
Saturs

Piešķir ikgadējās

LZA vārdbalvas un

balvas jaunajiem

zinātniekiem  . . . . . . . . .  1 18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)

Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju

lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas,

tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem,

kā arī trīs jauno zinātnieku balvas.

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā

tika piešķirta LZA korespondētājloceklei Līgai

Grīnbergai ;

Gustava Vanaga balva ķīmijā - Dr.chem.

Eināram Ložam ;

Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā - Dr.sc.soc.

Intai Mieriņai;

Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecībā - LZA

korespondētājloceklim Arnim Saukam;

Dītriha Andreja Lēbera balva tiesību zinātnē - 

 Dr.iur. Jānim Plepam;

Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un

mežkopībā - Dr.silv. Jurģim Jansonam;

Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes

pētniecībā un pārstrādē - Dr.sc.ing. Ziedonim

Sarmulim;

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā -

Dr.phys. Aleksejam Zolotarjovam;

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva

ķīmijā - Dr.chem. Kristai Gulbei;

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā un ķīmijas

tehnoloģijā - Mg.chem. Andrim Jeminejam.

Jauno zinātnieku balvas tika piešķirtas PhD

Baibai Prūsei, Dr.phys. Arturam Bundulim un

Mg.silv. Valteram Samarikam. LZA
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https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Liga_Grinberga_LZA_Balklava.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Einars_Loza_LZA_Vanaga.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Inta_Mierina_LZA_Vilcina.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Arnis_Sauka_LZA_Ulmana.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Janis_Pleps_LZA_Lebera.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Jurgis_Jansons_LZA_Busa.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Ziedonis_Sarmulis_LZA_Kalnina.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Aleksejs_Zolotarjovs_LZA_Jansonu.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Krista_Gulbe_LZA_Straumana_Ievina.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Andris_Jeminejs_LZA_Gudrinieces.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Baiba_Pruse_LZA_JZ.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Arturs_Bundulis_LZA_JZ.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2022/Valters_Samariks_LZA_JZ.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/900-latvijas-zinatnu-akademija-pieskir-ikgadejas-vardbalvas-un-balvas-jaunajiem-zinatniekiem


2

PAULA STRADIŅA BALVAS LAUREĀTS - 
LZA KORESPONDĒTĀJLOCEKLIS 

PĒTERIS STRADIŅŠ

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Zinātņu akadēmija

(LZA) informē, ka šogad Paula Stradiņa balva medicīnā tiek piešķirta

RSU profesoram, LZA korespondētājloceklim, sirds ķirurgam Pēterim

Stradiņam par izcilu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā, kā arī par

nozīmīgu devumu Stradiņu dzimtas garīgā mantojuma saglabāšanā.

Lēmumu par Paula Stradiņa balvas piešķiršanu Pēterim Stradiņam ir

apstiprinājis RSU Senāts un LZA Senāts.

Profesors Pēteris Stradiņš ir RSU Ķirurģijas katedras profesors, Paula

Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Sirds ķirurģijas

centra vadītājs un PSKUS Medicīnas padomes loceklis.

Profesors Pēteris Stradiņš ir organizējis un veicis daudzas unikālas

sirds operācijas, izmantojot multidisciplināru pieeju, to skaitā 2009.

gadā Latvijā pirmo sirds vārstuļu hibrīdoperāciju. Viņš ir ieviesis

akūtās sirds ķirurģijas pakalpojumus un izveidojis ambulatoro

dienestu kardioķirurģijā, kā arī aizsācis mūsdienīgu sirds vārstuļu

plastikas operāciju programmu. Viņš ir apmācījis un ievirzījis

praktiskajā darbā jaunu kardioķirurgu paaudzi.

Līdztekus darbam sirds ķirurģijā profesors Pēteris Stradiņš ir devis

nozīmīgu ieguldījumu Stradiņu dzimtas atstātā intelektuālā

mantojuma saglabāšanā. Viņš organizē akadēmiķa Jāņa Stradiņa

(1933–2019) lasījumus un ir aktīvs Sēlijas kultūrvēsturisko vērtību

saglabāšanas un attīstības atbalstītājs, Sēlijas 10. kongresa

organizators, kā arī Stendera biedrības valdes loceklis. LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/903-sogad-paula-stradina-balvas-laureats-ir-rsu-profesors-sirds-kirurgs-peteris-stradins


2021. gada decembrī noslēdzies ar SIA “ITERA Latvija” finansiālo

atbalstu un Latvijas Zinātņu akadēmijas un nodibinājuma “Rīgas

Tehniskās universitātes Attīstības fonda” sadarbībā rīkotais konkurss

ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un

ģeogrāfijas zinātnēs. Balvas šogad saņēma Dr.agr. Edgars Rubauskis un

Dr.chem. Dzintars Začs.

