
Saturs

Diplomus saņem LZA

jaunie locekļi - 1. lpp.

14. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika

pasniegti diplomi 2021. gadā ievēlētajiem

jaunajiem akadēmijas locekļiem. Diplomus

klātienē saņēma LZA īstenie locekļi Guntis

Bārzdiņš, Inga Ciproviča, Dagnija Loča,

Aleksandrs Rapoports, Felikss Sadirbajevs,

Andris Šutka, Ludmila Vīksna un Līga

Zvejniece, kā arī korespondētājlocekļi Ilze

Auziņa, Aleksandrs Belovs, Andra Blumberga,

Remo Merijs-Meri, Sanita Osipova, Jānis

Ozoliņš, Vladimirs Pankratovs, Elmārs Rancāns,

Zanda Rubene, Kristīne Šalma-Ancāne un

Reinis Vilšķērsts. Tāpat diplomus saņēma 2020.

gada rudens pilnsapulcē ievēlētie

korespondētājlocekļi Atis Elsts un Romans

Viters. Foto

Latvijas Zinātņu akadēmijas Solomona Hillera

vārdā nosaukto balvu jaunajiem doktoriem par

izciliem zinātniskiem sasniegumiem

biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē saņēma

Dr.pharm. Edijs Vāvers. Foto

Savukārt LZA akadēmiķe profesore Dace

Markus saņēma 2020. gadā piešķirto LZA

Senāta Atzinības rakstu par sabiedriski

nozīmīgu un akadēmiski augstvērtīgu darbu

valodniecībā un pedagoģijā! Foto
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LZA prezidenta Ivara

Kalviņa uzruna otrajos

Jāņa Stradiņa

lasījumos - 3. lpp.

LZA EPPI veikts

pētījums "Eiropas

nākotne - Latvijas

skatījums" - 4. lpp. 

DIPLOMUS SAŅEM LZA
JAUNIEVĒLĒTIE LOCEKĻI, SVEIC

SOLOMONA HILLERA BALVAS
LAUREĀTU UN PASNIEDZ LZA

SENĀTA ATZINĪBAS RAKSTU
AKADĒMIĶEI DACEI MARKUS

Latvijas zinātnieki

saņem gada balvas

enerģētikā - 2. lpp.

Klājā laists

enciklopēdijas

"Muižas Latvijā"

4. sējums - 4. lpp. 

Medijos - 6. lpp. 

LZA nosauc gada

nozīmīgākos zinātnes

sasniegumus - 5. lpp. 

LZA goda loceklis

Imants Lancmanis -

Eiropas Cilvēks

Latvijā 2021 - 4. lpp. 

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/827-latvijas-zinatnu-akademijas-2021-gada-jauno-loceklu-velesanas-ieveleti-divdesmit-divi-zinatnieki-un-divi-goda-locekli
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/678-pasniegti-diplomi-2020-gada-ieveletajiem-jaunajiem-akademijas-locekliem
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4693151804107178&type=3
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija/photos/pcb.4693353114087047/4693347000754325
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija/photos/pcb.4693408767414815/4693398097415882/
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LATVIJAS
ZINĀTNIEKI
SAŅEM GADA
BALVAS
ENERĢĒTIKĀ
2021

20. decembrī Latvijas zinātnieki divdesmit trešo reizi saņem Gada

balvas enerģētikā. Enerģētikas nozarē gada izskaņā tradicionāli

sumina Latvenergo un Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotā konkursa

laureātus – ilggadējos, kā arī jaunos zinātniekus. 2021. gada A. Vītola

balvu par izcilu devumu Latvijas enerģētikā saņem Dr.sc.ing. Gatis

Bažbauers. Video

Gada balvas enerģētikā ir viens no galvenajiem nozares notikumiem,

kas ļauj apkopot zinātnieku paveikto un atskatīties uz aizvadīto

gadu. 2021. gadā laureātus sumināja attālināti.

Gada balvas laureātus videoierakstā sveica Kaspars Cikmačs, AS

“Latvenergo” valdes loceklis, un profesors Dr.habil.chem. Ivars

Kalviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents. Video

Profesors Dr.habil.chem. Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas

prezidents: "Profesora A. Vītola balva ir nozīmīga zinātnē un

enerģētikā. Ir liels gandarījums pasniegt Gada balvu tiem, kas devuši

ieguldījumu enerģētikas zinātnes un prakses attīstībā. Efektīvas

metodes, kā elektroenerģiju saražot un izmantot, kā optimizēt

izlietojumu atbilstoši dažādām stundām, prasa zinātniskos pētījumus,

jo šodien runājam par viedo enerģētiku, kurai bez zinātnes nav

iespējams attīstīties." 

Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā saņem Dr.sc.ing.

Dmitrijs Rusovs – par pētījumu par siltumapgādes tīklu efektivitāti .

Minētais darbs tiek veikts, sākot ar 2019. gadu Valsts pētījuma

programmas ietvaros "Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to

optimizācija", un Dr.sc.ing. Laila Zemīte – par darbu kopu

"Energosistēmas attīstība pārejā uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu."

Video

Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem

saņem Dr.sc.ing. Edīte Biseniece par darbu "Ilgtspējīga vēsturisko ēku

attīstība." 2021. gadā divi jaunie zinātnieki saņēma veicināšanas

balvas - Dr.sc.ing. Toms Mols par darbu "Klimata adaptīvas ēku

norobežojošās konstrukcijas" un Dr.sc.ing.  Armands Grāvelsiņš par

darbu "Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja

siltumapgādes attīstībai." Video

https://www.youtube.com/watch?v=zsufXZFtZlo
https://www.youtube.com/watch?v=qZjai7rL4A8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=jSaf5wmqc7M&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=7522nyuGTFQ&t=38s
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LZA PREZIDENTA IVARA KALVIŅA UZRUNA
OTRAJOS JĀŅA STRADIŅA AKADĒMISKAJOS
LASĪJUMOS, 2021. GADA 10. DECEMBRĪ, LNB 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ilgus gadus ir bijis akadēmiķa

Jāņa Stradiņa pamatdarba vieta. Tiesa gan, savas darba gaitas pēc

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes absolvēšanas ar izcilību 1956.

gada augustā, jaunais ķīmiķis Jānis Stradiņā uzsāka Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Mežsaimniecības problēmu institūtā, jo Latvijas

PSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts tika nodibināts

tikai 1957. gada 1. janvārī.

Jaundibinātā institūta sastāvā iekļāva ZA Mežsaimniecības problēmu

institūta Furfurola sektoru, kurā jau strādāja Jānis Stradiņš un ko

vadīja LPSR ZA korespondētājloceklis Solomons Hillers, ZA Ķīmijas

institūta Vispārējās organiskās sintēzes laboratoriju, ko vadīja

profesors G.Vanags un ZA Eksperimentālās medicīnas institūta

Eksperimentālās ķīmijterapijas laboratoriju (vadītāja profesore S.

Zajeva). Jaunā institūta 45 darbinieku vidū bija arī jaunākais

zinātniskais līdzstrādnieks Jānis Stradiņš, kuru gan tūlīt nozīmēja par

OSI zinātnisko sekretāru. Šajā amatā topošais zinātnieks ieguva pirmo

administratīvā darba pieredzi, līdz 1958. gada februārī viņu šajā amatā

nomainīja Jānis Bleidelis.

Kamēr tika būvēti OSI laboratorijas korpusi topošajā ZA ciematiņā

Teikas rajonā, fizikālo mērījumu grupa un pats Jānis Stradiņš darbojās

Kaķu mājā Vecrīgā, kur tolaik atradās arī viss Furfurola sektors, kas

tikai vēlāk pārtapa par Heterociklisko savienojumu ķīmijas

laboratoriju, kuru līdz pat savai aiziešanai viņsaulē vadīja akadēmiķis

Solomons Hillers. Kaķu mājā visai pieticīgajam Furfurola sektora

fizikālo mērījumu grupas mēraparātu klāstam atbilstoši tika ierādīta

pavisam necila telpa – blakus labierīcībām. Bet tieši šai vietai bija

lemts kļūt par šūpuli ZA OSI Organisko savienojumu fizikāli ķīmisko

pētījumu laboratorijai, kura tika dibināta 1961. gada 6. jūlijā.

