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Latvijas Zinātņu akadēmija, tāpat kā visi, kas

iestājas par tautu bezizņēmuma tiesībām uz

pašnoteikšanos, brīvību un dzīvību, ar

kategorisku nosodījumu vēršas pret Krievijas

Federācijas (KF) bezprecedenta militāro

agresiju Ukrainā. Ukraina nav veikusi nekādas

militāras darbības pret KF teritoriju, tās

militāro vai civilo infrastruktūru un arī ne pret

tās iedzīvotājiem, kas varētu kalpot par

formālu KF militārās agresijas ieganstu.

Gluži otrādi, tieši Krievijas Federācijas īstenotā

iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās daudzu

gadu garumā, separātistu militāra un

ekonomiska atbalstīšana, Krimas aneksija un

Minskas vienošanās pārkāpšana, kā arī

Ukrainai atšķelto apgabalu atzīšana par

“neatkarīgām valstīm” ir KF īstenoti klaji

starptautisko tiesību pārkāpumi.

Vēl 1994.gadā Krievija, ASV un Lielbritānija

panāca, ka tolaik trešā lielākā kodolarsenāla

pasaulē īpašniece Ukraina pievienojas līgumam

par kodolieroču neizplatīšanu un paraksta

Budapeštas memorandu, ar ko tā atteicās no

kodolvalsts statusa. Par to Ukraina saņēma

Krievijas, ASV, Lielbritānijas parakstītu

garantiju memorandu. Šis dokuments stājās

spēkā no tā parakstīšanas brīža un paredzēja,

ka Ukraina atdod kodolieročus Krievijai, bet

memorandu parakstījušās valstis apņēmās

garantēt Ukrainas neatkarību un teritoriālo 
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nedalāmību. Vēlāk šādu apņemšanos rakstiski izteica arī Francija.

Ķīnas Tautas Republikas valdība 1994.gada 4. decembrī publicēja

paziņojumu, ka tā vienmēr būs kā drošības garants, lai tiktu

ievērotas Ukrainas intereses, ja tā atteiksies no kodolieročiem.

Šobrīd KF draud visai pasaulei ar kodolkaru, ja kāds mēģinātu

traucēt tai īstenot uzsākto agresiju pret Ukrainu. Tā ir iesaistījusi

šajā karā arī Baltkrievijas Republiku, kas nozīmē plašu karadarbības

eskalāciju un tiešu militāru apdraudējumu arī pārējām kaimiņvalstīm

un var novest pie Trešā pasaules kara.

Latvijas Zinātņu akadēmija izsaka pilnīgu atbalstu Ukrainai kā valstij

un tās brīvību mīlošajai tautai tās cīņā pret agresoru. Mēs aicinām

visu zemju valdības nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, lai

pārtrauktu Krievijas uzbrukumu un atjaunotu Ukrainas suverēnās

tiesības uz teritoriju, kāda bija pirms Krimas aneksijas un Krievijas

atbalstīto separātistu uzsāktās karadarbības Donbasā.

Tāpat mēs aicinām Krievijas Zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas

Zinātņu akadēmiju dot objektīvu vērtējumu KF armijas iebrukumam

Ukrainā un darīt visu iespējamo, lai novērstu asinsizliešanu, ko

īsteno KF bruņotie spēki suverēnās un neatkarīgās valsts Ukrainas

teritorijā. Mēs esam ar jums, Ukrainas tauta! LZA

Appeal by the Latvian Academy of Sciences to halt aggression by

Russia against Ukraine (pdf).

Воззвание Латвийской академии наук в поддержку Украины (pdf).

Звернення Латв�йської академ�ї наук в п�дтримку України (pdf). 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDENTA 
IVARA KALVIŅA APSVEIKUMS 

AKADĒMIJAS SAIMEI

Man ir liels prieks apsveikt jūs ar vēsturisko sasniegumu –

augstceltnes ēkas iegūšanu LZA īpašumā. Ir noslēdzies mūsu kopējā un

neatlaidīgā darba cēliens vairāku gadu garumā. Tāpēc vēlos no sirds

pateikties akadēmiķiem Ojāram Spārītim, Andrejam Ērglim, Andrim

Šternbergam un citiem kā pašreizējās, tā iepriekšējās LZA vadības

komandu dalībniekiem, kā arī Guntai Račas kundzei ar komandu, LZA

lietu pārvaldniekam Vitālijam Kozlovskim un visiem, visiem manis šeit

neminētajiem darbiniekiem, kas ir devuši savu ieguldījumu, lai

panāktu, ka tagad LZA ir ieguvusi savas mājas, kuras kopt un attīstīt,

lai veicinātu mūsu tēvu zemes Latvijas izaugsmi.

