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8. jūnijā L`ORÉAL sadarbībā ar Baltijas valstu

zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām

komisijām prestižās Baltijas jauno talantu

programmas Sievietēm zinātnē ietvaros

apbalvoja septiņas talantīgas zinātnieces. Par

savu ieguldījumu zinātnē un pētījumu veikšanai

6 000 eiro balvu šogad saņem doktorante

M.sc.ing. Anda Barkāne, doktorante M.sc.ing.

Laura Vītola un Dr.phys. Ilze Ļihačova no

Latvijas, Dr. Gintare Kručaite un doktorante

Greta Jarockaite no Lietuvas, kā arī Dr. Estere

Oras un Dr. Karolina Kudelina no Igaunijas. LZA
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ieskaitīti 12 600 EUR. No šīs
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21. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts lēma par balvu

konkursa izsludināšanu – 2023. gadā tiks piešķirtas 11 vārdbalvas, to

skaitā piecas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, un papildus – četras

jauno zinātnieku balvas.

2023. gadā tiks piešķirtas šādas LZA vārdbalvas :

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;

Heinricha Skujas balva bioloģijā;

Friča Brīvzemnieka balva folkloristikā, etnogrāfijā un arheoloģijā;

Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē;

Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā;

Paula Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs.

Jaunajiem zinātniekiem 2023. gadā LZA piešķirs:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;

Vitauta Tamuža balvu mehānikā;

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā un četras jauno

zinātnieku balvas. 

Dokumentācija iesniedzama LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas

laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu

nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz

2022. gada 23. septembrim. LZA

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš apliecina:

“LZA locekļi iespēju robežās atbalsta ukraiņu zinātniekus, kas ierodas

Latvijā kā bēgļi vai, lai veiktu zinātniskos pētījumus Latvijas zinātnisko

institūciju laboratorijās. LZA no savas puses nodrošina šiem

zinātniekiem dzīves vietu un ēdināšanu, kā arī sniedz atbalstu

formalitāšu kārtošanā Latvijā. Mēs esam gatavi šo atbalstu paplašināt,

jo apzināmies, ka valsts iespējas sniegt centralizētu atbalstu ir

ierobežotas kā laikā, tā apjomā.”

Ziņojumā “#ScienceForUkraine: an Initiative to Support the Ukrainian

Academic Community. 3 months since Russia’s invasion in Ukraine”,

February 26–May 31, 2022” Michael E. Rose, Sanita Reinsone et al.

redakcijā [pdf] atklāts, kā izveidojās iniciatīva #ScienceForUkraine, kurā

iesaistījās vairāk nekā 130 brīvprātīgo no 32 valstīm. Ziņojuma e-versija

pieejama šeit. LZA

IZSLUDINĀTS VĀRDBALVU UN JAUNO 
ZINĀTNIEKU BALVU KONKURSS 2023. GADAM

LZA PREZIDENTS IVARS KALVIŅŠ: ATBALSTS 
UKRAINAS ZINĀTNIEKIEM JĀTURPINA UN ESAM 

GATAVI TO PAPLAŠINĀT

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1128-latvijas-zinatnu-akademija-izsludina-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-konkursu-2023-gadam
https://www.lza.lv/images/aktualitates_2022/SSRN-id4139263.pdf
https://ssrn.com/abstract=4139263
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1127-lza-prezidents-ivars-kalvins-atbalsts-ukrainas-zinatniekiem-jaturpina-un-esam-gatavi-to-paplasinat
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30. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas

prezidents Ivars Kalviņš, uzrunājot 5.

