arī koriģētas agrākās atziņas par cilvēka dzīvi
mednieku-zvejnieku un zemkopju-lopkopju sabiedrībās aizvēstures laikā Latvijas teritorijā.
Analizējot Krimuldas depozīta 11.-13.gs. sudraba rotas konstatēts, ka depozīts labi atspoguļo
Gaujas lībiešu vēlā dzelzs laikmeta beigu posma sabiedrības virsslāņa materiālo stāvokli un šīs
bagātības avotu – tirdznieciskos sakarus ar Baltijas jūras somu zemēm, Skandināviju un skandināvu
centriem Krievzemes teritorijā.
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Vēstures projektu izpildītājiem ir sadarbība ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā
identitāte”, ārzemju (ASV, Čehijas, Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas) un Latvijas kolēģiem.
Valodniecībā pabeigta akadēmiskā izdevuma „Mūsdienu latviešu literārās valodas
gramatika” izstrāde un sagatavots gramatikas manuskripts, ko paredzēts izdot 2013.gadā. 2012.gadā
tika sagatavota latviešu valodas gramatikas nodaļas „Latviešu valodas fonētikas un fonoloģijas
izpēte un izmantotās metodes”, „Latviešu valodas skaņu un fonēmu sistēma”, „Patskaņi jeb
monoftongi un to iedalījums”, „Divskaņi jeb diftongi un diftongiskie savienojumi” un „Līdzskaņi
jeb konsonanti un to klasifikācija”, „Ievads morfoloģijā jeb tās vispārīgs raksturojums”, „Divdabji
jeb participi”, „Vietniekvārdi jeb pronomeni”, „Prievārdi jeb prepozīcijas”, „Salikts teikums” un
„Teksta sintakse”, „Lietvārds”, „Skaitļa vārds”, „Apstākļa vārds”, „Saiklis, „Morfēmika”,
„Vārddarināšana”, „Vārdšķiru derivatīvā sistēma”, „Lietvārdu derivatīvais raksturojums”, „Īpašības
vārdu derivatīvais raksturojums”, „Skaitļa vārdu derivatīvais raksturojums”, „Vietniekvārdu
derivatīvais raksturojums”, „Darbības vārdu derivatīvais raksturojums”, „Apstākļa vārdu
derivatīvais raksturojums”, „Palīgvārdu derivatīvais raksturojums” un „Izsauksmes vārdu
derivatīvais raksturojums”.
2012.gadā pabeigta Latviešu valodas dialektu atlanta Fonētikas daļa (117 ģeolingvistiskās
kartes, latviešu fonētikas pētīšanas vēstures apskats, karšu komentāri latviešu un angļu valodā –
teksta apjoms 304 lpp. Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika izdots 2013. gada februārī.
Latviešu valodas fonētikas izpētes iegūtie rezultāti parāda fonētisko procesu sakarības
valodā un mūzikā, rāda mūzikas un valodas saistību neirofizioloģiskā aspektā, liecina par ar mūziku
saistīto indivīda darbību pozitīvo ietekmi uz verbālo spēju attīstību un ļauj uzlūkot muzikālo
audzināšanu par vienu no mācību priekšmetiem, kurš attīsta skolēnu verbālās spējas.
Literatūrzinātnē sagatavots „Mūsdienu literatūras teorijas” manuskripts, kurā raksta autori
aplūkojuši attiecīgās skolas pamatnostādnes un to izstrādātājus, apskatīti galvenie teorētiskie darbi
un termini, parādīts specifiskais iespējamais skatījums uz literatūru, izmantojot konkrēto skolu.
Darbs ir pirmreizīgs, jo līdz šim latviešu valodā nav bijis pieejams tik daudzu literatūrteorētisko
skolu apkopojums, turklāt darbam ir arī „pievienotā vērtība” – latviešu literatūras darba analīze,
izmantojot skolas metodoloģiju.
Sagatavots akadēmiskā izdevuma „Latviešu tautasdziesmas” (LTDZ) 10. sējums „Precības”
ar precību ieražu zinātnisku aprakstu un kompaktdisku ar precību dziesmu paraugiem.
