ATSKAITE
par LZA HSZN darbu no 2020. gada jūlija līdz 2020. gada decembrim
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (HSZN) apvieno 24 dažādu nozaru
zinātniekus. 2020. gada decembra beigās nodaļa apvieno 154 LZA locekli, t.sk. 42 īstenos
locekļus, 48 goda locekļus, 33 ārzemju locekļus un 31 korespondētājlocekļus. Nodaļai ir
piederīgi 32 goda doktori.
11. augustā tika atvērta LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN)
organizētā fotomākslinieka Jevgeņija Pugina fotoizstāde “Mana jūra”. Izstāde bija
apskatāma līdz 2020. gada 20. septembrim.
21. septembrī tika atvērta HSZN organizētā mākslinieces Ingemāras Treijas
izstāde “Personības gaisma”. Māksliniece izstādi veltīja savam vectēvam Benjamiņam
Treijam (1914-2002), kurš bija ievērojams ekonomists, ekonomikas zinātņu doktors,
profesors, valsts emeritētais zinātnieks, LZA goda loceklis un kura vārdā LLU nosaukta
balva izcilākajiem ESAF doktorantiem.
24. septembrī notika HSZN sēde, kurā ar ziņojumiem uzstājās LZA īsteno locekļu
kandidāti Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.philol. Anna Stafecka un Dr.phil. Valdis
Tēraudkalns. Sēdes laikā tika ievēlēta balsošanas komisija, kas saskaitīja nodaļas locekļu
balsis par atbalsta izteikšanu īsteno locekļu kandidātiem.
29. oktobrī HSZN sēde notika tiešsaitē izmantojot Zoom lietotini. Sēdes laikā ar
ziņojumiem uzstājās LZA korespondētājlocekļu kandidāti Dr.hist. Uldis Neibugrs, Dr.hist.
Ainārs Lerhis, Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Ilze Auziņa, Dr.phil. Valts Ernštreits.
Tika pieņemts lēmums, ka aizklātais balsojums par LZA locekļu kandidātiem notiks
attālināti ar nodaļas locekļu e-pastu starpniecību. Sēdes laikā tika izveidota un apstiprināta
balsu skaitīšanas komisija un tika notiekta balsu skaitīšanas diena un laiks.

25. novembrī notika vēl viena HSZN tiešsaistes sēde Zoom lietotnē. Sēdes laikā ar
uzrunu uzstājās LZA prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis, LZA HSZN jaunievēlētais
priekšsēdētājs Guntis Zemītis un LZA HSZN bijusī priekšsēdētāja Raita Karnīte. Sēdes
otrajā daļā notika HSZN locekļu brīva diskusija par valsti, sabiedrību, zinātni un HSZN
locekļi izteica savus priekšlikumus par nodaļas darbu nākotnē. Sēdes noslēgumā visi
dalībnieki tika iepazīstināti ar akadēmiķa Oļgerta Krastiņa virtuālo fotoizstādi.
LZA HSZN saņēma pieteikumu Arveda Švābes vāradabalvas konkursam. Decembra
sākumā tika izveidota jauna Arveda Švābes vārdabalvas komisija, par kuru HSZN locekļi
nobalsoja attālināti ar e-pastu starpniecību un 22.decembrī Arveda Švābes vārdabalvas
komisija tika apstiprināta LZA prezidija sēdē.
26. novembrī notika LZA Rudens pilnsapulce, kurā paziņoja LZA īsteno locekļu
balsojuma par jauniem LZA locekļiem rezultātus. Ievērojot valstī izsludināto ārkārtas
situāciju un atbilstoši LZA Statūtu 5.1. un 5.1.4. punktam un Nolikuma par LZA locekļu
vēlēšanām 8. punktam, LZA jauno locekļu vēlēšanas tika organizētas attālināti. 2020. gada
vēlēšanām HSZN piederīgajās vakancēs bija konkurss: “valodniecībā” divi pretendenti uz
vienu vakanci, “vēsturē” divi pretendenti uz vienu vakanci. Tikai “filozofijā” vienai
vakancei piedāvājumu bija iesniedzis viens pretendents. Par korespondētājlocekļiem tika
ievēlēti LU Lībiešu institūta vadītājs Dr. phil. Valts Ernštreits (valodniecība), LU Latvijas
vēstures institūta pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs (vēsture), LU Vēstures un filozofijas
fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs Doc. Dr. phil. Raivis Bičevskis (filozofija).
Lietuvas sociālo pētījumu centra vadošā pētniece, Lietuvas sociālo pētījumu centra
direktora vietniece, Vītauta Dižā universitātes Socioloģijas katedras profesore Dr. sc. soc.
Sarmīte Mikuļoniene un D. Phil. h.c., D. Hist. Art. h.c. Tomass Kaufmans tika ievēlēti par
LZA ārzemju locekļiem, bet par LZA goda locekli - Dr.phil. Skaidrīti Lasmani.
4. decembrī aizsākās darbs ar LZA ikgadējā konkursa “Desmit gada zinātniskie
sasniegumi Latvijā” pieteikumiem. 11. decembrī visiem HSZN locekļiem tika nosūtīts
balsošanas biļetens un pieteikto darbu anotācijas. Trīs balsu vairākumu ieguvušie darbi tika

izvirzīti apbalvojumam kā gada zinātniskie sasniegumu un divi darbi tika pieteiki LZA
prezidenta atzinības rakstam.
17. decembrī LZA otrā stāva izstāžu zālē tika izvietota HSZN organizētā
mākslinieces Ingrīdas Ivanes izstāde “Augšup-lejup”. Izstādes atklāšana paredzēta pēc
valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa beigām.

