
 

Trešdien, 14. maijā, LU Lielajā aulā tika pasniegtas 2014. gada L`ORÉAL 

Latvijas stipendija „Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Šī godpilnā stipendija 

piešķirta arī 1994. gada Āgenskalna ģimnāzijas absolventei Dacei Pjanovai. 

Pasākumā pulcējās gan stipendijas piešķīrēji, gan žūrijas komisijas 

locekļi, šī un iepriekšējo 10  gadu stipendiātes, kopumā jau 30, kā arī citas 

Latvijas zinātnē pazīstamas personības un  stipendiāšu atbalstītāji – darba 

kolēģi, draugi un ģimenes locekļi un skolotāji. 

Šīs prominentās stipendijas goda patronese Vaira Vīķe Freiberga savā 

uzrunā atgādināja stipendiju programmas idejas rašanos pirms 11 gadiem Parīzē. 

V. Vīķe-Freiberga arī uzsvēra, ka sievietēm, kas izvēlas zinātnieces ceļu un arī 

dibināt ģimeni, abu šo jomu apvienošana ir liels izaicinājums, kuru var paveikt 

tikai ar ģimenes atbalstu. Tomēr demokrātiskai valstij ir jānodrošina šī izvēles 

brīvība. Klātesošos uzrunāja arī LU rektors prof. Mārcis Auziņš, izglītības un 

zinātnes ministre Ina Druviete, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs 

Spārītis, L`ORÉAL Baltic ģenerāldirektors Benuā Žilia (Benoit Julia) un 

stipendijas žūrijas komisijas priekšsēdētājs – akadēmiķis Jānis Stradiņš, kurš ir 

skolas 1951. gada absolvents. 

Bioloģijas doktorei Dacei Pjanovai, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 

studiju centra vadošajai pētniecei, 2014. gada L`ORÉAL Latvijas stipendija 

„Sievietēm Zinātnē” piešķirta pētījumam par visbīstamākās ādas vēža formas – 

melanomas attīstībā iesaistītajiem gēniem un to izmaiņām. Izmantojot jaunu 

DNS koda atšifrēšanas tehnoloģiju, viņa kopā ar kolēģiem izstrādās augstas 

precizitātes melanomas riska testu.   

Dace Pjanova 2003./04. gadā ieguva LU mecenāta Kriatapa Morberga 

stipendiju, bet 2007. gadā aizstāvēja promocijas darbu "Melanomas jutības gēni 

un to loma ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā" bioloģijas doktora 

zinātniskā grāda ieguve.  

Interesenti iepazīties ar šī darba kopsavilkumu var iepazīties LU mājas 

lapā: 

https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F85776/Dace Pjanova 2007.pdf 

Dace Pjanova kopā ar kolēģiem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 

studiju centra  sadarbībā ar Norvēģijas zinātniekiem  no 2009.-2011. gadam 

īstenoja projektu “Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas ļaundabīgās melanomas 

https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F85776/Dace%20Pjanova%202007.pdf


attīstībā Latvijā”. Par projektā iegūtajām  zinātnes atziņām var iepazīties Valsts 

izglītības attīstības aģentūras  mājas lapā: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_finansu_instruments/eez_projekt

u_pieredze/akademiskie_petijumi_pieredze/?text_id=6445 

Par absolventes godināšanas ceremonijas atspoguļojumu medijos var iepazīties 

vietnē: http://www.youtube.com/watch?v=05nI53_0Mmk 

Attēli no stipendijas pasniegšanas  svinīgās ceremonijas: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informācija  sagatavota balstoties uz : 

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/ 

http://foto.lu.lv/ 

http://www.lu.lv/zinas/t/27193/ 
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