Starptautiskā ekonomikas foruma

dalībniekus, uzsvēra: "Šī foruma uzdevums

ir ne tikai apzināt problēmas, ko ir izraisījis

karš un pandēmija, bet meklēt risinājumus

šo problēmu pārvarēšanai. Tas nav

vienkāršs uzdevums, jo ir visai grūti

prognozēt, kā notikumi attīstīsies nākotnē,

un cik ilgi turpināsies karš Ukrainā." Pilns

runas teksts (pdf) .  LZA International

Economic Forum 

5. STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS FORUMA 
UZDEVUMS - NE TIKAI APZINĀT PROBLĒMAS, BET 

MEKLĒT RISINĀJUMUS TO PĀRVARĒŠANAI

https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/IK_30.06.2022_LV.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1144-lza-prezidents-ivars-kalvins-5-starptautiska-ekonomikas-foruma-uzdevums-ir-ne-tikai-apzinat-problemas-bet-meklet-risinajumus-so-problemu-parvaresanai
https://www.facebook.com/economicforumlv
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Latvijas Lauksaimniecības

universitātē (LLU) 2022. gada 3.

jūnijā notika Latvijas

Lauksaimniecības un meža

zinātņu akadēmijas (LLMZA) 30

gadu darba jubilejas kopsapulce

– forums “Zinātnes loma

lauksaimniecības un meža

nozares attīstībā”, piedaloties

arī projekta “Interframe-LV”

(“Latvijas valsts un sabiedrības

izaicinājumi un to risinājumi

starptautiskā kontekstā”; VPP

“Latvijas mantojums un

nākotnes izaicinājumi valsts

ilgtspējai”) dalībniekiem – LLU,

LZA pētniekiem.

Pasākumā tika prezentēts trešās

desmitgades izdevums “LLMZA

Anno 1992. Latvijas

Lauksaimniecības un meža

zinātņu akadēmija 2012–2022”,

kā arī “Interframe-LV”

monogrāfija "Latvijas spēks ilgi

LLMZA 30 GADU FORUMĀ PREZENTĒ 
VVP INTERFRAME-LV IZDEVUMU 
"LATVIJAS SPĒKS ILGI PASTĀVĒT"

ilgi pastāvēt” latviešu un angļu

valodā.

LZA vārdā LLMZA sveica LZA

viceprezidents, Humanitāro un

sociālo zinātņu nodaļas

priekšsēdētājs akadēmiķis Guntis

Zemītis, uzsverot abu zinātnisko

institūciju partnerību un kopīgos

darbus Latvijas tautsaimniecības

balstnozaru, lauksaimniecības un

mežsaimniecības, nodrošināšanā ar

zinātnes resursiem. 

LZA ģenerālsekretāres akadēmiķes

Baibas Rivžas vadībā projektā

“Interframe-LV” LZA un LLU

zinātnieku grupa ir pētījusi

bioekonomikas, aprites ekonomikas,

zaļās ekonomikas un digitalizācijas

ietekmi uz ilgtspējīgu valsts

izaugsmi un piedāvājusi Latvijas

ilgtspējas modeļus.

“Latvijas spēks ilgi pastāvēt”

latviešu un angļu valodā (pdf)

"Zinātnes Vēstnesis" LLMZA LZA 

https://www.lza.lv/images/INTERFRAME-LV/LatvijasSpeksIlgiPastavet_170x240.pdf
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
https://www.lza.lv/images/INTERFRAME-LV/LatvijasSpeksIlgiPastavet_170x240.pdf
https://www.lza.lv/images/INTERFRAME-LV/The%20Strength%20of%20Latvia%20for%20the%20Long-term%20Development_170x240.pdf
https://www.lza.lv/images/Zinatnes-vestnesis/2022/ZV_06_2022.pdf
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/1134-latvijas-lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-akademijas-30-gadu-jubileja
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IZDEVUMS ĀRVALSTU AUDITORIJĀM PAR 
NOZĪMĪGĀKAJIEM SASNIEGUMIEM UN 

AKTUĀLAJIEM PĒTĪJUMIEM LATVIJAS ZINĀTNĒ

IZNĀCIS LZA ZINĀTNISKĀ ŽURNĀLA 
"LZA VĒSTIS" A DAĻAS JŪNIJA NUMURS

Jūnijā iznācis izdevums “Latvian

Academy of Sciences Yearbook. 2022”