Balvas ieguvējs Dr.agr. Edgars Rubauskis, kuru balvas saņemšanai

izvirzīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dārzkopības

institūts, izstrādāja darbu kopu “Zinātniski pētnieciskais darbs

ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešanai augļkopībā”. Savukārt balvas

ieguvējs Dr.chem. Dzintars Začs, kuru izvirzīja Pārtikas drošības,

dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, veica

pētījumu par farmaceitisko savienojumu atlikumu un noturīgo

organisko piesārņotāju izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos un

to koncentrācijas samazināšanas iespējām. LZA 
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SIA “ITERA LATVIJA” SADARBĪBĀ AR 
LZA UN NODIBINĀJUMU 

“RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES 
ATTĪSTĪBAS FONDS” 

PIEŠĶIR GADA BALVAS

LZA ZINĀTŅU NODAĻU SĒDES 

26. janvāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu

nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts.

27. janvāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un

medicīnas zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts.

27. janvāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo

zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts. 

31. janvāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža

zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu

akadēmijas prezidija kopsēdes darba kārtība. 

LZA SENĀTA SĒDE 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē 18. janvārī izskatīts valsts

pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes

izaicinājumi valsts ilgtspējai” rezultātu apkopojums, kas publicēts LZA

zinātniskajā žurnālā “LZA Vēstis” (2021/4). Šajā VPP viens no pieciem

projektiem “INTERFRAME-LV” tiek īstenots LZA vadībā (akadēmiķe

Baiba Rivža). LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/907-sia-itera-latvija-sadarbiba-ar-lza-un-nodibinajumu-rigas-tehniskas-universitates-attistibas-fonds-pieskir-gada-balvas
https://www.lza.lv/nodalas/904-lza-ftzn-sede-2022-gada-26-janvari
https://www.youtube.com/watch?v=4r45IKUIbPs
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/892-kbmzn-sede-27-janvari
https://www.youtube.com/watch?v=SmCJlKHtlCo
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/915-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-27-janvari
https://www.youtube.com/watch?v=RhwelvjAX-Y
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala/906-lmzn-un-llmza-prezidija-kopsede-2022-gada-31-janvari
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/interframe-lv-par-valsts-socialekonomisko-ilgtspejibu/
https://www.lza.lv/aktualitates/projekti/content/82-projekti
https://www.lza.lv/aktualitates/projekti/355-projekta-aktivitates
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Vakcīnas varēs ražot drošāk un ātrāk, LTV1 Rīta Panorāma,

Latvijas zinātnieki cenšas radīt universālu un ilgāk derīgu

gripas poti, lsm.lv, 2022. gada 10. janvāris. LZA

Pēta viedos materiālus, LTV1, Rīta Panorāma, Latvijas

pētnieku atklātais pulveris varētu noderēt temperatūras

marķieriem vakcīnām un pārtikas produktiem, lsm.lv, 2022.

gada 11. janvāris. LZA

Latvijā rada inovatīvu termo-elektriskā starojuma sensoru,

LTV1, Rīta Panorāma, Tūkstoš reižu ātrāks par citiem –

Latvijas zinātnieki radījušu inovatīvu sensoru, lsm.lv, 2022.

gada 12. janvāris. LZA

Ar elektrību radu vērtīgus ķīmiskus savienojumus, LTV1,

Rīta Panorāma, Ķīmiķi pasaulē to gaidīja gadiem – Latvijā

radīta jauna metode ķīmisko savienojumu iegūšanai, lsm.lv,

2022. gada 13. janvāris. LZA

Lauksaimniecības atkritumus pārvērš noderīgos produktos,

LTV1, Rīta Panorāma, Latvijas zinātnieki lauksaimniecības

atkritumus pārvērš noderīgos produktos, lsm.lv, 2022. gada

17. janvāris. LZA

Tapis apjomīgs pētījums par patiesību un meliem, LTV1,

Rīta Panorāma, Par patiesību un meliem mūsdienās –

filozofs Māris Kūlis veicis apjomīgu pētījumu, lsm.lv, 2022.

gada 18. janvāris. LZA

Ieva Puķe, Sekundes miljonās daļas laikā, IR.lv, 2022. gada

19. janvāris. LZA

No vecām riepām top asfalts, LTV1, Rīta Panorāma, RTU

zinātnieki vecas riepas pārvērš asfaltā, lsm.lv, 2022. gada

20. janvāris. LZA

Izdota Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata, LTV1, Rīta

Panorāma, 2022. gada 25. janvāris. LZA 

Piesārņojuma pēdas mūsu ikdienā, LR1 Zināmais

nezināmajā, 2022. gada 25. janvāris.

Latvijas ķīmiķu pētījumi palīdz risināt vides jautājumus,

LR1 Zināmais nezināmajā, 2022. gada 26. janvāris.

