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2020–2021: PĀRBAUDĪJUMU UN IESPĒJU LAIKS

2020. gads neapšaubāmi ieies pasau-
les vēsturē kā Covid-19 pandēmijas laiks, 
kas atstās savu zīmogu it visās dzīves 
sfērās. Vīrusa izplatības ierobežošanai  
daudzu valstu valdības ir bijušas spiestas 
ieviest drastiskus ierobežojumus, kurus 
sabiedrība ir uztvērusi neviennozīmīgi. 
Ekonomiskā izaugsme pasaulē palēninājās 
un daudzviet sākās recesija, kam sekoja 
iedzīvotāju dzīves līmeņa lejupslīde.  

Vienlaikus mēs piedzīvojām globālu vienprātību centienos apvienot mūsu 
intelektuālos un fi nanšu resursus cīņai ar šo vīrusu un tā sekām. Īpaši fascinējoši 
bija tas, kā sadarbojās daudzu valstu zinātnieki un pat privātā sektora spēlētāji, 
lai radītu efektīvas vakcīnas, kā arī veiktu fundamentālus pētījumus. Publiskais 
sektors investēja milzīgas summas privāto kompāniju īstenotajos projektos, lai 
panāktu, ka vakcīnas tiktu radītas un kļūtu pieejamas iedzīvotājiem jau viena 
gada laikā. Un rezultāts ir patiešām fantastisks! Tika radīta ne viena vien vakcīna, 
un vairākās pasaules valstīs sākās masveida vakcinācija. Zinātnieki pievērsās 
daudziem fundamentāliem  jautājumiem  gan sakarā ar paša vīrusa izpēti, gan 
arī skaidrojot jauno vakcīnu efektivitāti un ietekmi uz cilvēka organismu. Tika 
izstrādātas jaunas tehnoloģijas un principi, kas nepieciešamības gadījumā ļauj 
ātri adaptēt vakcīnas SARS-CoV2 mutācijām un  panākt augstu imūnatbildes 
veidošanos cilvēkiem arī pret jaunajiem vīrusa paveidiem. 

Mēs esam lepni, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi ir to zinātnieku 
pirmajās rindās, kas strādā tādu jauna tipa vakcīnu izveidē, kas balstītos 
uz vīrusveidīgo daļiņu izmantošanu imūnatbildes pastiprināšanā. Mūsu 
akadēmiķi attīsta jaunas pieejas pretvīrusu vielu konstruēšanā, veido jaunus 
dezinfekcijas līdzekļus, pēta iespēju veikt repurposing jau zināmajām zālēm, 
pētot to ietekmi uz Covid-19 izraisītajām izmaiņām cilvēka organismā. Mēs 
esam sekmīgi strādājuši pie individuālo aizsardzības līdzekļu izveides  pret 
SARS-CoV2. Pateicoties zinātnieku izcilajam sniegumam, valstī tiek veidota 
arī specializēta paaugstinātas biodrošības laboratorija, kas ļauj strādāt ar 
dzīviem infekciozajiem vīrusiem. LZA akadēmiķi pēta pārmaiņas Covid-19 
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gēnos, to ietekmi uz vīrusa īpašībām, skaidro Covid-19 izplatību un norisi 
dažādās vecuma grupās, tai skaitā bērnu populācijā. Šie un daudzi citi pētījumi, 
tai skaitā inženiertehniskie risinājumi Covid-19 apkarošanai, savlaicīgai 
infekcijas izplatības prognozēšanai ir veikti īpašas valsts atbalstītas pētījumu 
programmas ietvaros.

2020. gadā mēs esam sākuši paplašināt Latvijas Zinātņu akadēmijas  
darbības amplitūdu no zināšanu radīšanas,  zinātnisko sasniegumu izvērtēšanas 
un popularizēšanas uz aktīvāku iesaisti inovācijas procesos. Līdzīgi kā daudzu 
valstu akadēmijas, arī mēs aktīvi palīdzam Latvijas lēmējinstitūcijām pilnveidot 
izglītības, pētniecības, attīstības un inovācijas ekosistēmu un zinātnes politiku, 
lai Latvijas industrija spētu paaugstināt konkurētspēju pasaulē. Mazās 
ekonomikās kā Latvijā ir svarīgi palielināt publiskā sektora ieguldījumu 
zināšanās balstītu produktu un tehnoloģiju attīstībā, vienlaikus paturot prātā 
zaļās ekonomikas prioritāti, digitalizāciju un robotizāciju kā ilgtspējīgas 
izaugsmes priekšnoteikumus.