(Rīga, Zinātne, 160 lpp.). Redakcijas

padome LZA viceprezidenta Ojāra

Spārīša vadībā turpinājusi iepriekšējo

izdevumu saturisko ievirzi –

iepazīstināt visplašāko ārvalstu

auditoriju ar jaunākajiem un

nozīmīgākajiem sasniegumiem un

aktuālajiem pētījumiem Latvijas

zinātnē, aptverot teju visas zinātnes

nozares, kā arī sniedzot Latvijas

tautsaimniecības attīstības tendences

Eiropas un pasaules kontekstā, tās

traktējot no ekonomikas zinātņu skata

punkta, kā arī akcentējot inovācijas un

zinātnes un industrijas komponenšu

sazobes nepieciešamību valstu

ilgtspējīgai un drošai attīstībai. LZA

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla "LZA Vēstis" A daļas

jūnija numurā lasiet zinātniskos rakstus:

-- Jouko Talonens. Latvijas evaņģēliski luteriskā teoloģija Vācijas

okupācijas laikā, 1941–1944;

-- Valdis Tēraudkalns. Pārmaiņas latviešu luterāņu liturģijā 20. gadsimtā

un 21. gadsimta sākumā;

-- Mihails Volohovs. Reliģiskā brīvība šodien: Baznīca, politika un

diplomātija;

-- Ņikita Andrejevs. Ikonas, ticība un grēki: kā 21. gadsimta hiphopa

dzejnieki izmanto reliģisku valodu savos nolūkos;

-- Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Mūsdienu rietumu reliģiskās ainavas

aprises: tēmas ieskicējums;

-- Voldemārs Lauciņš. Rīgas un Livonijas reformācijas periodizācija

Latvijas vēsturē,  -- kā arī rubrikas "Zinātnes dzīve" un "Zinātnes dzīves

hronika".   

Žurnāla "LZA Vēstis" A un B daļu numuru  arhīvs:

www.lasproceedings.lv! 

https://www.lza.lv/images/Annual_reports/YearBook_2022.pdf
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
http://llmza.lv/index.php/lv/709-llmza-30-gadu-forums-kopsapulce-2022-gada-3-junija
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1146-izdota-latvijas-zinatnu-akademijas-gadagramata-anglu-valoda-izdevums-arvalstu-auditorijam-par-nozimigakajiem-sasniegumiem-un-aktualajiem-petijumiem-latvijas-zinatne
http://www.lasproceedings.lv/autori/jouko-talonens/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/latvijas-evangeliski-luteriska-teologija-vacijas-okupacijas-laika-1941-1944/
http://www.lasproceedings.lv/autori/valdis-teraudkalns/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/parmainas-latviesu-luteranu-liturgija-20-gadsimta-un-21-gadsimta-sakuma/
http://www.lasproceedings.lv/autori/mihails-volohovs/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/religiska-briviba-sodien-baznica-politika-un-diplomatija/
http://www.lasproceedings.lv/autori/nikita-andrejevs/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/ikonas-ticiba-un-greki-ka-21-gadsimta-hiphopa-dzejnieki-izmanto-religisku-valodu-savos-nolukos/
http://www.lasproceedings.lv/autori/solveiga-krumina-konkova/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/musdienu-rietumu-religiskas-ainavas-aprises-temas-ieskicejums/
http://www.lasproceedings.lv/autori/voldemars-laucins/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/rigas-un-livonijas-reformacijas-periodizacija-latvijas-vesture/
http://www.lasproceedings.lv/category/zinatnes-dzive/
http://www.lasproceedings.lv/publikacija/zinatnes-dzives-hronika-76-sejums-2-numurs/
http://www.lasproceedings.lv/


 
 
 

LASIET LATVIJAS ZINĀTŅU 
AKADĒMIJAS, LATVIJAS ZINĀTNES 

PADOMES UN LATVIJAS 
ZINĀTNIEKU SAVIENĪBAS 
LAIKRAKSTU "ZINĀTNES 

VĒSTNESIS ! 
 