Pēta piesārņojumu Latvijas dabā un pārtikā, LTV1, Rīta

Panorāma, «BIOR» izpētījis piesārņojumu Latvijas dabā un

pārtikā, lsm.lv, 2022. gada 27. janvāris. LZA

Sojas pupiņas kļūst izdevīgi audzēt Latvijā, LTV1, Rīta

Panorāma, Latvijā kļūst izdevīgi audzēt sojas pupiņas,

lsm.lv, 2022. gada 28. janvāris. LZA

MEDIJI PAR LATVIJAS ZINĀTNES 2021. GADA
SASNIEGUMIEM

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/249304/vakcinas-vares-razot-drosak-un-atrak
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-zinatnieki-censas-radit-universalu-un-ilgak-derigu-gripas-poti.a438149/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/891-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.01.2022-peta-viedos-materialus.id249416
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-petnieku-atklatais-pulveris-varetu-noderet-temperaturas-markieriem-vakcinam-un-partikas-produktiem.a438299/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/893-latvijas-sasniegumi-zinatne-2021-gada-izskaidrota-molibdatu-un-volframatu-lokalas-atomaras-strukturas-ietekme-uz-to-termohromiskam-un-magnetiskam-ipasibam
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/249304/vakcinas-vares-razot-drosak-un-atrak
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/249304/vakcinas-vares-razot-drosak-un-atrak
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/894-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-izstradats-inovativs-izcili-atrdarbigs-termo-elektrisks-starojuma-sensors
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.01.2022-peta-viedos-materialus.id249416
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/895-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-elektrosintezes-metode-atrisina-zinatnisku-problemu-un-paver-celu-augstvertigu-vielu-iegusanai
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.01.2022-lauksaimniecibas-atkritumus-parvers-noderigos-produktos.id249935
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-zinatnieki-lauksaimniecibas-atkritumus-parvers-noderigos-produktos.a439156/?
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/899-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-zinatnieki-lauksaimniecibas-atkritumus-parvers-noderigos-produktos
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.01.2022-tapis-apjomigs-petijums-par-patiesibu-un-meliem.id250020
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/par-patiesibu-un-meliem-musdienas--filozofs-maris-kulis-veicis-apjomigu-petijumu.a439333/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/901-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-tapis-petijums-par-patiesibu-un-meliem
https://ir.lv/profils/Ieva-Pu%C4%B7e/
https://ir.lv/2022/01/19/sekundes-miljonas-dalas-laika/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/913-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-izstradats-inovativs-izcili-atrdarbigs-termo-elektrisks-starojuma-sensors
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/250216/no-vecam-riepam-top-asfalts
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/rtu-zinatnieki-vecas-riepas-parvers-asfalta.a439671/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/905-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-izstradati-augsti-modificeti-bitumena-un-asfaltbetona-sastavi-ar-augstam-ekspluatacijas-ipasibam
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.01.2022-izdota-latvijas-arheologijas-rokasgramata.id250638
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/911-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-izdota-latvijas-arheologijas-rokasgramata
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/piesarnojuma-pedas-musu-ikdiena.a154999/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/latvijas-kimiku-petijumi-palidz-risinat-vides-jautajumus.a155135/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/250820/peta-piesarnojumu-latvijas-daba-un-partika
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/bior-izpetijis-piesarnojumu-latvijas-daba-un-partika.a440754/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/914-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-peta-piesarnojumu-latvijas-daba-un-partika
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.01.2022-sojas-pupinas-klust-izdevigi-audzet-latvija.id250932
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvija-klust-izdevigi-audzet-sojas-pupinas.a440964/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/916-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-jaunas-tehnologijas-un-ekonomiski-pamatoti-risinajumi-vietejas-lopbaribas-razosanai


Latvijas Zinātņu akadēmijas e-biļetens/1. lpp.

Ceturtdien, 2022. gada 17. februārī,

plkst.15.00–17.00 tiešsaistē 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Facebook vietnē! 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS KONKURSA
PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM SASNIEGUMIEM

ZINĀTNĒ 2021. GADĀ 
LAUREĀTU APBALVOŠANAS CEREMONIJA 

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija


 
 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
IZDEVUMI - 

JŪSU E-PASTĀ! 
AICINĀM PIERAKSTĪTIES ŠEIT! 
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LASIET LATVIJAS ZINĀTŅU
AKADĒMIJAS, LATVIJAS
ZINĀTNES PADOMES UN
LATVIJAS ZINĀTNIEKU

SAVIENĪBAS LAIKRAKSTU
"ZINĀTNES VĒSTNESIS ! 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050,

tālrunis: +371 67225361, e-pasts: lza@lza.lv, prese@lza.lv. 

Sekojiet www.lza.lv  

 

 

 

Februārī Akadēmijas laukumā 1, Latvijas Zinātņu akadēmijas 2. un 3.

stāvā apskatāma latviešu mākslinieces Karinē Paronjanc izstāde

"Urbānā filozofija". Izstādes galvenā tēma ir cilvēka eksistence

vienotībā ar dabu un dzīves vides pārvērtības progresa un tehnoloģiju

ietekmē. Šīs kolekcijas gleznas lielā mērā ir ietekmējis pandēmijas un

lokdauna laiks: tajās aktualizēti jautājumi par straujo digitalizāciju,

cilvēku izolētību, pārvietošanās brīvības ierobežošanu. LZA

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ - 
KARINĒ PARONJANC DARBU IZSTĀDE 

“URBĀNĀ FILOZOFIJA”

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://twitter.com/LZA_LV
mailto:lza@lza.lv
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://www.youtube.com/user/lzalatvia
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/898-latvijas-zinatnu-akademija-karine-paronjancas-darbu-izstade-urbana-filozofija

