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LZA pavasara 

pilnsapulces materiāli .1

Š.g. 7. aprīlī LZA pavasara pilnsapulcē sveica

LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu

laureātus, kā arī LZA Senāta pateicības rakstu

ieguvējus. 

LZA prezidents Ivars Kalviņš uzrunā

pilnsapulces dalībniekiem uzsvēra: "No mums

ikviena ir atkarīgs mūsu Tēvzemes liktenis, bet

šobrīd lielā mērā arī no rezultāta Ukrainas

tautas cīņā ar agresoru Krieviju. LZA vadība

pateicas ikvienam, kas, sekojot LZA

aicinājumam, ir ziedojis Ukrainas zinātnes un

zinātnieku atbalstam! Kopā mēs esam jau

savākuši 11963 euro, un mūsu ēkā pagaidu

mājvietu jau ir atraduši pirmie ukraiņu

zinātnieki. Sagaidāms, ka viņu skaits tuvākajā

laikā pieaugs. Tāpēc ikviens ir aicināts sniegt

savu atbalstu arī turpmāk, lai palīdzētu mūsu

ukraiņu kolēģiem un viņu ģimenēm!" LZA

pavasara pilnsapulces materiālu apkopojums 
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https://www.lza.lv/par-mums/pilnsapulces/1033-lza-pavasara-pilnsapulces-materiali-2022-gada-7-aprilis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1074-lza-aicina-parakstit-memorandu-par-bernu-slepkavosanas-apturesanu-ukraina
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1074-lza-aicina-parakstit-memorandu-par-bernu-slepkavosanas-apturesanu-ukraina
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1074-lza-aicina-parakstit-memorandu-par-bernu-slepkavosanas-apturesanu-ukraina
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1074-lza-aicina-parakstit-memorandu-par-bernu-slepkavosanas-apturesanu-ukraina
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1074-lza-aicina-parakstit-memorandu-par-bernu-slepkavosanas-apturesanu-ukraina
https://chng.it/VjdTpCZTqg
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
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VALSTS AUGSTĀKIE APBALVOJUMI PIEŠĶIRTI 
ZINĀTNIEKIEM - LZA LOCEKĻIEM

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2022. gada 4. aprīļa

lēmumu 79 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts

apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības

krusts. Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri ar savu

darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam

pelnījuši augstāko valsts atzinību.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelta Latvijas Universitātes

Juridiskās fakultātes profesore, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja,

LZA korespondētājlocekle Dr.iur.  Sanita Osipova .

Par Atzinības krusta komandieriem iecelti Pārtikas drošības, dzīvnieku

veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors, akadēmiķis,

profesors Dr.med.vet. Aivars Bērziņš un Latvijas Biomedicīnas pētījumu

un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks,

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesora, akadēmiķis Dr.biol.

Jānis Kloviņš .

Par Atzinības krusta virsnieci iecelta Rīgas Stradiņa universitātes

Medicīnas fakultātes Anatomijas un antropoloģijas institūta direktore,

Morfoloģijas katedras vadītāja, akadēmiķe, profesore Dr.habil.med. Māra

Pilmane. LZA 

IZNĀCIS ZINĀTNISKĀ ŽURNĀLA "LZA VĒSTIS" 
A DAĻAS MARTA NUMURS

LZA zinātniskā žurnāla "LZA Vēstis" A daļas marta numura saturs:

-Eduards Bruno Deksnis. Eseja: personīgā pieredze Latviešu identitātes

saglabāšanā, dzīvojot ārzemēs, nosacīti — trimdā;

-Filips Švarcs. Latvijas laulības tiesības 1918.–1940. gados —

kontinuitāte vai pārtrauktība?

-Ringolds Balodis. Valsts valodas tiesiskā statusa ģenēze un no tā

izrietošie galvenie tiesībpolitiskie secinājumi;

-Ojārs Spārītis. Ēdoles luterāņu baznīcas altāra ikonogrāfijas lasījums kā

formālās un teoloģiskās hibriditātes piemērs;

-Jānis Zilgalvis. Žana Žaka Ruso piemiņas sala Vecdrustu muižas parkā

Vidzemē un dažas muižas zudušās vēsturiskās ēka;

-Māra Vīksna. Eduarda Voltera ieguldījums “Latvju Dainās” un

akadēmiskajā latviešu tautasdziesmu izdevumā;

-Ilze Apine. Paliatīvā aprūpe: cilvēks izņēmuma stāvoklī;