Bet līdz tam OSI fizikālo aparātu izvietošanai ZA Fizikas institūta

direktors I . Kirko laipni atvēlēja profesoram Hilleram telpas

Kolhoznieku nama nepabeigtajā augstceltnē, kura ZA rīcībā nonāca

1958. gadā. Tur tad arī tika izvietota Jāņa Stradiņa un Solomona Hillera

sarūpētā aparatūra, tai skaitā arī elektroniskais polarogrāfs, kas ļāva

Jānim Stradiņam veikt savus pirmos pētījumu elektroķīmijā ar tolaik

nesen izgudrotās inovatīvās pētniecības metodes – polarogrāfijas –

palīdzību. Šī bija ļoti perspektīva elektroķīmiska pētniecības un

analīzes metode, par kuras izgudrošanu čehu profesors Jaroslavs

Heirovskis 1959. gadā saņēma Nobela prēmiju. Pilns runas teksts: LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/854-lza-prezidenta-ivara-kalvina-uzruna-otrajos-jana-stradina-lasijumos
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LZA EPPI VEIKTS PĒTĪJUMS “EIROPAS NĀKOTNE –
LATVIJAS SKATĪJUMS”
Pētījums “Eiropas nākotne – Latvijas skatījums” ir tapis ar Ārlietu

ministrijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas

politikas pētījumu institūta un Latvijas Politologu biedrības atbalstu.

Pētījuma izstrādi vadīja Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa

un profesore Inna Šteinbuka. Ar pētījuma rezultātiem ir iespējams

iepazīties šeit. ĀM, LZA

KLAJĀ LAISTS
ENCIKLOPĒDIJAS “MUIŽAS
LATVIJĀ. VĒSTURE,
ARHITEKTŪRA, MĀKSLA”
CETURTAIS SĒJUMS

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā. Vēsture,

arhitektūra. māksla” autors ir kultūras

pieminekļu pētnieks un fotogrāfs, Latvijas

Zinātņu akadēmijas goda loceklis Vitolds

Mašnovskis, izdevējs – dizaina aģentūras

”DUE” radošā komanda Intas Bērentes-

Strengas vadībā. Jaunajā enciklopēdijas

sējumā apkopoti 123 muižu apraksti

alfabētiskā secībā no burta N līdz Š.

Pētniekiem un interesentiem līdz ar šī

sējuma iznākšanu pieejams unikāls

ilustratīvais un informatīvais materiāls par

teju 600 muižām visā Latvijā. Viktors

Mašnovskis Latvijas muižu kompleksu

fotofiksācijai un izpētei veltījis četrdesmit

gadus, kopumā uzkrājot datus par vairāk

nekā tūkstoti muižām. Foto Video

LZA GODA LOCEKLIS IMANTS
LANCMANIS - EIROPAS
CILVĒKS LATVIJĀ 2021
Par 2021. GADA EIROPAS CILVĒKU LATVIJĀ

kļuvis mākslas vēsturnieks, gleznotājs,

Rundāles pils bijušais direktors, Latvijas

Zinātņu akadēmijas goda loceklis Imants

Lancmanis. LZA EKL

https://www.mfa.gov.lv/sites/mfa/files/media_file/eiropas-nakotne_raksts-a4_08.12.21.pdf
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/petijums-eiropas-nakotne-latvijas-skatijums-atklaj-iedzivotaju-nostaju-par-es-prioritarajiem-jautajumiem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/852-lza-eppi-veikts-petijums-eiropas-nakotne-latvijas-skatijums
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/243166/kalvins-nepieciesama-tresa-pote
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4707336256022066&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=7I8dvd2TQGs
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/881-lza-goda-loceklis-imants-lancmanis-eiropas-cilveks-latvija-2021
http://www.eiropaskustiba.lv/imants-lancmanis-ir-2021-gada-eiropas-cilveks-latvija/
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Ir noslēdzies Latvijas Zinātņu akadēmijas ikgadējais konkurss par

nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā. Vienpadsmit

darbus LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Papildus vienpadsmit

darbi ar LZA Prezidija lēmumu tiek apbalvoti ar Latvijas Zinātņu

akadēmijas Atzinības rakstiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš uzsver: “Šogad

Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes

sasniegumiem 2021. gadā tika iesniegti 42 darbi, kas aptver plašu

pētījumu spektru no fundamentāliem pētījumiem fizikas nozarē viedo

materiālu jomā, vīrusu virsmas olbaltumvielu struktūrpētījumiem, kas

atrodas uz robežas starp teorētisko un pielietojamo zinātni, līdz pat

praktiskiem pielietojamās zinātnes sasniegumiem, kas dod iespēju ražot

bionoārdāmus materiālus no atkritumiem, kuri varētu aizstāt plastmasas

daudzās to pielietojuma jomās.