Latvijas zinātnieki 2020. gadā ir spēruši nozīmīgu soli uz priekšu, lai 
tuvotos ES līdervalstīm gan izglītības, gan zinātnes, pētniecības un inovāciju 
jomā. Šī mērķa sasniegšanai ir uzrunātas Baltijas jūras reģiona valstu zinātņu 
akadēmijas turpmākai sadarbībai inovāciju platformas veidošanā. Un mēs esam 
apņēmības pilni šo virzību turpināt.

Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina savu darbību arī humanitāro un  sociālo 
zinātņu dimensijā, rūpējoties par Latvijas kultūras un mākslas izaugsmi. Šī ir 
viena no valstiski atzītajām LZA misijām – kopt dzimto valodu, pētīt valsts 
vēsturi, veicināt mūsu zemes pamatnācijas un minoritāšu kultūras attīstību 
sabiedrības saliedētības un garīgās izaugsmes labā. Mēs esam pārliecināti, 
ka ne tikai akadēmisko zinātnieku, bet arī mūsu akadēmijas goda locekļu un 
goda doktoru aktīva līdzdalība zinātnes popularizēšanā veicina sabiedrības 
garīgo izaugsmi un dažādu sabiedrības grupu saliedētību un stiprina mūsu 
valsts un nācijas ilgtspēju. Latvija bija un būs valsts, kur ciena jebkura indivīda 
tiesības dzīvot un strādāt demokrātijas un saskaņas apstākļos. Tāpēc Latvijas 
Zinātņu akadēmija  arī turpmāk  darīs visu iespējamo, lai nekas netraucētu 
ikviena indivīda garīgajai izaugsmei. Un šajā procesā mēs esam pateicīgi par 
iespēju līdz  ar citu valstu zinātņu akadēmijām stiprināt arī mūsdienu Eiropas 
vienotību un virzību uz vēl ciešāku  starptautisku sadarbību. Esam pārliecināti, 
ka kopīgiem spēkiem mums tas izdosies!

 Akadēmiķis  Ivars Kalviņš,
LZA prezidents
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PAMATDOKUMENTI

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOŠANA
PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS STATUSU

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS LIKUMS
(Pieņemts Saeimā 2005. gada 14. aprīlī.
Stājās spēkā ar 2005. gada 19. maiju)

Latvijas Zinātņu akadēmija sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas 
locekļiem un valsts pārvaldes sistēmā ir atvasināta publisko tiesību persona ar autonomu 
kompetenci, kuras tiesības un pienākumi noteikti tās Hartā, šajā likumā un citos 
likumos, kā arī tās statūtos un kuru daļēji fi nansē no valsts budžeta. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā ir norādīti Latvijas Zinātņu akadēmijas 
darbības mērķi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pārvaldes sistēma, 
tiesības un pienākumi.

...

Ministru kabineta rīkojums Nr. 131
Rīgā 2006. gada 24. februārī (prot. Nr.11 41.§)

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas padotības īstenošanu
 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta otro daļu un Zinātniskās 

darbības likuma 20. pantu noteikt, ka Ministru kabinets Latvijas Zinātņu akadēmijas — 
atvasinātas publiskas personas — padotību īsteno ar izglītības un zinātnes ministra 
starpniecību.

Ministru prezidents A. Kalvītis
Izglītības un zinātnes ministra vietā — labklājības ministre D. Staķe
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS HARTA
(Pieņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce 1996. gada 22. novembrī.

Apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima 1997. gada 23. janvārī)

PREAMBULA

Latvijas Zinātņu akadēmija ir vairāku agrāk Latvijā pastāvējušu zinātnisko biedrību 
ideju un darbības mantiniece. Tās priekšteces ir 1815. gadā Jelgavā dibinātā Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrība un Rīgas Latviešu biedrības sastāvā 1869. gadā dibinātā 
Zinātnības (Zinību) komisija, kas 1932. gadā tika pārveidota par Zinātņu komiteju ar 
privātas zinātņu akadēmijas statusu.