Mākslas zinātnēs pētījumi veikti divos virzienos: mākslas attīstība okupācijas periodā un
mākslinieciskie sakari starp dažādiem Eiropas reģioniem un to ietekme uz mākslas attīstību Latvijā.
Projekta realizācijas gaitā pētīti gan latviešu teātra un mūzikas kopīgie, gan maz zināmi un tikai
fragmentāri aplūkotie posmi Latvijas teātra un mūzikas dzīvē, kas saistīti ar šo mākslas veidu
attīstību un sasniegumiem sarežģītā vēsturiskā posmā – laikā, kad Latvija piedzīvoja divas
okupācijas (1940-1945). Sagatavota monogrāfija „No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru
koris karā, gūstā un trimdā”, sastādīts un rediģēts krājums „Jāzeps Vītols Vieglu kordziesmu
izlase”(dziesmu teksti latviešu, vācu, angļu, krievu, somu valodā), izstrādāti komentāri. Sagatavots
simfoniskā orķestra partitūras izdevums „Jāzeps Vītols, Latvju lauku serenāde (I Maršs, II Dziesma,
III deja, IV Rotaļa)” latviešu un angļu valodā; (sastādīšana, redakcija, priekšvārds). 2012 g.
publicēts rakstu krājums „Personība mākslas procesos” sērijā „Materiāli mākslas vēsturei”, kā arī
sagatavots materiāls „Latviešu nacionālās mākslas jēdziens: Īsa interpretāciju vēsture” publicēšanai
sērijā „Studijas bibliotēka” (izdevniecība „Neptūns”). 2012. gadā veikta padziļināta pētniecība par
ekonomisko faktoru interpretāciju tekstos par mākslu.
Filozofijas zinātnē pētījumi veikti vairākos virzienos: reliģijas filozofijā,
kultūrantropoloģijā, fenomenoloģijā, psihoanalīzē, Feida mantojumos.
Pētītas jaunākās atziņas tēmas risinājumā Rietumu filosofijā un kultūrantropoloģijā.
Rezultātu teorētiskā un praktiskā nozīme mūsdienu globalizācijas apstākļos, meklējot dažādu
kultūru dialoga iespējas, pasaules ainu aplūkojums guvis būtiski jaunus aspektus un perspektīvas.
Pētīta reliģijas filozofija un reliģiski filozofiskā doma Rietumu humanitārajās zinātnēs,
reliģiski filozofiskās idejas Latvijā, mūsdienu sekularizācijas un reliģiozitātes paradigma Eiropā un
Latvijā.
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Veikti pētījumi par reliģijas fenomenoloģijas tradīcijas attīstību Rietumeiropā 20. un 21.
gadsimtā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas filozofiskajā vidē maz pētītajam mūsdienu franču
fenomenoloģijā notiekošā ‘teoloģiskā pavērsiena’ raksturojumam (Žans Liks Marions, Žans Luī
Kretjēns, Klods Romano, Mišels Anrī u.c.)
Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību, tika paplašināta arī projekta ietvaros izdoto
“Reliģiski filozofisku rakstu” redkolēģija un uzsākta sarakste ar SCOPUS menedžeriem par RFR
ievietošanu SCOPUS datu bāzē, iesniegti raksti starptautiskā filozofiskā izdevumā Springer Verlag,
nolasīti 4 referāti 62. pasaules fenomenoloģijas konferencē Parīzē.
Feneomenoloģijas virzienā noorganizēta starptautiska konference “Kā mēs varam būt kopā?
Sociālās fenomenoloģijas aktualitātes” (LU FSI)
Sagatavoti vairāku monogrāfiju un krājumu manuskripti publicēšanai: „Ideju vēsture Latvijā
un intelektuālās identitātes veidošanās Latvijā 20.gs. 20-40. Raksti un teksti”, ko veido 4 daļas,
„Pasaules ainas filosofiskā un kultūrantropoloģiskā skatījumā (metodoloģiski aspekti)”, 'Mūsdienu
fenomenoloģija", „Dzimums, literārā konvencija un jaunrade”, sadarbībā ar Valsts pētījumu
programmu sagatavota arī kolektīvā monogrāfija Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu
situācija

Sociālās zinātnes

Socioloģijā veikto pētījumu rezultāti saistīti ar sociālā kapitāla nozīmi reģionu policentriskā
attīstībā un aplūkota arī policentriskās attīstības atgriezeniskā ietekme uz reģiona sociālo kapitālu
(uzticēšanos, iesaistīšanos, spējināšanu utml.), izveidots Latvijas pilsētu gadījumu izpētes modelis.