Īpaši bagātīgs ir pieteikto sasniegumu klāsts humanitāro un sociālo

zinātņu jomā – no jezuītu bibliotēkas materiālu izpētes un Latvijas

arheologu snieguma apkopojuma rokasgrāmatā, līdz filosofiskam

pētījumam par mūsu izpratni par meliem un patiesību, kas it īpaši

svarīgi mūsdienu komplicētajā informatīvajā telpā.

Ar gandarījumu varam secināt, ka ir būtiski pieaugusi Latvijas zinātnieku

vēlme dot savu pienesumu Latvijas ekonomikas attīstībai, kas

atspoguļojas tajā, ka konkursa uzvarētāju lokā dominē izcili sasniegumi

palietojamajā zinātnē, kas ieguvuši septiņas no vienpadsmit izcilāko

zinātnes sasniegumu balvām. To vidū ir gan inovatīvs, izcili ātrdarbīgs

termo-elektrisks starojuma sensors (TESS), kam paredzams plašs

pielietojuma spektrs, gan inovatīvi materiāli izturīgu ceļa segumu

ražošanai, gan jauni risinājumi konkurētspējīgas lopbarības ražošanai

Latvijā, kā arī elektrosintēzes procesu izstrāde ar pielietojumu jaunu

ķīmisko un farmaceitisko produktu ražošanai.

LZA organizētā zinātnes sasniegumu konkursa rezultāti vēlreiz apliecina,

ka Latvijas zinātnieki ir spējīgi izstrādāt gan jaunus produktus un

tehnoloģijas, gan arī rast risinājumus neatrisinātām fundamentālajām

zinātnes problēmām, kas paver ceļu uz nākotnes tehnoloģijām.”

Latvijas Zinātņu akadēmija. Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021. gadā

(pdf). 

Latvijas Zinātņu akadēmija. Atzinības raksti 2021. gadā (pdf).
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LZA NOSAUC 2021. GADA
NOZĪMĪGĀKOS SASNIEGUMUS

LATVIJAS ZINĀTNĒ

https://www.lza.lv/images/Sasniegumi/LZA_sasniegumi_2021.pdf
https://www.lza.lv/images/Sasniegumi/LZA_sasniegumi_atzinibas_2021.pdf
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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  

 

 

 

Saruna ar zinātnieku Ivaru Kalviņu. 1. daļa, 2. daļa, RīgaTV24, 2021.

gada 24. decembris.

Dr. Apinis 1. daļa, 2. daļa, 2021. gads medicīnā un zinātnē pandēmijas

ēnā, saruna ar LZA prezidentu Ivaru Kalviņu, LZA viceprezidentu

Andreju Ērgli un LZA īsteno locekli Indriķi Muižnieku, RīgaTV24, 2021.

gada 27. decembris. 

Uz līnijas. Viesos: Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas

prezidents, RīgaTV24, 2021. gada 28. decembris.

Aisma Orupe. Tēva dienasgrāmatas ir unikālas sava laikmeta liecības.

Intervija ar LZA korespondētājlocekli Pēteri Stradiņu, Diena, 2021.

gada 30. decembris. 

Odita Krenberga. Zinātņu akadēmija nosaukusi 2021. gada nozīmīgākos

zinātnes sasniegumus Latvijā, LTV1, Panorāma, 2021. gada 31.

decembris. 

MEDIJOS

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://xtv.lv/rigatv24/video/Xx7KYadJpDK-24_12_2021_baltas_sarunas_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/OW7qVZyAGvY-24_12_2021_baltas_sarunas_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/rP7ejoKMGBR-27_12_2021_dr_apinis_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/zONvbMamNPM-27_12_2021_dr_apinis_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/M5GnBxdoGoz-28_12_2021_uz_linijas
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/teva-dienasgramatas-ir-unikalas-sava-laikmeta-liecibas-14273073
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/zinatnu-akademija-nosaukusi-2021-gada-nozimigakos-zinatnes-sasniegumus-latvija.a436947/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/zinatnu-akademija-nosaukusi-2021-gada-nozimigakos-zinatnes-sasniegumus-latvija.a436947/

