ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Koksnes struktūra, koksnes ķīmija. Koks dzīves vidē. Koksnes un
koksnes materiālu noārdīšanās dažādu faktoru ietekmē. Koksnes
aizsardzība, modifikācija. Kultūrvēsturiskais koka mantojums:
izpēte un saglabāšana.
Projektu vadītāja un izpildītāja pieredze nacionālos un
starptautiskos zinātniskos projektos: VPP, LZP FLPP, ERAF, EU
COST, KC, EU FP7, HORIZON 2020.

PUBLICĒTIE DARBI

Vairāk nekā 190 (t.sk. 46 SCOPUS, Web of Science) zinātnisko
publikāciju. Hirša indekss – 15.

PEDAGOĢISKAIS DARBS

Atbildīgais LV Koksnes ķīmijas institūtā par RTU bakalauru,
maģistru un doktoru programmām „Koksnes ķīmija un
tehnoloģija”. RTU un LLU promocijas padomju loceklis. Vadīti 5
promocijas darbi. Promocijas darbu recenzents.

BRUNO ANDERSONS

Dr.chem. (1988), ķīmijas zinātņu
doktors (LV Koksnes ķīmijas
institūts). Specialitāte - celulozes
un papīra tehnoloģija, koksnes
ķīmija. Latvijas Valsts Koksnes
ķīmijas institūta vadošais pētnieks,
Koksnes bionoārdīšanās un
aizsardzības laboratorijas vadītājs.
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
korespondētājloceklis (2001), LZA
īstenais loceklis (2004), LZA Senāta
loceklis, LLMZA Īstenais loceklis
(Mežzinātņu nodaļa).

ORGANIZATORISKAIS DARBS

LZA LMZA, LZA prezidija un Valdes loceklis. LZA fonda
priekšsēdētājs. Meža nozares kompetences centra padomes
loceklis. Bijis piecu starptautisku konferenču rīcības komitejas
priekšsēdētājs. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātes, LLU Meža fakultātes un LVMI “Silava” konventa
loceklis.

EKSPERTS

LZP eksperts Materiālzinātnes un Ķīmijas inženierzinātņu
nozarēs. ES datu bāzes eksperts ar pieredzi Lietuvas, Polijas,
Igaunijas, Slovēnijas un Šveices zinātnisko projektu vērtēšanā.

ATZINĪBAS
LZA jauno zinātnieku prēmija (1985); PSRS ZA medaļa un prēmija
jaunajiem zinātniekiem (1986); LR IZM Atzinības raksts (2001); LR
Zemkopības ministrijas balva „Zelta čiekurs” „Par zinātnes
ieguldījumu nozares attīstībā” (2008); LR IZM Atzinības raksts
(2011); asociācijas „Latvijas koks” Atzinības raksts par lielu
ieguldījumu Latvijas meža nozares attīstībā un sekmīgu sadarbību
ar kokrūpniecības uzņēmumiem (2011); RTU Atzinības raksts
(2016); Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas un Rīgas Doma
pārvaldes PATEICĪBA par ieguldījumu projektā „Rīgas Doma
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saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes
uzlabošana 2.kārta-Rīgas Doma torņa nostiprināšana” ( 2016).
LR Zemkopības ministrijas balva „Zelta čiekurs” „Par mūža
ieguldījumu nozares attīstībā” (2017); Ministru prezidenta
Pateicības raksts “Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā”
(2017); koncerna “Latvijas Finieris” 25 gadu sudraba medaļa par
ieguldījumu “Bērzu programmas izpildē” (2017); LZA Lielā
medaļa (2019); LZA balva „Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi
2020. gadā” (2020).
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