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FMOF plenārsēde 
2022. gada 4. februāris 

PROGRAMMA 

 

Vadītājs: Asoc.prof. Aiga Švede 

9.00–9.30 |  Diabēta komplikāciju riska faktoru izpēte LU MF Personalizētās medicīnas laboratorijā 

Jeļizaveta Sokolovska, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 

9.30–9.55 | Dinamisko sistēmu iedvesmoti neironu tīkli Jānis Bajārs, Latvijas Universitātes Fizikas, 

matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļa 

9.55–10.15 | Empīriskās ticamības funkcija robustiem lokācijas novērtētājiem Elīna Kresse, Jānis 

Valeinis, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 

Matemātikas nodaļa 

10.15–10.35 | Matemātikas olimpiāžu programma un tās saistība ar matemātikas mācīšanu skolā 

Guna Brenda Pogule, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas 

fakultātes Matemātikas nodaļa  

10.35–11.00 | Izglītības kvalitātes mērījumi Latvijas Universitātes Fizikas nodaļas vispārīgās fizikas 

kursos un laboratorijas darbos Ģirts Barinovs, Ilva Cinīte, Latvijas Universitātes Fizikas, 

matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļa 

11.00–11.25 | Punktdefektu un dislokāciju modelēšana silīcija kristālos Andrejs Sabanskis, Latvijas 

Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas 

institūts 

11.25–11.50 | Magnētiskā lauka mērīšana ar NV centriem dimantā, izdarītais un ieplānotais        

Reinis Lazda, Laima Bušaite, Florians Gahbauers, Andris Bērziņš, Mārcis Auziņš Latvijas 

Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzera centrs 

11.50–12.15 | Redzes treniņu pētījumi Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā Aiga Švede, Karola 

Panke, Kristīne Kalniča-Dorošenko, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un 

optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa 
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Diabēta komplikāciju riska faktoru izpēte LU 

MF Personalizētās medicīnas laboratorijā 

 

Jeļizaveta Sokolovska 

Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, 

Internās medicīnas katedra, Personalizētās medicīnas laboratorija, Rīga, Latvija 

jelizaveta.sokolovska@lu.lv 

Cukura diabēts ir hroniska slimība, ko raksturo paaugstināts glikozes līmenis asinīs 

(hiperglikēmija) un dažādu komplikāciju attīstība. 1. tipa cukura diabēts (CD1) ir autoimūna 

slimība ar absolūtu insulīna deficītu aizkuņģa dziedzera insulīnu producējošo bēta šūnu 

bojāejas dēļ, kura visbiežāk attīstās vecumā līdz 40 gadiem. 2. tipa cukura diabētu biežāk 

novēro par 40 gadiem vecākiem pacientiem ar lieko svaru, un to raksturo insulīnrezistence 

un relatīvs insulīna deficīts. 

Paaugstinātais glikozes līmenis asinīs un ar to saistītie vielmaiņas traucējumi provocē sīko 

un lielo asinsvadu bojājumus, ko sauc par cukura diabēta vēlīnām komplikācijām. Piemēram, 

cukura diabēts ir biežākais akluma un nieru aizstājterapijas iemesls attīstītajās valstīs, 

vairākkārt palielina risku kardiovaskulāras slimības (insulta, miokarda infarkta, perifēro 

asinsvadu slimības un amputāciju) attīstībai. Vēlīno komplikāciju attīstības dēļ cukura diabēts 

ir saistīts ar augstākiem invaliditātes un mirstības rādītājiem nekā vidēji populācijā. 

XX gadsimta beigās veikto pētījumu rezultāti rāda, ka galvenie ietekmējamie cukura diabēta 

komplikāciju attīstības un mirstības riska faktori ir: glikēmijas līmenis, ko raksturo glikētais 

hemoglobīns jeb HbA1c, arteriālā spiediena līmenis, lipīdu profils, smēķēšana. 

Mūsu veiktajā reālās dzīves pētījumā LU MF Personalizētās medicīnas laboratorijā (LU PML) 

CD1 pacientiem Latvijā parādījām, ka ārstēšanas mērķu sasniegšana, adekvāti kontrolējot 

asinsspiedienu, ļauj mazināt CD komplikāciju progresēšanas izredzes par 72%. Savukārt, 

optimāla glikozes līmeņa kontrole ļauj mazināt komplikāciju progresēšanas izredzes par  

82%. 