Kopš 1919. gada Latvijas Republikas valdība vairākkārt bija apsvērusi ofi ciālas 
Latvijas Zinātņu akadēmijas dibināšanu. Šo nodomu 1927. gadā atbalstīja izglītības 
ministrs J. Rainis. 1935. gadā Ministru prezidents K. Ulmanis publiski paziņoja nodomu 
izveidot Latvijas Zinātņu akadēmiju, un kā pirmā tās sastāvdaļa ar Latvijas Republikas 
likumu 1936. gada 14. janvārī tika nodibināts Latvijas vēstures institūts.

Zinātņu akadēmija Latvijā darbību uzsāka 1946. gada 14. februārī, kad akadēmijas 
locekļi sanāca uz pirmo kopsapulci. Par Zinātņu akadēmijas un tās institūtu pamatkodolu 
kļuva Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas zinātnieki. 
Pieņemot Hartu un jaunus Statūtus, ar 1992. gada 14. februāra kopsapulces lēmumu 
Latvijas Zinātņu akadēmija pārveidota par klasiska tipa akadēmiju, kura apvieno vēlētus 
locekļus — izcilus zinātniekus un citus gara darbiniekus.

Atjaunotajā Latvijas Republikā Latvijas Zinātņu akadēmija veicina zinātņu attīstību, 
veic zinātniskus pētījumus. Tā gādā, lai apzinātu, pētītu, izkoptu, saglabātu un nodotu 
nākamajām paaudzēm visu to īpašo, ko pasaules zinātnei un kultūrai ir devusi un spēj 
dot Latvija un latviešu tauta: nacionālo kultūru, valodu, folkloru, literatūru, sociālo 
un saimniecisko pieredzi, tradīcijas. Tā pētī un saglabā Rīgas un Latvijas novadu 
kultūrvēsturiskās tradīcijas, apzina Baltijas valstu vietu pasaulē.

Latvijas Zinātņu akadēmija ir iekļāvusies starptautiskajā zinātniskajā kopībā, 
sadarbojas ar citām zinātņu akadēmijām un zinātniskām organizācijām Eiropā un 
pasaulē.

1. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS TIESISKAIS PAMATS
Latvijas Republikā ir viena valsts izveidota Latvijas Zinātņu akadēmija kā nacionālas 

nozīmes zinātnes centrs. Latvijas Zinātņu akadēmija ir autonoms tiesību subjekts, kurš 
sastāv no ievēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru subsidē valsts. 
Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas saskaņā ar tās Hartu un Statūtiem. Hartu pieņem 
Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce un apstiprina Latvijas Republikas Saeima. 
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Saeima vai Ministru kabinets var noteikt Latvijas Zinātņu akadēmijai īpašus uzdevumus 
un pilnvaras zinātnes jomā.

Ar Latvijas Zinātņu akadēmiju var būt saistītas zinātniskās pētniecības iestādes, 
biedrības, fondi, zinātniski tehniskas organizācijas, universitātes un augstskolas. To 
sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju nosaka savstarpēja vienošanās. Akadēmijas 
mērķu veikšanai tiek veidotas zinātnieku grupas vai iestādes, kuras var darboties 
Latvijas Zinātņu akadēmijas ietvaros.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem ievēlē izcilus Latvijas un ārzemju 
zinātniekus un par goda locekļiem — arī citu jomu vispāratzītus Latvijas gara 
darbiniekus.

Latvijas Zinātņu akadēmija ir juridiska persona. Tā ievēro Latvijas Republikas 
likumus un starptautiskās tiesību normas.

2. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBĪBAS MĒRĶI
       UN PAMATVIRZIENI

Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķi un pamatvirzieni ir:
 zinātnes attīstīšana, pētījumu veicināšana un veikšana fundamentālo un lietišķo 

zinātņu jomā, Latvijas tautas un valsts vēstures, kultūras un valodas izpētes un 
izkopšanas veicināšana, kā arī ar Latvijas dabas resursiem, to optimālas izmantošanas 
iespēju un apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu atbalstīšana;

 Latvijas attīstības procesu prognozēšana, tautas un valdības operatīva 
iepazīstināšana ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un 
sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām.

3. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS TIESĪBAS
Latvijas Zinātņu akadēmijai ir tiesības:
 sadarboties ar augstākās izglītības un zinātniskās darbības organizatoriskās 

sistēmas institūcijām, deleģēt savus pārstāvjus šo institūciju darbā;
 saņemt informāciju par to likumu un normatīvo aktu gatavošanu un grozīšanu 

Saeimas komisijās, ministrijās un citās valsts iestādēs, kuri saistīti ar zinātni un augstāko 
izglītību, kā arī izteikt viedokli par šiem dokumentiem;

 uzņemties iniciatīvu jaunu zinātnisku virzienu un ar to saistītu zinātnisku institūciju 
veidošanā;

 piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora grādu Latvijas un ārzemju 
zinātniekiem;

 ierosināt un pieņemt savas Hartas grozījumus, iesniegt tos apstiprināšanai 
Saeimā;
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 glabāt savos arhīvos, krātuvēs un bibliotēkās zinātnes, literatūras, mākslas un 
citu kultūras darbinieku rokrakstus un dokumentus, kā arī citus zinātnei un vēsturei 
nozīmīgus materiālus.

4. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PIENĀKUMI
Latvijas Zinātņu akadēmijas pienākumi ir:
 aktīva piedalīšanās Latvijas zinātnes politikas veidošanā un operatīva Saeimas un 

valdības konsultēšana zinātnes jautājumos;
 līdzdalība dažādu valsts programmu zinātniskajā ekspertīzē, pētījumu, projektu, 

programmu un zinātnisko iestāžu pētnieciskā līmeņa izvērtēšanā;
 balvu piešķiršana par izcilākiem veikumiem Latvijas zinātnē;
 Latvijas zinātnes un zinātnieku pašpārvaldes un demokrātijas veicināšana, šo 

principu aizstāvība valsts struktūrās un masu saziņas līdzekļos;
 rūpes par jaunu pētnieku paaudžu iesaisti zinātnē un pensionēto, t.sk. valsts 

emeritēto zinātnieku sociālo aizstāvību;
 zinātniskās pētniecības ētikas, diskusijas principu un tradīciju sargāšana, 

saglabāšana un izkopšana, Latvijas zinātņu vēstures un zinātniecības problēmu izpēte;
 rūpes par zinātniskās literatūras izdošanu, zinātnisko terminoloģiju un enciklopē-

diju zinātnisko līmeni Latvijā;
 zinātnisko kongresu, konferenču, atklātu Latvijas Zinātņu akadēmijas sēžu, 

diskusiju un konkursu organizēšana un zinātnes sasniegumu popularizēšana;
 Latvijas zinātnes un nacionālās kultūras mantojuma krātuvju — Latvijas 

Akadēmiskās bibliotēkas, Misiņa bibliotēkas un Latviešu folkloras krātuves — 
zinātniska pārziņa;

 Latvijas zinātnieku starptautisko kontaktu veidošana un veicināšana, sadarbība 
ar citām zinātņu akadēmijām, zinātniskām biedrībām un savienībām, starptautisko 
zinātnisko sakaru uzturēšana un Latvijas zinātnes pārstāvniecība starptautiskās 
zinātniskās organizācijās.

Latvijas Zinātņu akadēmija ik gadu publicē pārskatu par savu darbību.

5. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SASTĀVS 
     UN PĀRVALDE

Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvu veido: īstenie locekļi (akadēmiķi), goda 
locekļi, ārzemju locekļi, korespondētājlocekļi. To skaitu, kandidātu izvirzīšanas un 
apspriešanas kārtību zinātniskā sabiedrībā, kā arī ievēlēšanas kārtību nosaka Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Statūti.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS HARTA



Latvijas Zinātņu akadēmijas augstākais lēmējorgāns ir pilnsapulce, kurā 
piedalās ievēlēti īstenie, goda, ārzemju locekļi un korespondētājlocekļi. Hartas un 
Statūtu jautājumus un jaunu locekļu uzņemšanu izlemj īstenie locekļi. Lai sekmētu 
starpdisciplināru problēmu risināšanu un radniecīgo zinātņu pārstāvju kontaktus, 
akadēmijas locekļi izveido Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātņu nodaļas. Pilnsapulču 
starplaikā Latvijas Zinātņu akadēmijas darbu vada tās locekļu ievēlēts prezidents un 
Senāts.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce ievēl Uzraudzības padomi. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas dažādu darbības jomu organizēšanai un operatīvu lēmumu pieņemšanai tiek 
izveidots prezidijs, valde un citas organizatoriskas struktūras. Šo struktūru sastāvu un 
pienākumus nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūti.

6. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBĪBAS 
       EKONOMISKAIS PAMATS

Latvijas Zinātņu akadēmijas darbībai nepieciešamais fi nansējums tiek subsidēts no 
valsts budžeta. Latvijas Zinātņu akadēmija valsts noteiktā kārtībā iesniedz motivētu 
fi nansējuma pieprasījumu nākamajam gadam kopā ar gadskārtējo pārskatu. Latvijas 
Zinātņu akadēmijas speciālo budžetu veido līdzekļi, kurus iegūst no:

 pasūtījumu izpildes un uzņēmējdarbības;
 īpašumu apsaimniekošanas;
 ziedojumiem un dāvinājumiem;
 citiem avotiem.
Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā vai valdījumā var būt nekustamais un 

kustamais īpašums — zeme, ēkas un cita manta, kuru tai nodevušas valsts institūcijas vai 
kuru tā ieguvusi savas darbības rezultātā vai uz cita tiesiska pamata, kā arī intelektuālais 
īpašums, nauda un vērtspapīri Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārziņā ir iestādes un organizācijas, kas nepieciešamas 
tās darbībai, kā arī iestādes un organizācijas, kuras sekmē zinātnes funkcionēšanu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumu un tās valdījumā un pārziņā esošo objektu 
pārvaldes kārtību nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūti.

7. pants. LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS STATŪTI
Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu pilnsapulce patstāvīgi pieņem un/vai groza 

savus Statūtus, kuri nedrīkst būt pretrunā ar šīs Hartas nostādnēm.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS STATŪTI
(Apstiprināti ar Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulces

1992. gada 14. februāra lēmumu Nr. 7.
Grozīti ar LZA pilnsapulces 1992. gada 24. novembra, 1993. gada 11. februāra,

1994. gada 18. februāra, 1997. gada 21. novembra, 2002.gada 4. aprīļa, 
2008. gada 3. aprīļa, 2012. gada 29. novembra un 2020. gada 8. oktobra lēmumu)

LZA pilnsapulces 2020. gada 8. oktobra lēmums:

No LZA Statūtu punkta 3.2.1 izslēgt otro  teikumu: “Par LZA īsteno locekli 
zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav sasniedzis 70 gadu vecumu.”

No LZA Statūtu punkta 3.2.4 izslēgt otro teikumu: “Par LZA korespondētājlocekļiem 
var ievēlēt zinātniekus, kuri nav sasnieguši 60 gadu vecumu.”

Pamatojums: vecuma cenza noteikšana ievēlēšanai par LZA īsteno locekli vai LZA 
korespondētājlocekli, kas noteikta tagadējā LZA Statūtu redakcijā (punktos 3.2.1 un 
3.2.4), atzīstama par potenciālo kandidātu diskrimināciju pēc vecuma un neatbilstošu 
Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam, kas nosaka, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas 
bez jebkādas diskriminācijas.

LZA Statūtu pilns teksts LZA mājaslapas sadaļā “Pamatdokumenti”. 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
STRUKTŪRAS

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225361. E pasts: lza@lza.lv

Prezidents       Ivars Kalviņš 
Viceprezidents    Ojārs Spārītis 
Viceprezidents    Andrejs Ērglis
Viceprezidents    Andris Šternbergs
Ģenerālsekretāre  Baiba Rivža
Ārlietu sekretārs Modris Greitāns 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SENĀTS