 
 

1

6

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050, 

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

Sekojiet www.lza.lv  
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Izstrādā metodi ātrai melanomas diagnosticēšanai, LTV1, Rīta Panorāma,

Latvijā izstrādā metodi melanomas atklāšanai dažu sekunžu laikā,

lsm.lv, 2022. gada 29. jūnijs.

Ar saviem pētījumiem iepazīstina L`ORÉAL-UNESCO balvu Sievietēm

zinātnē laureātes, LR1, Zināmais nezināmajā, 2022. gada 27. jūnijs. 

Zinātniece rada tinti 3D printeriem no kaņepju celulozes, LTV1,

Panorāma, Latvijas zinātniece rada tinti 3D printerim no kaņepju

celulozes, lsm.lv, 2022. gada 17. jūnijs. 

Latvijā sievietes par zinātniecēm kļūst biežāk nekā citās ES valstīs;

izaicinājums – sasniegt karjeras virsotni, LR1, Rīta Ziņas, lsm.lv, 2022.

gada 17. jūnijs.

Latvijā top viedās bojas ūdens kvalitātes mērīšanai, LTV1 Rīta

Panorāma, Latvijā top viedās bojas ūdens kvalitātes mērīšanai, lsm.lv,

2022. gada 17. jūnijs.

Ievieš dārzeņu sojas audzēšanu Latvijā, LTV1, Rīta Panorāma, Pētniece

Dārzkopības institūtā ieviesusi dārzeņu sojas audzēšanu Latvijā, lsm.lv,

2022. gada 16. jūnijs.

Ceriņu dārza saimniece Sarmīte Strautiņa, LTV1, Rīta Panorāma, Dobeles

Ceriņu dārza saimniece Sarmīte Strautiņa – savā vietā jau 36 gadus,

lsm.lv, 2022. gada 13. jūnijs.

Trīs Latvijas zinātnieces saņem prestižo L`ORÉAL-UNESCO balvu

Sievietēm zinātnē, LR1, Pēcpusdiena, 2022. gada 8. jūnijs.

Covid-19 ilgstoši atrodams zarnās un bojā aknas, LTV1 Rīta Panorāma,

Pētījums: Covid-19 vīruss ilgstoši atrodams zarnās un bojā aknas, lsm.lv,

2022. gada 2. jūnijs.

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://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/265700/izstrada-metodi-atrai-melanomas-diagnosticesanai
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvija-izstrada-metodi-melanomas-atklasanai-dazu-sekunzu-laika.a463212/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/ar-saviem-petijumiem-iepazistina-loreal-unesco-balvu-sievietem-z.a162452/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/264795/zinatniece-rada-tinti-3d-printeriem-no-kanepju-celulozes
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-zinatniece-rada-tinti-3d-printerim-no-kanepju-celulozes.a462006/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvija-sievietes-par-zinatniecem-klust-biezak-neka-citas-es-valstis-izaicinajums--sasniegt-karjeras-virsotni.a461850/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.06.2022-latvija-top-viedas-bojas-udens-kvalitates-merisanai.id264717
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvija-top-viedas-bojas-udens-kvalitates-merisanai.a461902/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/264621/ievies-darzenu-sojas-audzesanu-latvija
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/petniece-darzkopibas-instituta-ieviesusi-darzenu-sojas-audzesanu-latvija.a461714/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.06.2022-cerinu-darza-saimniece-sarmite-strautina.id264231
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/dobeles-cerinu-darza-saimniece-sarmite-strautina--sava-vieta-jau-36-gadus.a461207/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/161813/tris-latvijas-zinatnieces-sanem-prestizo-loreal-unesco-balvu-sievietem-zinatne
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.06.2022-covid-19-ilgstosi-atrodams-zarnas-un-boja-aknas.id263221
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/petijums-covid-19-viruss-ilgstosi-atrodams-zarnas-un-boja-aknas.a459659/