Tomēr klīnisko riska faktoru kontrole nespēj pilnībā izskaidrot diabētisko komplikāciju 

attīstību daudziem pacientiem. Tādējādi, turpinās to molekulāro un ģenētisko riska faktoru 

izpēte. LU PML specializējas cukura diabēta komplikāciju translācijas pētījumu veikšanā. 

Mums izdevās parādīt, ka CD1 pacientiem ir izteiktāki DNS bojājumi leikocītos, salīdzinot ar 

praktiski veseliem indivīdiem. Turklāt DNS bojājumi ir saistīti ar glikozes, kopējā holesterīna 

un nitrīta daudzumu asinīs, kas norāda uz to saikni ar asinsvadu sieniņas bojājumiem. Tāpat 

esam demonstrējuši ar hipoksiju un iekaisumu saistīto biomarķieru angiopoietīna 2 un 
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neiropeptīda Y līmeņa asociāciju ar diabēta komplikācijām, kuri ir iesaistīti 

neovaskularizācijas, jeb nepilnvērtīgu asinsvadu veidošanās dažādos orgānos, traucējot to 

funkciju. Liela starptautiska konsorcija ietvaros esam piedalījušies pētījumā, kurā tika 

analizēta vairāk kā 19 tūkstošu CD1 pacientu ģenētisko faktoru saistība ar diabētisko nieru 

slimību. Minētajā pētījumā visspēcīgāko asociāciju ar diabētisko nieru slimību uzrādīja 

mutācija kolagēna 4 alfa 3 ķēdes gēnā (COL4A3), kas kodē vienu no galvenajām bazālās 

membrānas sastāvdaļām. Esam pievērsušies arī epiģenētisko riska faktoru - telomēru 

garuma un DNS metilācijas pakāpies -  izpētei pie diabētiskās acu slimības sadarbībā ar 

Lietuvas un Taivānas kolēģiem.  

Pēdējā laikā LU PML koncentrējas uz uztura un zarnu veselības marķieru izpēti CD1 

pacientiem. Piemēram, mēs pētam glikozes variabilitātes (svārstību) asociāciju ar zarnu 

caurlaidības marķieriem, uztura paradumiem un kuņģa-zarnu sistēmas veselības marķieriem, 

ieskaitot zarnu mikrobiomu. Ceram, ka iegūtie rezultāti nākotnē var palīdzēt mazināt 

komplikāciju progresiju CD1 pacientiem, ietekmējot zarnu līdzsvaru ar diētu, pretiekaisuma 

preparātiem, prediotikām un probiotikām.  

Finansējums: Pētījumi veikti ar projektu postdoc Latvia 1.1.1.2/VIAA/3/19/525 “Zarnu 

iekaisums kā potenciāli modificējams 1 tipa cukura diabēta komplikāciju riska faktors”, lzp-

2020/1-0138 projekta “Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un 

diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem” un LU projekta 

“Biomarķieru un dabas vielu izpēte akūtu un hronisku slimību diagnostikai un personalizētai 

ārstēšanai” atbalstu 

Atslēgas vārdi: 1 tipa cukura diabēts, diabēta komplikācijas, biomarķieri 
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Dinamisko sistēmu iedvesmoti neironu tīkli 

 

Jānis Bajārs 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Matemātikas nodaļa, Rīga, Latvija 

janis.bajars@lu.lv 

Dinamiskās sistēmas spēlē lielu lomu dažādu fizikālu, kā arī saimniecisku procesu 

modelēšanā. Tajā skaitā, dinamisko sistēmu teorija ir viens no galvenajiem izpētes objektiem 

lietišķajā matemātikā. Ņemot vērā nepārtraukti augošo datu pieejamību, kurus iegūst no 

novērojumiem vai laboratorijas eksperimentiem, vai skaitliskajiem aprēķiniem, viena no 

procesu modelēšanas dominējošām mūsdienu metodēm ir neironu tīkli, kas spēj efektīvā 

veidā aprakstīt ļoti sarežģītas funkcijas. Aplūkojot neironu tīklus no dinamisko sistēmu skata 

punkta, mēs spējam konstruēt neirona tīklu moduļus ar noteiktām dinamisko sistēmu 

īpašībām, kas veicina to efektīvāku apmācību, paļaujas uz mazāku skaitu apmācības datu, 

veicina neironu tīklu stabilitāti un atrisina ar neironu tīklu apmācību saistītas problēmas, 

piemēram, gradienta vērtību izzušanas un eksplodēšanas problēmu. Šajā prezentācijā 

uzsvars tiks likts tieši uz Hamiltona sistēmu struktūru saglabājošiem neironu tīkliem, 

aplūkojot to dažādus pielietojumus. 