Senāta priekšsēdētāja  Tatjana Koķe 
Senāta locekļi
Bruno Andersons  Ilga Jansone  Baiba Rivža
Aivars Bērziņš    Kristaps Jaudzems  Andrejs Siliņš
Maija Dambrova   Ivars Kalviņš   Ojārs Spārītis 
Donārs Erts Maija Kūle   Jānis Spīgulis
Andrejs Ērglis  Dace Markus  Andris Šternbergs
Tālis Gaitnieks Indriķis Muižnieks  Pēteris Trapencieris 
Modris Greitāns Andris Ozols  Māris Turks
Jānis Grundspeņķis Īzaks Rašals    Guntis Zemītis

Goda senatori
Elmārs Grēns Tālis Millers 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDIJS
 
Prezidija priekšsēdētājs Ivars Kalviņš  
Prezidija locekļi
Ojārs Spārītis   Modris Greitāns  Tatjana Koķe
Andrejs Ērglis  Andrejs Siliņš     Bruno Andersons 
Andris Šternbergs  Pēteris Trapencieris  Kristaps Jaudzems
Baiba Rivža   Guntis Zemītis
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VALDE

Valdes priekšsēdētāja Baiba Rivža  
Valdes priekšsēdētāja vietniece Inna Šteinbuka
Valdes locekļi
Bruno Andersons Modris Greitāns   Uģis Cābulis

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
UZRAUDZĪBAS PADOME

 

Padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš
Padomes locekļi
Ringolds Balodis   Edīte Kaufmane     Aivars Žūriņš
Jurijs Dehtjars  Nikolajs Sjakste

Žurnāls “LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTIS”
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050

Tel.: 67229830. E pasts: vestis@lza.lv; proceed@lza.lv
http://www.lasproceedings.lv; http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm

Redakcijas vadītājs Arno Jundze
Redakcijas padomes priekšsēdētājs LZA īst.loc. Ojārs Spārītis 

“A” daļa (humanitārās un sociālās zinātnes)
Redakcijas kolēģijas vadītāja LZA īst.loc. Raita Karnīte
Literārā redaktore Anastasija Brice

“B” daļa (dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes)
Galvenais redaktors LZA īst.loc. Īzaks Rašals
Atbildīgā redaktore Antra Legzdiņa
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AR LZA SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS

Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67223931. E pasts: alma@lza.lv

Komisijas priekšsēdētāja LZA īst.loc. Ilga JANSONE
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks LZA īst.loc. Raimonds VALTERS
Zin. sekretāre Dr.chem. Alma EDŽIŅA

Valsts emeritēto zinātnieku padome
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67220725. E pasts: emeritus@lza.lv 

Padomes priekšsēdētājs LZA īst.loc. Īzaks RAŠALS
Sekretāre Mg. Ligita ĀZENA 
 
LZA Terminoloģijas komisija

Akadēmijas laukumā 1 -707, Rīga, LV 1050
E pasts: tk@lza.lv
https://termini.gov.lv

Komisijas priekšsēdētājs Dr.habil.med. Māris BALTIŅŠ
Zin. sekretāres p.i. Mg. Astrīda VUCĀNE

LZA Ētikas komisija
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 28385810.  E pasts: maija.kule@gmail.com

Komisijas priekšsēdētāja LZA īst.loc. Maija KŪLE

LZA Eiropas politikas pētījumu institūts
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 29417214. E pasts: eppi@lza.lv
http://eppi.lza.lv

Direktore Dr.oec. Zane ZEIBOTE 
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AKADĒMIJAS PERSONĀLS

Sekretariāts  
Prezidenta sekretāre Dace Govinčuka Tel.: 67225361. E pasts: lza@lza.lv
Personāla speciāliste Ināra Augule Tel.: 67225764, 67225361. E pasts: lza@lza.lv

Zinātniskais sekretariāts  
Senāta zinātniskā sekretāre Dr.chem. Alma Edžiņa
 Tel.: 67223931. E pasts: alma@lza.lv

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Dr.sc.ing. Sofja Negrejeva  Tel.: 67223633. E pasts: fi zteh@lza.lv

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskās sekretāres p.i.
Mg. Vera Hohlova  Tel.: 67225889. E pasts: humana@lza.lv

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Dr.biol. Daina Daija  Tel.: 67220725. E pasts: chem@lza.lv

