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LZA Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā 2023. gadā
piešķirta Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ‘’Silava’’ vadošajam
pētniekam Dr.biol., Dr. habil. geogr. Mārim Laiviņam par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm
praktiskās mežsaimniecības vajadzībām. 
Māris Laiviņš 1966. gadā absolvējis Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas
fakultāti un sācis strādāt PSRS Sibīrijas un Tālo Austrumu Ģeogrāfijas
institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku, veicot ainavekoloģijas pētījumus
Rietumsibīrijas dienvidtaigā. 1971. gadā Māris Laiviņš uzsāka darbu
Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniski pētnieciskā institūta
Dabas aizsardzības daļā Paula Sarmas vadībā, veicot meža botānikas un
ekoloģijas pētījumus Latvijas dabas rezervātos (Moricsalā, Grīņos) un
botāniskajos liegumos, kā arī piedaloties pirmā, zinātniski pamatotā,
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izveidē Latvijā. Māris Laiviņš
Kaspara Buša vadībā izstrādāja zinātņu kandidāta disertāciju ‘’Latvijas
aizsargājamo ezera salu veģetācija’’, kura aizstāvēta 1983. gadā Tartu. 
1991. gadā Māris Laiviņš uzsāka akadēmisko darbu LU Ģeogrāfijas un
zemes zinātņu fakultātē, pasniedzot lekciju kursus Ģeogrāfijas nodaļā
(Fiziskā ģeogrāfija, Bioģeogrāfija) un Vides zinātņu nodaļā (Meža resursi,
Meža ilgtspējīga apsaimniekošana). 1997. gadā tika aizstāvēta doktora
disertācija ‘’Priežu mežu sinantropizācija un eitrofikācija Latvijā’’. Lai
veicinātu ekoloģijas un bioģeogrāfijas zinātniskās domas attīstību
Latvijā, kopš 1997. gada pēc Māra Laiviņa iniciatīvas iznāk periodisks
zinātnisks rakstu krājums ‘’Latvijas Veģetācija’’. Māra Laiviņa vadībā
izstrādāti un aizstāvēti pieci promocijas darbi par meža, zālāju
veģetāciju, kokaugu izplatību un svešzemju augu sugu invāziju Latvijā. 
Kopš 2007. gada Māris Laiviņš vadījis Ģeobotānikas laboratoriju LU
Bioloģijas institūtā, galvenokārt pētot mežaudžu sugu kompozīciju un
dinamiku. Sagatavots ‘’Latvijas kokaugu atlants’’ (kopā ar Nacionālā
Botāniskā dārza pētniekiem), kurā apkopotas 112 vietējo un 1369
svešzemju kokaugu sugu izplatības kartes Latvijā.
Kopš 2014. gada LVMI ‘’Silava’’ Māris Laiviņš pēta vietējo platlapu koku
sugu mežaudžu augšanu, kā arī svešzemju platlapu koku sugu invāziju
Latvijas mežos. Šie procesi Latvijā ir aktivizējušies aptuveni pirms 50
gadiem, bet sevišķi intensīvi norisinās pēdējos gadu desmitos un pašlaik
jau nozīmīgi ietekmē meža sugu kompozīciju un mežaudžu
funkcionēšanu. Secināts, ka nākotnē meža sinantropizācijas un
eitrofikācijas procesi pastiprināsies, kas var būtiski ietekmēt tradicionālo
mežsaimniecību.
Mārim Laiviņam ir vairāk nekā 390 publikācijas, tostarp deviņas
monogrāfijas, 145 zinātniskie raksti un 240 publikācijas vietējos
populārzinātniskos izdevumos un konferenču tēžu krājumos.
2016. gadā Māris Laiviņš saņēmis meža nozares gada balvu ‘’Zelta
Čiekurs’’ par mūža ieguldījumu nozares attīstībā. 

Kaspars Bušs (1919–1988) — 
mežzinātnieks, meža ekosistēmu 
pētnieks, Latvijas mežu kopšanas 
un meliorācijas teorētisko pamatu 
izveidotājs. Balva iedibināta 2019. 

gadā par godu zinātnieka 
simtgadei un to piešķir par 

zinātniskajiem sasniegumiem meža 
ekoloģijā un mežkopībā. Pirmais 

Kaspara Buša balvas laureāts
2020. gadā bija Pēteris Zālītis –  

Kaspara Buša skolnieks un 
līdzgaitnieks zinātniskajā darbā. 