Pētniecība tika veikta LZP projekta Nr. lzp-2020/2-0267 ietvaros. 

 

Atslēgas vārdi: dinamiskās sistēmas, Hamiltona sistēmas, dziļā mašīnmācīšanās, struktūru 

saglabājošie neironu tīkli, simplektiskie neironu tīkli  
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Empīriskās ticamības funkcija robustiem 

lokācijas novērtētājiem 

 

Elīna Kresse, Jānis Valeinis 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Matemātikas nodaļa, Rīga, Latvija 

elina.kresse@lu.lv 

L-novērtētāji, kas definēti kā lineāra kombinācija no sakārtotām statistikām, ir plaši izmantoti 

lokācijas novērtētāji robustajā statistikā. Nošķelta vidējā vērtība, kuras pirmsākumi 

meklējami jau 1962.gadā, ir viens no zināmākajiem L-novērtētājiem. Lai gan nošķelta vidējā 

vērtība ir bieži lietots lokācijas novērtētājs, 1972.gadā M.Stigler parādīja, ka tai ir būtisks 

trūkums – var neizpildīties asimptotiskā normalitāte, ja datiem ir diskrēts vai pārtraukts 

sadalījums ar caurumiem. Proti, ja šķelšanas apjoms ir vienāds ar datu piesārņojuma apjomu, 

nošķeltas vidējās vērtības asimptotiskais sadalījums var būt novirzīts no normālā sadalījuma 

un radīt neprecizitātes ticamības intervālu konstruēšanā.  

Kā alternatīva tika piedāvāta gludi nošķelta vidējā vērtība, kura literatūrā tiek minēta jau kopš 

1967.gada, tomēr ir ļoti maz pētīta. Gludi nošķeltas vidējās vērtības gadījumā literatūrā tiek 

apskatītas divas svaru funkcijas – trīsstūrveida un trapecveida. Aplūkojot literatūrā vēl 

neapskatītās svaru funkcijas, tika iegūts jauns vispārināts gludi nošķeltas vidējās vērtības 

novērtētājs, kā arī tā asimptotiskā dispersija un tās novērtētājs.  

Ar simulācijām tika salīdzināta nošķeltas un gludi nošķeltas vidējās vērtības ticamības 

intervālu pārklājuma precizitāte. Ticamības intervālu konstruēšanai tika izmantota normālās 

aproksimācijas metode, kā arī empīriskās ticamības metode, kas izslēdz pieņēmumu par 

konkrētu datu sadalījumu. Pamatojoties uz jau izstrādāto metodi nošķeltai vidējai vērtībai, 

empīriskās ticamības metode tika pielāgota arī gludi nošķeltai vidējai vērtībai. 

 

Atslēgas vārdi: lokācijas novērtētāji, L-novērtētāji, nošķelta vidējā vērtība, gludi nošķelta 

vidējā vērtība 
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Matemātikas olimpiāžu programma un tās 

saistība ar matemātikas mācīšanu skolā 

 

Guna Brenda Pogule*, Maruta Avotiņa un Elīna Buliņa 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Matemātikas nodaļa, Rīga, Latvija 

*guna_brenda.pogule@lu.lv 

Bērniem pamatizglītība ir obligāta, un visās Latvijas skolās tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas.  

Kopš 2020./2021. mācību gada pakāpeniski tiek īstenots jauns mācību standarts un pieeja. 

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)  mērķis ir ieviest jaunu metožu 

izmantošanu mācību procesā, kā arī ir veiktas izmaiņas matemātikas priekšmeta standartā, 

mainot tematu secību un apgūstamās prasmes un zināšanas.  

