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LZA PILNSAPULCĒ SVEIC LIELĀS 
MEDAĻAS LAUREĀTUS UN  
IEVĒL JAUNOS LZA LOCEKĻUS
LZA pilnsapulcē 24. novembrī godināja LZA

Lielās medaļas 2022. gada laureātus -

literatūrzinātnieci  Māru Gruduli un ķīmiķi

Olafu Dauguli, kā arī ievēlēja 26 jaunos

locekļus. LZA 

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/par-mums/pilnsapulces/1289-lza-rudens-pilnsapulces-materiali-2022-gada-24-novembris
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LZA GODA DOKTORA GRĀDS PIEŠĶIRTS 
DR. ANDRIM RUBINAM

8. novembrī Latvijas Zinātņu 

akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja 

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas 

zinātņu nodaļas 2022. gada 2. 

novembra lēmumu par LZA goda 

doktora grāda medicīnā (Dr.h.c.med.) 

piešķiršanu Latvijas Universitātes 

profesoram Dr.habil.med. Andrim 

Rubinam .  Profesors Andris Rubins ir 

Latvijas Universitātes Medicīnas 

fakultātes profesors, 

Dermatoveneroloģijas katedras 

vadītājs un Latvijas Dermatoloģijas 

centra valdes priekšsēdētājs. LZA

VALDĪBAS SOCIĀLIE UN SADARBĪBAS PARTNERI 
TIEKAS AR KOALĪCIJAS DISKUSIJĀS 
IESAISTĪTAJĀM PARTIJĀM

Lielākie valdības sociālie un sadarbības partneri – Latvijas

Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju

konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS),

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)

tiekas ar koalīcijas diskusijās iesaistītajām partijām, lai runātu par

sadarbību un savstarpēju iesaisti valdības deklarācijas veidošanas

procesā.

Latvijas izaugsmi veicinoša un tautsaimniecību stiprinoša valdības

darba plāna izstrādei nepieciešams iesaistīt lielākos valdības sociālos

un sadarbības partnerus, kā arī nodrošināt pastāvīgu un ciešu

sadarbību, tāpēc LTRK, LDDK, LBAS, LZA un LPS uzsākuši sarunas ar

koalīcijas diskusijās iesaistītajām partijām, lai apspriestu topošās

valdības veidošanas procesu un mērķus, kā arī vienotos par savstarpēju

iesaisti valdības deklarācijas veidošanas procesā. LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1295-lza-goda-doktora-grads-pieskirts-dr-andrim-rubinam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1306-valdibas-socialie-un-sadarbibas-partneri-tiekas-ar-koalicijas-diskusijas-iesaistitajam-partija
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LĀČPLĒŠA DIENĀ IZNĀK AKADĒMIĶA ĒRIKA 
JĒKABSONA GRĀMATA “LATVIEŠU VIRSNIEKI 
KRIEVIJAS IMPĒRIJAS ARMIJĀ. 19. GADSIMTA 
OTRĀ PUSE – 1914. GADS”

11. novembrī norisinājās profesora, Latvijas vēstures

institūta vadošā pētnieka Ērika Jēkabsona monogrāfijas

“Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā. 19.

gadsimta otrā puse ‒ 1914. gads” atvēršanas svētki.

Klātesošos uzrunāja un sveica ar monogrāfijas

atvēršanu Latvijas Universitātes humanitāro un sociālo

zinātņu jomas prorektore, profesore Ina Druviete, LU

prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu

jomā, profesors Valdis Segliņš, LU Latvijas vēstures

institūta direktors, profesors Gvido Straube, Valsts

pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes

izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda,

sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas

vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību

veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos” vadītājs,

profesors Guntis Zemītis un Latvijas Universitātes

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne, asoc.

profesore Valda Kļava. LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1302-lacplesa-diena-iznak-vesturnieka-akademika-erika-jekabsona-gramata-latviesu-virsnieki-krievijas-imperijas-armija-19-gadsimta-otra-puse-1914-gads
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MEDIJOS

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAI IR REDZĒJUMS,
KĀ RISINĀT IEILGUŠĀS PROBLĒMAS IZGLĪTĪBĀ UN
ZINĀTNĒ

Latvija Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš intervijā LTV1

raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja, ka topošajā valdības deklarācijā

iecerētais attiecībā uz izglītību un zinātni vēl nav apspriests ar nozares

pārstāvjiem. "Pagaidām tajā ir deviņi punkti, un daži ir diskutabli,"

teica Ivars Kalviņš.