Projekta izpildē tika izveidots Latvijas pilsētu gadījumu izpētes modelis
Projekta rezultātu novitāte ir jauniešu dzīves kompleksa izpēte saistībā ar pārmaiņām
sabiedrībā (riska sabiedrības veidošanās), kā arī akcentējot patstāvīgas dzīves uzsākšanas
problēmas.
Uz pētījuma iepriekšējo posmu iegūto datu pamata tika izstrādātas rīcībpolitikas
rekomendācijas reģionu policentriskai attīstībai un pilsētu politikas veidošanai valsts pārvaldes un
pašvaldību līmenī.
Izstrādāts un žurnālā „Akadēmiskā Dzīve” iesniegts rakstu kopums, pētījumu rezultāti
prezentēti LR Saeimas komisijās un MK Demogrāfisko lietu padomē.
Projektu ietvaros tika noorganizētas vairākas starptautisku zinātnisku konferences: „Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību.”, veltīta biogrāfiju, dzīvesstāstu, mutvārdu vēstures
pētniecības metodoloģijai, pievēršot uzmanību sabiedrības iesaistei pētniecības procesā un pulcējot
pasaulē vadošās nozares ekspertus; Sadarbībā un ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs
finansiālu atbalstu 2012.gada 4.-5 oktobrī noorganizēja plašu starptautisku ekspertu tikšanos un
zinātnisko konferenci „The integration models of ethnic minorities in the Eastern and Central
European countries after 1991,” pulcējot Rīgā vadošos zinātnes nozares ekspertus no Latvijas,
Igaunijas, Krievijas, Polijas, Ungārijas, Slovākijas, Moldāvijas, Čehijas, Bulgārijas, Rumānijas,
Lielbritānijas.
Pedagoģijā veikta Latvijas izglītības sistēmas un izglītības kvalitātes analīze, Latvijas
skolēnu sasniegumu kompleksa izvērtēšana un analīze starptautiskā salīdzinājumā, izmantojot 2000.
– 2012.g. starptautisko izglītības pētījumu rezultātu datu bāzes , izmantojot starptautisko izglītības
salīdzinošo pētījumu (OECD PISA, IEA PIRLS, ICCS, CIVED, TIMSS u.c.) datus un meklējot
jaunus risinājumus izglītības sistēmas darbības pilnveidošanai un ilgtspējīgai attīstībai.
Veikts pētījums par veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskajiem un medicīniskajiem
bioloģiskajiem indikatoriem, konstatējot, ka radoša (kreatīva) attieksme pret dzīvi senioru vidū ir
plaši izplatīta, jo viņi ir sapratuši, ka kreativitāte un komunikācija ir galvenais avots, kas nodrošina
dzīves jēgu. Konstatēti trīs galvenie radošuma izpausmju varianti, kuri bieži arī tiek apvienoti:
radoša darba turpinājums vēlīnajā vecumā (gleznotāji, rakstnieki u.c.), dzīves laikā iecerētas
(iegūtas iemaņas) radošās izpausmes, kurām līdz šim nav pieticis laika (darba, ģimenes u.c. apstākļu
dēļ, piemēram, bij. skolotāja pievēršas literārai darbībai), radošā darba iemaņas un izpausmes tikai
pēc aiziešanas pensijā (piem., sāk apgūt klavierspēli utt.).
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Psiholoģijā projekta ietvaros ir veikta virkne psiholoģiskās izpētes aptauju (Autovadītāju
uzvedības aptauja, Velosipēdistu uzvedības aptauja, Laika perspektīvas struktūras uzvedības
aptauja, Motociklu vadītāju uzvedības aptauja), kā arī izveidotas jaunas aptaujas (Latvijas
Autovadītāju novērtēšanas aptauja). Šīs aptaujas var tikt izmantotas pētījumos nākotnē. Rezultātā
noskaidrots, ka tādas individuālās vērtības kā vara, universālisms, sasniegumi, konformisms,
hedonisms un pašrealizācija statistiski nozīmīgi prognozē satiksmes negadījumu izraisīšanas risku.