Ik gadu 5.-12. klašu skolēniem tiek organizēta matemātikas olimpiāde ar mērķi veicināt 

matemātikas apguvi paaugstinātā līmenī. Lai sagatavotu olimpiāžu uzdevumu komplektus, 

ir nepieciešams apzināties, kādas zināšanas skolēni ir apguvuši līdz olimpiādes norises 

brīdim. Uzdevumu veidotājiem ir jāzina tematu apguves secība. Mācību priekšmetu 

skolotājiem ir iespēja pēc saviem ieskatiem mainīt tematu secību trīs klašu ietvaros (1.-3. 

klasei, 4.-6. klasei, 7.-9. klasei, 10.-12. klasei), un vidusskolā mācību priekšmetus var apgūt 

dažādos līmeņos. Lai skolotāji spētu pienācīgi sagatavot skolēnus olimpiādei, ir 

nepieciešams izveidot vienotu olimpiāžu standartu.  

Līdz ar izmaiņām pamatizglītībā un vidējā izglītībā tika aktualizēta arī jauno skolotāju 

sagatavošana. Jau otro gadu LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte realizē 

profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs”, kuras ietvaros matemātikas skolotāji 

apgūst jauno mācību pieeju un olimpiāžu uzdevumu risināšanas metodes. Skolotāju 

sagatavotība ietekmē skolēnu prasmes izprast un risināt olimpiāžu uzdevumus, tāpēc jauno 

skolotāju studiju kvalitāte ir svarīga. 

Prezentācijas laikā tiks apskatītas izmaiņas jaunajā izglītības standartā un mācību 

programmu paraugos, kas jāņem vērā, veidojot matemātikas olimpiāžu programmu. 

Papildus tiks aplūkotas izmaiņas skolotāju studijās, salīdzinot ar iepriekšējo matemātikas 

skolotāju apmācībām LU ĶF studiju programmā "Dabaszinātņu un IT skolotājs". 

Atslēgas vārdi: matemātikas olimpiāžu programma, kompetenču pieeja, matemātikas 

skolotāju izglītība 
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Izglītības kvalitātes mērījumi Latvijas 

Universitātes Fizikas nodaļas vispārīgās fizikas 

kursos un laboratorijas darbos 

 

Ģirts Barinovs1,2, Ilva Cinīte1 

1Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļa, Rīga, Latvija 

2Gēteborgas universitātes Ķīmijas un molekulārās bioloģijas fakultāte, Gēteborga, Zviedrija 

girts.barinovs@lu.lv; ilva.cinite@lu.lv 

Studentu zināšanu izaugsmes mērījumi pasaulē ir kļuvuši par zinātnisku pētījumu svarīgu 

instrumentu, kas izmaina mūsu izpratni par mācību procesu un ir nozīmīgs palīgs augstskolu 

docētājiem viņu darbā. Mērījumi ir parādījuši, ka aktīvas mācību metodes un studentu 

centrēta pieeja ir efektīvāka nekā tradicionālie lekciju kursi. Pēdējos 4 gadus mēs esam 

pielietojuši šo mērījumu rīku arī Latvijā, pārliecinoties par tā lietderību arī mūsu izglītības 

sistēmā, atzīstot citur izdarīto secinājumu piemērotību arī šeit, un mēs esam aktīvi 

izmantojuši mērījumu rezultātus superstudenta atrašanai. Pētījumos kopumā piedalījušies 

vairāk kā 450 bakalaura studentu no trim Latvijas augstskolām, 12 zinātņu un inženierzinātņu 

kursu grupām, kuras docē 8 pasniedzēji, galvenokārt mehānikas sadaļu apgūšanas laikā, bet 

fizikas bakalaura programmas studentiem arī citu vispārīgas fizikas sadaļu apgūšanas laikā. 

Mērījumi parāda studentu izpratni par fizikas pamatkoncepcijām, uzsākot studijas, kā arī 

parāda zināšanu izaugsmi pie dažādiem pasniedzējiem, pie nodarbību dažāda īstenošanas 

veida, pie atšķirīga lekciju apmeklējuma, pie dažāda patstāvīgo darbu skaita un formas, pie 

dažādas studentu sākotnējās sagatavotības un studiju programmas. Šī informācijas 

daudzveidība noved pie acīmredzama jautājuma, kāda ir ideālā studentus raksturojošo 

parametru kombinācija, kas noved pie vislielākās studentu zināšanu izaugsmes? Visticamākā 

atbilde, kas seko no mūsu sākotnējiem mērījumiem ir tā pati, kas iegūta citur pasaulē, 

visvairāk savu fizikas izpratni studenti uzlabos pie pasniedzēja, kurš pārzina [1] un mācību 

procesā izmanto aktīvās mācību metodes un kurš izmanto priekštestus studentu sākotnējo 

zināšanu, bet precīzāk sakot - nezināšanas, noskaidrošanai un pielieto pēctestus sava 

padarītā darba efektivitātes mērīšanai. 