Mēs augsti vērtējam arī Latvijas Ministru kabineta viedo lēmumu, un

it īpaši Finanšu ministrijas un tās vadītāja ministra Jāņa Reira kunga,

kā arī izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces kundzes un

viņas komandas ieguldījumu procesa virzīšanā un šī lēmuma

pieņemšanā. LZA FM

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/969-latvijas-zinatnu-akademijas-aicinajums-apturet-krievijas-agresiju-ukraina
https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/25.02.2022_en.pdf
https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/Ukraina_RU.pdf
https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/25.02.2022_ua.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/961-latvijas-zinatnu-akademijas-prezidenta-ivara-kalvina-apsveikums-akademijas-saimei
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/960-valdiba-atbalsta-rikojuma-projektu-par-latvijas-zinatnu-akademijas-ekas-nodosanu-bez-atlidzibas-lza-ipasuma
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LZA PREZIDENTA IVARA KALVIŅA UZRUNAS 

LZA prezidents Ivars Kalviņš par zinātnes bāzes finansējuma apjoma

un piešķiršanas kārtības izmaiņām Latvijā. 2022. gada 4. februārī. LZA 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa uzruna

starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Latvijas Satversmei 100”, 

 2022. gada 16. februārī. LZA

LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna 2021. gada nozīmīgāko zinātnes

sasniegumu apbalvošanas ceremonijas dalībniekiem, 2022. gada 18.

februārī. LZA

LZA SENĀTA SĒDE 

15. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts sanāca uz svinīgo sēdi,

kas bija veltīta pirms simt gadiem pieņemtajam Latvijas

pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei.

Svinīgajā sēdē uzstājās LZA korespondētājloceklis Dr.iur. Ringolds

Balodis ar referātu “'Satversmei 100 gadi: Ģenēze” un LZA

korespondētājlocekle Dr.iur. Ineta Ziemele ar referātu “Satversmei 100

gadi: Cenšoties ielūkoties nākotnē”. Video LZA 

LZA ZINĀTŅU NODAĻU SĒDES 

16. februāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko

zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts.

24. februāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo

zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts. 

28. februāris - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža

zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu

akadēmijas prezidija kopsēdes darba kārtība. 

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS IKGADĒJAI L'ORÉAL-
UNESCO BALVAI SIEVIETĒM ZINĀTNĒ

No 2022. gada 3. februāra līdz 17. martam Baltijas valstu zinātnieces

aicinātas pieteikties prestižajai L’ORÉAL-UNESCO Baltijas jauno talantu

programmai Sievietēm zinātnē. Jau 18. reizi Latvijā un sesto reizi

Igaunijā un Lietuvā septiņas izcilas Baltijas zinātnieces katra saņems 6

000 eiro balvu par darbu dažādās zinātnes jomās. Papildus viena

dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai, starptautiski

atzītajai L'Oréal-UNESCO Sievietēm zinātnē starptautisko uzlecošo

talantu programmai. LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/932-lza-prezidents-ivars-kalvins-par-zinatnes-bazes-finansejuma-apjoma-un-pieskirsanas-kartibas-izmainam-latvija
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/950-latvijas-zinatnu-akademijas-prezidenta-ivara-kalvina-uzruna-starptautiskaja-zinatniskaja-konference-latvijas-satversmei-100
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/951-lza-prezidenta-ivara-kalvina-uzruna-2021-gada-nozimigako-zinatnes-sasniegumu-apbalvosanas-ceremonijas-dalibniekiem
https://www.youtube.com/watch?v=5Qvx5CtlQ_E&t=17s
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/940-15-februara-lza-senata-sviniga-sede-tiks-veltita-latvijas-republikas-satversmes-pienemsanas-simtgadei
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/940-15-februara-lza-senata-sviniga-sede-tiks-veltita-latvijas-republikas-satversmes-pienemsanas-simtgadei
https://www.lza.lv/nodalas/938-lza-ftzn-sede-16-februari
https://www.youtube.com/watch?v=FPHzhRQfrpQ
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/955-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-24-februari
https://www.youtube.com/watch?v=3OadnykQ598&t=130s
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala/967-lza-lmzn-un-llmza-prezidija-kopsede-28-februari
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/929-sakas-pieteiksanas-ikgadejai-l-oreal-unesco-balvai-sievietem-zinatne


Latvijas Zinātņu akadēmijas e-biļetens/1. lpp.