Pētījumos par interneta lietošanas ieradumiem jauniešu vidē un to saistību ar viņu psiholoģisko
stāvokli un uzvedību tika konstatēta negatīva saistība starp identitātes attīstību un interneta
lietošanas biežumu sociālās komunikācijas nolūkiem. Spēles internetā ir saistītas ar pusaudžu
emocionālajām problēmām un agresīvu uzvedību. Pētījumā par konstruktīvu konfliktu risināšanu
sabiedrībā eksperimentālā ceļā tika noskaidrots, ka, pamatojot savu viedokli, tiek izmantota
konkrēta argumentācija, spriežot par pretējās grupas viedokli, tiek izmantoti vispārinājumi.
Demogrāfijā apkopoti dati par latviešu un skaitliski lielāko minoritāšu demogrāfiskajiem
procesiem (skaitu, dzimstību, mirstību, imigrāciju, emigrāciju u.c.) valsts neatkarības gados, bet
detalizētāk – par 2000.-2011.gadu, uzsākts darbs pie visu etnosu dabiskās un migratīvās kustības
pamatrādītāju koriģēšanas, speciālo koeficientu pārrēķināšanas un analīzes, tajā skaitā
demogrāfisko procesu etniskās diferenciācijas izpētes.
Ekonomikā un vadībzinātnē pētīta strukturālo izmaiņu un inovāciju ietekme uz
tautsaimniecību kopumā un atsevišķās nozarēs.
Projektu gaitā noskaidrota protekcionisma instrumentu lietojums un tā sekas dažādas
specializācijas saimniecībās, kā arī ietekme uz ražošanas specializāciju vai integrāciju, izpētīta
Latvijā lietoto protekcionisma instrumentu ekonomiskā ietekme dažāda ekonomiskā lieluma
saimniecībās, to saistība ar ražošanas koncentrāciju un tehnoloģisko modernizāciju, uzņēmumu
attīstības ilgtspējas kontekstā izvērtēta protekcionisma instrumentu darbība lauksaimniecības
ražojumu pārstrādes sfērā, izstrādāti scenāriji protekcionisma pozitīvās ietekmes maksimizēšanai un
negatīvo sociāli ekonomisko seku mazināšanai.
Projektu izpildē izvērtēta pašnodarbināto nodokļu sistēma un apkopotas iespējas tās
pilnveidošanai, nodokļu administrēšanas jomā - izstrādāts administrēšanas novērtēšanas sistēmas
algoritms
Projekta darba gaitā savāktā, analizētā un apstrādātā informācija deva iespēja izdarīt
secinājumu, ka nozīmīgākie sociālie faktori ir plaša uzņēmējdarbībā iesaistījušos sieviešu tīklošana,
kas noved līdz partnerības kā atbalsta sistēmas veidošanai un cieša sadarbība ar lokālajām lauku
sieviešu nevalstiskām organizācijām, kas veicina šo sieviešu pašapziņas celšanu, zināšanas par
uzņēmējdarbību apgūšanu un mikrokredīta grupu veidošanos no šo organizāciju dalībniecēm.
Veikts galveno biodegvielas veidu (biodīzeļdegviela, augu eļļas degviela un bioetanols,
biogāze) kopīgs salīdzinošs saimniecisks izvērtējums, raksturotas šo jauno degvielu īpašības,
kvalitāte, ražošana, izmantojuma īpatnības transporta līdzekļos un ekonomiskais izdevīgums. Visi
biodegvielas veidi pēc to ražošanas izmaksām salīdzināti ar fosilo degvielu (dīzeļdegviela, benzīns,
autogāze, dabasgāze, elektrība) un secināts, ka to konkurētspēja iespējama, tikai saņemot ārējo
finansiālo atbalstu (akcīzes nodokļa atlaides, tiešais finansiālais atbalsts ražotājiem u.c.). Projektu
realizācijā izstrādāta lauksaimniecības izcelsmes energoresursu iegūšanas un lietošanas ekonomiskā
un ekoloģiskā vērtēšanas metodika, dažādu šo atjaunojamo energoresursu izvērtējums un pētījumi
par to konkurētspēju Latvijas apstākļos salīdzinājumā ar citiem atjaunojamiem un fosilajiem
energoresursiem.