 

[1] Advancing Learning Through Evidence-Based STEM Teaching, attālināts kurss, EDX, 

Kornela universitāte, sākas 31.01.2022,  

Atslēgas vārdi: STEM izglītības kvalitāte; pamatjautājumu konceptuālā izpratne; studentu centrēta 

mācību pieeja 

 

https://www.edx.org/course/advancing-learning-through-evidence-based-stem-teaching-5
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Punktdefektu un dislokāciju modelēšana 

silīcija kristālos 

 

Andrejs Sabanskis 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Skaitliskās modelēšanas institūts, Rīga, Latvija 

andrejs.sabanskis@lu.lv 

Monokristāliskais silīcijs (Si) tiek ārkārtīgi plaši pielietots pusvadītāju industrijā 

mikroelektronikas komponenšu ražošanai. Izaudzēto Si kristālu kvalitātei jābūt pietiekami 

augstai, tāpēc procesa parametrus nepieciešams rūpīgi pielāgot, lai panāktu vēlamo 

punktdefektu – vakanču un starpmezglu atomu – koncentrāciju. Nevēlama ir arī lineāru 

kristāla defektu – dislokāciju – veidošanās augstu termisko spriegumu ietekmē. 

Eksperimentāli kristālu audzēšanas procesu parametru pētījumi ir samērā dārgi, kā arī ne 

visus fizikālos parametrus ir iespējams izmērīt. Šo iemeslu dēļ papildus eksperimentiem 

nereti tiek izmantota matemātiskā modelēšana, kas sniedz daudz pilnīgāku informāciju par 

audzēšanas iekārtā un it īpaši kristālā notiekošo. Lai iegūtajiem rezultātiem būtu praktiska 

jēga, modeļus ir nepieciešams validēt, izmantojot pieejamos eksperimentālos datus. 

Šī darba pirmajā daļā apskatīta punktdefektu modelēšana Čohraļska sistēmā. Modelis iekļauj 

laikā mainīgu fāzu robežu formu un globālu siltuma pārnesi, kas ir svarīgs aspekts, jo 

punktdefektu parametri ir būtiski atkarīgi no temperatūras. Papildus konvektīvajai defektu 

pārnesei un rekombinācijai, modelī ir iekļauta arī defektu termiskā difūzija un termisko 

spriegumu ietekme. Tiek parādīts, ka termisko spriegumu ņemšana vērā ļauj uzlabot 

rezultātu sakritību ar eksperimentu. 

Otrajā darba daļā tiek skaitliski modelēts eksperiments, kurā izaudzēts Si kristāls tika uzsildīts 

līdz augstām temperatūrām, un, analizējot rezultātus kristāla šķērsgriezumā, novērota 

dislokāciju veidošanās. Modelis apraksta nestacionāru temperatūras lauku, ko rada 

augstfrekvences induktors, kā arī spriegumu un dislokāciju blīvuma sadalījumus kristālā. 

Temperatūrai iegūta ļoti laba sakritība ar eksperimentu, savukārt dislokācijām šī atbilstība 

uzlabojās, modelī ieviešot kritisko spriegumu robežu. 

Pētījums veikts ar PostDoc Latvia projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/280 finansiālu atbalstu. 

 

Atslēgas vārdi: skaitliskā modelēšana, monokristāliskais silīcijs, termiskie spriegumi, 

punktdefekti, lineārie defekti (dislokācijas). 
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Magnētiskā lauka mērīšana ar NV centriem 

dimantā, izdarītais un ieplānotais 

 

Reinis Lazda*, Laima Bušaite, Florians Gahbauers, Andris Bērziņš un Mārcis Auziņš 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Lāzeru centrs, Rīga, Latvija 

*reinis.lazda@lu.lv 

Īss pārskats par paveikto vienā no Lāzeru Centra krāsu centru laboratorijas projektiem – 