I .  Kalviņš norādīja: "Iestājamies par to, lai finansējums zinātnei tiktu

novirzīts tā, lai tas veicinātu zinātnes pārnesi uz tautsaimniecību. Tas

ir iespējams tikai tad, ja bāzes finansējums iepretim visam

finansējumam tiek procentuāli palielināts vairāk par 50%. Tad

zinātniskajā institūcijā strādājoši zinātnieki ir pieejami industrijai un

var pildīt tās pasūtījumus." Trūkstot arī ieceres par inovāciju

ekosistēmas izveidi. Nepieciešams strādāt pie izglītības eksporta

veicināšanas un izglītības konkurences.

I. Kalviņš piebilda, ka Latvijas Zinātņu akadēmijai ir redzējums, kā

risināt ieilgušās problēmas izglītībā un zinātnē, tomēr tas līdz šim nav

ticis uzklausīts. Intervija ar LZA prezidentu Ivaru Kalviņu, LTV1, Rīta

Panorāma, 2022. gada 24. novembris. LZA

Šūnu ikdienas "sarunas" cilvēka organismā, LR1 Zināmais nezināmajā,

2022. gada 29. novembris

Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā. Stāsta vēsturnieks Ēriks

Jēkabsons,  LR1, Zināmais nezināmajā, 2022. gada 28. novembris

Anatomikums. Ziedot sevi medicīnai:  intervija ar Māru Pilmani, LTV1,

Aculiecinieks,   2022. gada 26. novembris

Aizmirstā inteliģences daļa – latviešu virsnieki Krievijas impērijas

armijā, Delfi.lv, 2022. gada 19. novembris

Politiķiem jābūt valstsvīriem, Diena, 2022. gada 17. novembris 

Nobela prēmija Latvijai būs, bet datumu neprasiet. Intervija ar LOSI

direktoru Dr.chem. Osvaldu Pugoviču, LabsofLatvia, 2022. gada 10.

novembris 

Andrejs Veisbergs. Monogrāfija "Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20.

gadsimta ainava", LR3 Klasika, 2022. gada 9. novembris

Latvijā zinātnieki rada inovatīvu siera apvalku un iepakojumu, LTV1,

Rīta Panorāma, lsm.lv, 2022. gada 8. novembris

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.11.2022-intervija-ar-lza-prezidentu-ivaru-kalvinu.id278374
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1315-lza-prezidents-ivars-kalvins-latvijas-zinatnu-akademijai-ir-redzejums-ka-risinat-ieilgusas-problemas-izglitiba-un-zinatne
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/sunu-ikdienas-sarunas-cilveka-organisma.a169137/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/latviesu-virsnieki-krievijas-imperijas-armija.-stasta-vesturniek.a169136/
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/278583/aculiecinieks-anatomikums-ziedot-sevi-medicinai
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/278583/aculiecinieks-anatomikums-ziedot-sevi-medicinai
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/278583/aculiecinieks-anatomikums-ziedot-sevi-medicinai
https://www.delfi.lv/news/national/politics/aizmirsta-inteligences-dala-latviesu-virsnieki-krievijas-imperijas-armija.d?id=54954428
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/politikiem-jabut-valstsviriem-14289799
https://labsoflatvia.com/iedvesmas-stasti/nobela-premija-latvijai-bus?
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/tulkojumi-latviesu-valoda.-16.20.-gadsimta-ainava-un-sasalusi-si.a168484/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvija-zinatnieki-rada-inovativu-siera-apvalku-un-iepakojumu.a481556/


 
 
 

LASIET LATVIJAS ZINĀTŅU 
AKADĒMIJAS, LATVIJAS ZINĀTNES 
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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  
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
IZDEVUMI - 

JŪSU E-PASTĀ! 
AICINĀM PIERAKSTĪTIES ŠEIT!

 

1

DECEMBRĪ

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā.

Vēsture, arhitektūra, māksla”

piektā sējuma svinīgā atvēršana

notiks ceturtdien, 8. decembri,

plkst. 13.30 Rīgas Sv. Pētera

baznīcā, Reformācijas laukumā 1.

LZA

9. decembrī Latvijas Nacionālajā

bibliotēkā norisināsies trešie Jāņa

Stradiņa akadēmiskie lasījumi

"Kas ir ķīmija vēsturē, filozofijā

un zinātnē". Lasījumus rīko

Latvijas Organiskās sintēzes

institūts, Latvijas Nacionālā

bibliotēka un Latvijas Zinātņu

akadēmija. LZA

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://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1325-iznacis-enciklopedijas-muizas-latvija-vesture-arhitektura-maksla-piektais-nosledzosais-sejums
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1321-aicinam-uz-tresajiem-jana-stradina-akademiskajiem-lasijumiem-kas-ir-kimija-vesture-filozofija-un-zinatne