Tautsaimniecības konkurētspējas pētniecības projektu novitāte ir nozaru attīstības problēmu
analīze un prognozes, modelēšanas instrumentārija izstrāde un adaptēšana nozaru attīstības un
konkurētspējas prognozēšanai, kā arī inovatīvās darbības ekonomisko aspektu analīze un metodikas
izstrāde. Projektu izpildē izstrādāts ekonomiski matemātiskais modelis konkrētas tautsaimniecības
nozares tiešās un netiešās ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību modelēšanai un prognozēšanai,
balstoties uz izmaksu-izlaides tabulu un nozaru statistisko informāciju Projektu izpildē, izvērtējot
importa īpatsvaru Latvijas iedzīvotāju patēriņā un tā tendences, secināts, ka daudzu pārtikas
produktu importa atkarība pieaug, kas atstāj negatīvu iespaidu uz kopējo valsts ārējās tirdzniecības
36

bilanci un samazina iekšzemes kopprodukta vērtību. Veicot pārtikas patēriņa tendenču izpēti,
secināts, ka ekonomiskā krīze un recesija ir mainījusi Latvijas iedzīvotāju izdevumus pārtikai, kā arī
ēšanas un uztura paradumus. Pārtikas izdevumu īpatsvara pieaugums mājsaimniecību patēriņa
izdevumos ir vērtējams negatīvi, jo šis rādītājs raksturo valsts labklājības stāvokli.
Juridiskajās zinātnēs pārskata periodā pētītas specifiskas tiesību normas, analizēti tiesu
prakses jaunie demokrātijas izaicinājumi Eiropas Savienībā pasaules globālās ekonomiskās krīzes
kontekstā, pievēršot uzmanību politikas un tiesību mijiedarbības problēmām .
Pārskata periodā sasniegto rezultātu novērtējums
Var secināt, ka kopumā 2012.gadā humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs vērojama laba
veikto pētījumu produktivitāte, kas izpaudusies augstā publicēšanās līmenī un aktīvā konferenču
darbā. Visiem humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs veiktajiem projektiem ir gan zinātniska, gan
praktiska nozīme. Pamatojoties uz teorētiskiem pētījumiem, izstrādātas rekomendācijas un
ieteikumi to praktiskai izmantošanai izglītībā, kultūras jomā un tautsaimniecībā.
Projektos plānotie mērķi un uzdevumi sasniegti pilnībā. Kā negatīvs moments atzīmējams
nepietiekamais finansējums, kā rezultātā vairākos projektos nācās atteikties no starptautiskām
konferencēm, līdz ar to nebija iespējams operatīvi iepazīstināt ārvalstu kolēģus ar jaunākajiem
pētījumu rezultātiem.
Lielākā daļa izpildīto projektu ir balstīti uz iepriekšējām iestrādēm un ir dabisks turpinājums
agrāk veiktiem pētījumiem, bez kuriem minētie rezultāti šajā projektu izstrādes etapā nebūtu
iespējami. Arī no jauna uzsāktu pētījumu gadījumā tas ir iespējams, tikai pateicoties zinātnieku
augstai kvalifikācijai un entuziasmam, kā arī viņu aktīviem starptautiskiem kontaktiem. Lai šis
nepārtrauktais pētījumu process nepārtrūktu, līdz ar valsts ekonomiskās situācijas atveseļošanos ir
nepieciešams atjaunot LZP atbalstīto projektu finansējumu iespējami pilnā apmērā.
Rezultātu ieguve un to publicēšana visos projektos ir bijusi atkarīga no izpildītāju
entuziasma, iestrādes, sadarbības ar citiem projektiem un spējas piesaistīt studentus. Studentu darbu
parasti nav bijis iespējams adekvāti atalgot, bet dažreiz tas arī nav nepieciešams, ja, piemēram, viņi
saņem ESF finansējumu. No vienas puses, varētu uzskatīt, ka universitātes subsidēja LZP projektu
izpildi, bet no otras - studentu dalība projektos ir to nepieciešama sastāvdaļa no mācību procesa
viedokļa.