Magnetometra prototipa, kura darbība balstīta uz slāpekļa-vakanču centriem dimantā, 

izveide Eiropas Kosmosa Aģentūrai. Izveidotā magnetometra prototipa apraksts, problēmas 

ar kurām saskaramies un to risinājumi, iegūtie rezultāti un to salīdzinājums ar komerciāli 

pieejamu magnetometru. Izveidotās iekārtas sasniegtie darbības parametri ar nelielu 

skaidrojumu, kā šos parametrus ir iespējams potenciāli uzlabot ar nākamo šāda tipa iekārtas 

iterāciju. Balstoties uz rezultātiem un pieredzi, kas iegūta šajā projektā, pieteikts cits projekts, 

kurā līdzīgus magnetometrijas principus plānots izmantot līdzstrāvas stabilizācijai. Neliels 

skaidrojums par to kā dimantus plānots izmantot strāvas stabilizēšanai ar nodomu projekta 

beigās izveidot prototipa ierīci, ar kuru būtu iespējams stabilizēt strāvu no patvaļīga strāvas 

avota. 

 

Atslēgas vārdi:  NV magnetometrija, Optiski detektējama magnētiskā rezonanse, strāvas 

stabilizācija 
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Redzes treniņu pētījumi Optometrijas un 

redzes zinātnes nodaļā 

 

Aiga Švede*, Karola Panke un Kristīne Kalniča-Dorošenko 

Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, 

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Rīga, Latvija 

*aiga.svede@lu.lv 

Redzes treniņi jeb specifisku redzes vingrinājumu kopums jau izsenis tiek pielietoti kā 

papildu rīks dažādu ar redzi saistītu problēmu risināšanā. Katari personai tiek piemērots 

individualizēts redzes treniņu plāns, balstoties uz redzes pārbaudes rezultātiem, sūdzībām, 

vēlmēm un vajadzībām. Līdz ar to ir pieejami redzes vingrinājumi nogurušām acīm pēc 

ilgstoša tuvuma darba, noteiktu redzes (piemēram, redzes asuma un kopredzes uzlabošanai 

ambliopijas gadījumā, fiksācijas uzlabošanai tīklenes bojājumu gadījumā) un vispārējo 

(piemēram, pēc insultiem, galvas traumām) saslimšanu ārstēšanai, kā arī specifiska snieguma 

uzlabošanai (piemēram, lasīšanas ātruma, redzes uztveres, atmiņas, reakcijas laika 

uzlabošanai). Taču daudzas no izmantotajām metodēm nav uz pētījumiem balstītas, kā arī 

trūkst objektīvu datu par redzes vingrinājumu iedarbību uz redzes sistēmu. Mūsdienu 

tehnoloģiju attīstība paver iespēju redzes vingrinājumu izpētē, kur jau aktīvi tiek pielieti tādi 

rīki kā acu kustību pieraksta sistēmas un funkcionāla magnētiskā rezonanse. 

Pateicoties moderno tehnoloģiju bāzes pilnveidošanai, Optometrijas un redzes zinātnes 

nodaļā pēdējo gadu laikā ir uzsākti pētījumi, kas skar redzes funkciju uzlabošanu jeb redzes 

treniņus. Šīs tēmas ietvaros šobrīd tiek realizēti divi projekti un izstrādāts viens doktora 

darbs. Viena no redzes treniņu idejām – lietotne, kas paredzēta ambliopijas ārstēšanai un 

kuru izstrādājusi Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorante un zinātniskā 

asistente Kristīne Kalniča-Dorošenko kopā ar savu komanda “Gameblyo” 2021.gadā ieguva 

galveno balvu studentu un profesionāļu iespēju festivālā “Icebreakers'21”. Prezentācijā tiks 

demonstrētas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā veikto ar redzes treniņiem saistīto 

pētījumu izstrādes stadijas un progress. 

 

Pateicības: Pētniecība tiek atbalstīta LIIA komercializācijas projekta “Redzes skrīninga un 

treniņu iekārtas izveide” Nr. KC-PI-2020/10, ERAF projekta “Jaunas profilaktiskas acu 

muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības 

metodoloģijas izstrāde un izpēte” ietvaros. 

Atslēgas vārdi: relaksējošie redzes treniņi, specializētie redzes treniņi, ambliopija, 

akomodācijas un verģences traucējumi, mobilās aplikācijas. 

 