-rubrikas "Zinātnes dzīve" un "Zinātnes dzīves hronika". LZA

Tīmekļa vietne: www.lasproceedings.lv

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1035-sveicam-zinatniekus-valsts-augstako-apbalvojumu-sanemejus
http://www.lasproceedings.lv/autori/eduards-bruno-deksnis/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/eseja-personiga-pieredze-latviesu-identitates-saglabasana-dzivojot-arzemes-nosaciti-trimda/
http://www.lasproceedings.lv/autori/filips-svarcs/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/latvijas-laulibas-tiesibas-1918-1940-gados/
http://www.lasproceedings.lv/autori/ringolds-balodis/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/valsts-valodas-tiesiska-statusa-geneze-un-no-ta-izrietosie-galvenie-tiesibpolitiskie-secinajumi/
http://www.lasproceedings.lv/autori/ojars-sparitis/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/edoles-luteranu-baznicas-altara-ikonografijas-lasijums-ka-formalas-un-teologiskas-hibriditates-piemers/
http://www.lasproceedings.lv/autori/janis-zilgalvis/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/zana-zaka-ruso-pieminas-sala-vecdrustu-muizas-parka-vidzeme-un-dazas-muizas-zudusas-vesturiskas-ekas/
http://www.lasproceedings.lv/autori/mara-viksna/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/eduarda-voltera-ieguldijums-latvju-dainas-un-akademiskaja-latviesu-tautasdziesmu-izdevuma/
http://www.lasproceedings.lv/autori/ilze-apine/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/paliativa-aprupe-cilveks-iznemuma-stavokli/
http://www.lasproceedings.lv/category/zinatnes-dzive/
http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2022/04/21_ZINATNES-DZIVES-HRONIKA_ZinZdzive.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1046-iznacis-latvijas-zinatnu-akademijas-zinatniska-zurnala-lza-vestis-a-dalas-marta-numurs
http://www.lasproceedings.lv/


Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas

departaments

Pirmajā Latvijas Universitātes (LU) padomes sēdē, kas notika 11. aprīlī ,

par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Latvijas Zinātņu akadēmijas

prezidentu Ivaru Kalviņu, bet par priekšsēdētāja vietniekiem – LU

profesori Innu Šteinbuku un LU Studentu padomes pārstāvi Aivu

Staņēviču.

Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija,

kas tiek veidota saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras 2021.

gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir koleģiāla

augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu

attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī

valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem

mērķiem. LU 
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PAR LATVIJAS UNIVERSITĀTES PADOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJU IEVĒLĒTS LATVIJAS ZINĀTŅU 

AKADĒMIJAS PREZIDENTS IVARS KALVIŅŠ

LZA SENĀTA SĒDE 

19. aprīļa LZA Senāta sēdē  senatori uzklausīja Izglītības un zinātnes

ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta

direktora vietnieka zinātnes jomā Jāņa Paidera prezentāciju "Valsts

augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšanas metodoloģija, virzība

un rezultāti", pieņēma lēmumu par vakanču apstiprināšanu 2022 gada

akadēmijas jauno locekļu vēlēšanās, kā arī apstiprināja LZA Fizikas un

tehnisko zinātņu nodaļas lēmumu par LZA goda doktora grāda

inženierzinātnē (Dr.h.c.sc.ing.) piešķiršanu Dr.oec. Mārim Balodim.   

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/71413/
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis/1062-lza-senata-diskute-par-valsts-augstskolu-strategiskas-specializacijas-noteiksanas-metodologiju-virzibu-un-rezultatiem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1047-lza-senats-izsludina-vakances-akademijas-jauno-loceklu-velesanam-2022-gada
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1051-lza-senats-apstiprina-lza-goda-doktora-grada-pieskirsanu-marim-balodim
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20. aprīlis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu

nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts .

21. aprīlis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas

zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība un videoieraksts .  

25. aprīlis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža

zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu

akadēmijas prezidija kopsēdes darba kārtība. 

28. aprīlis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu

nodaļas sēdes darba kārtība.  

LZA ZINĀTŅU NODAĻU SĒDES 

MEDIJOS

Priežu spēja cīnīties ar slimībām. Vai veselības uzlabošanā palīdzēt var

ģenētika, LR1, Zināmais nezināmajā, lsm.lv, stāsta D. Ruņģis, 2022. gada

7. aprīlis.

Jaunais zinātnieks Valters Samariks, LTV1 Rīta Panorāma, Jaunais

zinātnieks pētī koku noturību pret vēju, lsm.lv, 2022. gada 11. aprīlis.

Beidzot atjaunots vēsturiskais taisnīgums un Rīgas Sv. Pētera baznīca

atkal ir LELB un vācu draudzes īpašums, stāsta O. Spārītis, NRA, 2022.

gada 13. aprīlis.

Vai zini, ka arī mūsdienās Latvijā var atrast iepriekš nezināmus

pilskalnus? LR3, Vai zini? Stāsta J. Urtāns, 2022. gada 14. aprīlis.

Paleobotānika: dažādu augu formu maiņa evolūcijas gaitā, LR1, Zināmais

nezināmajā, stāsta E. Lukševičs, 2022. gada 14. aprīlis. 