Monopola viešņa pētniece Inta Mieriņa, LR1,

Monopols, 2022. gada 1. februāris. LZA

Pēta kā iespējams mainīt šūnu iekodēto “likteni”,

LTV1 Rīta Panorāma, Ar mērķi cīnīties pret smagām

slimībām Latvijas zinātnieki pēta – kā mainīt šūnām

iekodēto 'likteni' ,  lsm.lv, 2022. gada 3. februāris. LZA

LZA prezidents Ivars Kalviņš raidījumā "Preses klubs"

sarunā par dienas aktualitātēm.  RīgaTV24, Preses

klubs 1. daļa, Preses klubs 2. daļa, Preses klubs 3.

daļa. LZA

No elektroniskā deguna līdz komunikācijai, LTV1 Rīta

Panorāma, No elektroniskā deguna līdz zinātnes

popularizēšanai – daudzpusīgā fiziķe Līga Grīnberga,

lsm.lv, 2022. gada 7. februāris. LZA

Pēta optiskos materiālus, kas aizstās elektroniku,

LTV1 Rīta Panorāma, Daudzsološais jaunais fiziķis

Arturs Bundulis pētī, kā aizstāt elektroniku, lsm.lv,

2022. gada 8. februāris. LZA

Pēta luminiscējošus pārklājumus, LTV1 Rīta

Panorāma, Latvijā pēta luminiscējošus pārklājumus,

ko izmantot automašīnām un ceļa zīmēm, lsm.lv,

2022. gada 9. februāris. LZA

Izdod rokasgrāmatu pandēmijas krīzes pārvarēšanai,

LTV1 Rīta Panorāma, Izdod rokasgrāmatu kovida

krīzes pārvarēšanai Latvijas tautsaimniecībā, lsm.lv,

2022. gada 15. februāris. LZA

Ķīmiķis ar lielo burtu. Einārs Loža, LTV1 Rīta

Panorāma, Klusi veic izcilu darbu, ko spēj retais.

Ķīmiķis Einārs Loža, lsm.lv, 2022. gada 17. februāris.

LZA 

Pēta sēra dioksīda pielietojumu, LTV1 Rīta Panorāma,

Jaunā zinātniece Krista Gulbe pētī maz izzinātu

virzienu – sēra dioksīda pielietojumu, lsm.lv, 2022.

gada 22. februāris. LZA

Neparastie vīrusu iznīcinātāji – bakteriofāgi, LR1

Zināmais nezināmajā, 2022. gada 23. februāris. LZA
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MEDIJI PAR LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMIEM

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/monopola-viesna-petniece-inta-mierina.a155150/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/921-lza-vardbalvu-laureati-2022-intai-mierinai-talivalza-vilcina-vardbalva-sociologija
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.01.2022-peta-viedos-materialus.id249416
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/926-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-genoma-telpiska-regulacija-ar-tas-represivas-dalas-tiklu-var-mainit-sunas-likteni
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://xtv.lv/rigatv24/video/oQGEEKMwGX8-02_02_2022_preses_klubs_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/mz7B0OYwpXE-02_02_2022_preses_klubs_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/20GyoO1dNvE-02_02_2022_preses_klubs_3_dala
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/928-lza-prezidents-ivars-kalvins-raidijuma-preses-klubs-saruna-par-dienas-aktualitatem
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.02.2022-no-elektroniska-deguna-lidz-komunikacijai.id251882
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/no-elektroniska-deguna-lidz-zinatnes-popularizesanai--daudzpusiga-fizike-liga-grinberga.a442352/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/935-lza-vardbalvu-laureati-2022-liga-grinberga
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.01.2022-lauksaimniecibas-atkritumus-parvers-noderigos-produktos.id249935
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/939-lza-jauno-zinatnieku-balvu-laureati-arturs-bundulis
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.01.2022-tapis-apjomigs-petijums-par-patiesibu-un-meliem.id250020
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/941-latvijas-zinatnu-akademijas-vardbalvu-laureati-2022-fizikis-aleksejs-zolotarjovs
https://ir.lv/profils/Ieva-Pu%C4%B7e/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/948-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-petijums-par-latvijas-tautsaimniecibu-un-ekonomikas-izraviena-iespejam-peckrizes-perioda
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/piesarnojuma-pedas-musu-ikdiena.a154999/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/949-latvijas-zinatnu-akademijas-vardbalvu-laureati-2022-kimikis-einars-loza
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/latvijas-kimiku-petijumi-palidz-risinat-vides-jautajumus.a155135/
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/959-lza-vardbalvu-laureati-2022-kimike-krista-gulbe-peta-sera-dioksida-pielietojumu
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/250820/peta-piesarnojumu-latvijas-daba-un-partika
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/963-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-jauna-dns-bakteriofagu-izolesanas-un-padzilinatas-izpetes-virziena-attistiba
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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  

 

 

 

LZA KONKURSA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM 
LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMIEM - 

2021. GADA MATERIĀLI - LZA MĀJASLAPĀ! 

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/lza-balva/883-2021-gada-sasniegumi