Kopumā visi pētījumi ir aktuāli, rezultāti ir publicēti un ir nozīmīgi nacionālā līmenī.
Vērtējot pēc publikāciju skaita starptautiski citējamos žurnālos, secināms, ka, neskatoties uz
nepietiekamu finansējumu, vairāku projektu rezultāti izceļas ar novitāti arī starptautiskajā līmenī.
Jāuzsver, ka par humanitāro un sociālo zinātņu specifisku rezultatīvo rādītāju ir izvirzīta arī
monogrāfiju publicēšana. 2012. gadā humanitārajās un sociālajās zinātnēs projektu ietvaros ir
publicētas 14 monogrāfijas.
Projektu realizācija notikusi sadarbībā ar LR ministrijām, Kultūrkapitāla fondu, Akadēmisko
projektu aģentūru, Sabiedrības veselības aģentūru, Latvijas Banku, dažādām universitātēm ne tikai
Latvijā, bet arī Eiropā un ASV, kā arī ir bijusi sekmīga sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem.
Projektu pētījumu rezultāti jāatzīst par Latvijā un starptautiskajā zinātnes telpā
perspektīviem un turpināmiem ilgstošā laika periodā, lai nostiprinātu aizsākto intelektuālo tradīciju,
kvalitatīvas izstrādes un starptautisko sadarbību.
Zinātniskā sadarbība
Pārskata periodā projektu realizācijā ir tikuši plaši iesaistīti vairāku universitāšu studenti
(Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Daugavpils universitāte). Ļoti aktīva ir bijusi zinātnieku piedalīšanās starptautiskajās konferencēs ar
referātiem, kā arī ar stenda referātiem kopumā vairāk nekā 150, gan Latvijā, gan arī projektu
rezultātus prezentējos ārvalstīs. Visvairāk projektu rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs
tuvākās kaimiņu valstīs - Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā.
Pētījumos iegūtās rezultāti plaši izmantoti studiju kursos bakalaura, maģistratūras un arī
doktorantūras studiju programmās Latvijas Universitātē, Latvija Lauksaimniecības universitātē,
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Liepājas universitātē, Daugavipils Universitātē, Rītas Tehniskā universitātē, Ekonomikas un
kultūras augstskolā.
Atsevišķiem projektiem (09.1533, 09.1535, 09.1043, 09.1043, 09.1613) ir bijusi sadarbība
ar Valsts pētījumu programmu "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)"
Projektu ietvaros ir organizētas starptautiskās konferences, kurās piedalījušies kolēģi no
citām institūcijām Latvijā, kā arī zinātnieki no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, ASV, Krievijas un
Francijas, filozofijas zinātnē noritējusi starptautiskā sadarbība ar pasaules fenomenoloģijas
centriem.
Projektu ietvaros sniegtas arī konsultācijas muzejiem (Rīgas vēstures un kuģniecības
muzejs) saistībā ar jaunas ekspozīcijas veidošanu.
Projektu rezultāti prezentēti arī plašākai sabiedrībai, sniedzot intervijas radio un televīzijā.
Projektā (09.1535) jauniegūtā dendrohronoloģiskā informācija, kas attiecas uz astoņiem
projekta izpildes laikā datētajiem vēsturiskajiem objektiem, ir sagatavota un ievadīta starptautiskajā
dendrohronoloģisko datu bāzē Nīderlandē.
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
Publicēti zinātniskie raksti (1.1.kategorija)∗
Publicēti zinātniskie raksti (1.2. un 1.3.kategorija)∗
Monogrāfijas (2.1.un 2.2.kategorija)/zinātniska izdevumu
redaktora darbs (3.1.kategorija)∗
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās
grāmatās/konferenču ziņojumu izdevumos (proceedings) (4.1.,
4.2.un 4.3.kategorija)∗
Publikācijas vietējo konferenču ziņojumu izdevumos
(4.4.kategorija)∗
Promocijas darbi (2.4.kategorija)∗
Citas publikācijas (6.1.kategorija)∗
Projektu izpildē iesaistītie zinātnieki
Projektu izpildē iesaistītie doktoranti
∗ - saskaņā ar LZP Zinātnisko publikāciju klasifikāciju
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2012.gadā projektu realizēšanas laikā galveno
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