Искусственный интеллект меняет природу человека? LR4, stāsta E.

Lavendelis, 2022. gada 14. aprīlis.

Seno dzīvnieku "augšāmcelšanās" ar ģenētikas palīdzību, LR1, Zināmais

nezināmajā, stāsta E. Grēns, Ī .  Rašals, 2022. gada 18. aprīlis. 

Maija Kūle. Par mūsdienu Krievijas publiku, baudām un gribu,

lvportals.lv, 2022. gada 20. aprīlis.

LATGALES KONGRESS: NO VALODAS LĪDZ 
EKONOMIKAI 

No 27. līdz 29.aprīlim Rēzeknē notika Latgales kongress

“Latgaliskuma kods Eiropā: nu volūdys da ekonomikai”.

LZA kongresā pārstāvēja LZA ģenerālsekretāre Baiba

Rivža, moderējot darba sesiju "Latgales zināšanu

ekonomika un eksportspēja", kur eksperti skatīja

jautājumus par Latgales ekonomiskās telpas pievienoto

vērtību un eksportspēju, zināšanu ekonomiku,

inovācijām, augsto tehnoloģiju uzņēmumiem un

jaunuzņēmumiem. LK Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

https://www.lza.lv/nodalas/1036-lza-ftzn-sede-20-aprili
https://www.youtube.com/watch?v=236TCebs0nY
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/1022-kbmzn-sede-21-aprili
https://www.youtube.com/watch?v=av1uedwjzG8
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala/1040-lmzn-un-llmza-prezidija-kopsede-25-aprili
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/1057-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-28-aprili
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/priezu-speja-cinities-ar-slimibam.-vai-veselibas-uzlabosana-pali.a158365/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-petnieki-mekle-pret-slimibam-izturigakas-priedes-kas-dotu-pienesumu-ekonomikai.a451453/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.04.2022-jaunais-zinatnieks-valters-samariks.id258343
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/jaunais-zinatnieks-peti-koku-noturibu-pret-veju.a451907/
https://neatkariga.nra.lv/intervijas/377939-ojars-sparitis-beidzot-atjaunots-vesturiskais-taisnigums-un-rigas-sv-petera-baznica-atkal-ir-lelb-un-vacu-draudzes-ipasums#_=_
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/vai-zini-ka-ari-musdienas-latvija-var-atrast-ieprieks-nezinamus-pilskalnus.a451670/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/paleobotanika-dazadu-augu-formu-maina-evolucijas-gaita.a158661
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/priroda-veschey/iskusstvenniy-intellekt-menjaet-prirodu-cheloveka.a149192/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/seno-dzivnieku-augsamcelsanas-ar-genetikas-palidzibu.a158953/
https://lvportals.lv/viedokli/340115-par-musdienu-krievijas-publiku-baudam-un-gribu-2022
https://latgolyskongress.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=AdOIgCQL3ng
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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  

 

 

 
 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
IZDEVUMI - 

JŪSU E-PASTĀ! 
AICINĀM PIERAKSTĪTIES ŠEIT!
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No brišanas pa mežu līdz institūta vadīšanai, LTV1, Rīta Panorāma, No

brišanas pa mežu līdz institūta vadīšanai. “Silava” direktors Jurģis

Jansons, lsm.lv, 2022. gada 27. aprīlis.

Mašīnas, kas naktī spīd? Agnese Meijere, IR, fiziķis Aleksejs

Zolotarjovs, 2022. gada 27. aprīlis.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 2. un 3.

stāva izstāžu telpās Akadēmijas

laukumā 1 atvērta gleznotājas Ērikas

Kumerovas gleznu izstāde “CITS

PORTĀLS nr. 2”. Piecpadsmit darbi,

kas īpaši atlasīti šai izstādei, tapuši

no 2018. līdz 2022. gadam. Dabā

novēroti motīvi mākslinieces

redzējumā pārtop intuitīvās

fantāzijās. Ērikas darbos vērojami

izteiksmīgi un dzidri krāsu toņi,

pārdomāta kompozīcija, viegli , trāpīgi

triepieni un veikla tehnika. Tie rada

pozitīvas un dzīvi apliecinošas

emocijas skatītājos un aicina ļauties

iztēlei. Izstāde skatāma līdz 31.

maijam katru darba dienu no 9:00 līdz

17:00. LZA

MEDIJOS

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
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://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/27.04.2022-no-brisanas-pa-mezu-lidz-instituta-vadisanai.id259760
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/no-brisanas-pa-mezu-lidz-instituta-vadisanai-silava-direktors-jurgis-jansons.a454176
https://ir.lv/2022/04/27/masinas-kas-nakti-spid/?
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1065-lza-atverta-erikas-kumerovas-gleznu-izstade-cits-portals-nr-2