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas zinātniskās sekretāres p.i.
Mg. Ligita Āzena  Tel.: 67223448. E pasts: lmzn@lza.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Mg. Ilze Stengrevica 
 Tel.: 67223567. E pasts: ilze.stengrevica@lza.lv; prese@lza.lv

Starptautiskie sakari  
Prezidenta padomniece Mg. Ilze Trapenciere
 Tel.: 67227391. E pasts: int@lza.lv; ilze.trapenciere@lza.lv

Ārējo sakaru organizators Kristaps Broks  Tel.: 67227391. E pasts: int@lza.lv

Lietu pārvalde  
Lietu pārvaldnieks Vitālijs Kozlovskis  Tel.: 67222817. E pasts: daina@lza.lv

Augstceltnes direkcijas vadītāja Aina Bušmane
 Tel.: 25444749. E pasts: aina0606@inbox.lv

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs 
 Dr.sc.comp. Elmārs Lange Tel.: 67225241. E pasts: elmars.lange@lza.lv

Galvenā grāmatvede Lilita Jaunžeikare 
 Tel.: 67228508. E pasts: gram@lza.lv; lilita.jaunzeikare@lza.lv

Galvenā arhīviste Rūta Skudra  Tel.: 67225793. E pasts: arhivs@lza.lv
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QUO VADIS LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA –75  ?

Katrai valstij ir nācijas pašlepnuma un valstiskās neatkarības simboli, tādi 
kā savs parlaments, valdība, universitāte, opera, Nacionālais teātris, Nacionālā 
bibliotēka un  Zinātņu akadēmija. Arī Latvija var lepoties ar to, ka mums ir visi 
šie neatkarīgas  valsts atribūti. Šogad Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) svin 
savu 75. jubileju. Tomēr jāatceras, ka LZA saknes ir daudz senākas. 1946. gada 
7. februārī ar Viļa Lāča parakstītu Latvijas PSR Tautas komisāru padomes 
lēmumu tika dibināta  Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, kura uz pirmo kopsēdi 
sanāca  1946. gada 14. februārī.   

Par pirmajiem Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem kļuva valodnieks 
Jānis Endzelīns, ģeogrāfs Matvejs Kadeks, mežzinātnieks Arvīds Kalniņš, 
mikrobiologs un veterinārmediķis Augusts Kirhenšteins, arhitekts Arturs 
Krūmiņš, lauksaimniecības zinātnieks Paulis Lejiņš, purvu pētnieks Pēteris 
Nomals, agroķīmiķis Jānis Peive, mediķis Pauls Stradiņš, bioķīmiķis Aleksandrs 
Šmits, arhitekts Ernests Štālbergs, rakstnieks un literatūrzinātnieks Andrejs 
Upīts, nomenklatūras darbinieks un fi lozofs Pēteris Valeskalns. 

Taču patiesībā Latvijas Zinātņu akadēmijas pirmsākumi meklējami jau 
pirmajā reģionālajā zinātņu akadēmijā Latvijas teritorijā –  1815. gadā dibinātajā 
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībā. LZA tapšanas vēsturei nozīmīgi ir 
vēl vairāki  datumi, kurus redzam ierakstītus LZA karogā un Hartā: 1815, 1869, 
1932, 1936. Tie iezīmē Akadēmijas priekšvēsturi un apliecina Latvijas zinātnes 
gadsimtiem ilgās tradīcijas.

Kā atzīst zinātnes vēstures izcilais pētnieks  profesors Jānis Stradiņš, tad 
dažas tautas zinātņu akadēmijas iezīmes var saskatīt Rīgas Latviešu biedrības 
Zinību komisijā, kas dibināta 1869. gadā un kuras biedru skaitā ir, piemēram, 
Fricis Brīvzemnieks, Krišjānis Barons, Andrejs Pumpurs, Augusts Deglavs, Vilis 
Olavs, Aleksandrs Vēbers, agrīnais Jānis Pliekšāns-Rainis, Kārlis Mīlenbahs, 
Ludis Bērziņš, Teodors Zeiferts. Uz komisijas pamata 1932. gadā profesors 
Pēteris Šmits kopā ar Jāni Endzelīnu un Ludvigu Adamoviču organizēja privātu 
zinātņu akadēmiju Rīgas Latviešu biedrības paspārnē – Latviešu Zinātņu 
komiteju jeb Academia Scientiarum Latviensis SRL. 

Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar 1936. gada 14. janvāra likumu 
nodibināja Latvijas Vēstures institūtu, nosakot, ka “dibinoties Latvijas Zinātņu 
akadēmijai, Vēstures institūts ieies tajā kā viņas pirmā sastāvdaļa”. Pēc Kārļa 
Ulmaņa domām, Zinātņu akadēmija būtu jāveido ne tikai kā izcilāko zinātnieku 
apvienība, bet tās sastāvā būtu jāiekļauj arī zinātniskās  institūcijas. Un tādas 
tolaik bija: Latviešu folkloras krātuve (1924), Valodas krātuve (1935), Zemes 
bagātību pētīšanas institūts (1936, 1939). Veselības veicināšanas biedrības 
ietvaros darbojās Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūts (1938), bija iecerēts  
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dibināt arī Dabaszinātņu institūtu. Taču šai iecerei nebija lemts realizēties, jo 
Latvija tika okupēta un ierauta Otrajā pasaules karā. 

1940. gada jūlijā tika likvidēta Rīgas Latviešu biedrība līdz ar Latviešu 
Zinātņu komiteju. 1939.–1945. gads bija liktenīgs laiks Latvijas valstij un arī 
zinātnei. Daudzi zinātnieki gāja bojā, 65% Latvijas zinātnieku bija aizbēguši uz 
Vāciju un Zviedriju, bet pati Latvija bija izpostīta, okupēta, anektēta, lielā mērā 
pazemota. 

Taču PSRS gluži bez zinātnes iztikt arī nevarēja. Aizkaukāza un Vidusāzijas 
republikās tika izveidotas reģionālās PSRS ZA fi liāles. Latvijai tomēr palaimējās, 
jo 1945. gada 4. novembrī tika saņemta PSRS valdības atļauja dibināt Latvijas 
PSR ZA kā formāli patstāvīgu zinātņu akadēmiju, kas gan darbojās PSRS ZA 
pārraudzībā un kuras darbība tika koordinēta no Maskavas. Par pirmo LPSR 
Zinātņu akadēmijas prezidentu kļuva izcilais lauksaimniecības zinātnieks un 
zinātnes organizētājs Paulis Lejiņš. 

Tomēr pats būtiskākais bija tas, ka Latvijas Zinātņu akadēmija tika veidota  
kā institūcija, kas sastāv ne tikai no individuāliem locekļiem, bet arī zinātniskās 
pētniecības  institūtiem. 1948. gadā ZA sastāvā jau strādāja 1217 cilvēki, to 
skaitā 409 zinātniskie darbinieki.

No šī laika izcilniekiem jāmin J. Endzelīns, A. Kalniņš, P. Stradiņš, 
A. Kirhenšteins, A. Šmits, J. Peive, tāpat kā vēlāk ievēlētie akadēmiķi L. Liepiņa, 
G. Vanags, S. Hillers, A. Ieviņš, A. Mālmeisters, J. Zutis un vēl citi, kas ir  
devuši paliekamas vērtības zinātnē. Pētījumu tematiku diktēja pēckara aktuālās 
vajadzības, kas bija saistītas ar  tautas saimniecības atjaunošanu – enerģētiku, 
dabas bagātībām, lopkopību, mežsaimniecību, veselības aizsardzību. 

Pēc akadēmiķa Jāņa Stradiņa vērtējuma: “Zinātņu akadēmijas dibināšana 
bija pozitīvs guvums Latvijai, zinātnes sistēmas būtisks paplašinājums. Taču 
tas sekmēja arī pirmskara augstskolām raksturīgās pētnieciskās brīvības 
ierobežošanu, iekļāva Padomju Latvijas zinātni vienotā PSRS zinātnes sistēmā, 
pakāpeniski pakļaujot to centralizācijai totalitāras un militarizētas lielvalsts 
ietvaros.” Visi šie procesi ir rūpīgi analizēti J. Stradiņa grāmatā “Latvijas 
Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības” (1998).

Bet, lai  kā arī tas nebūtu, PSRS kā lielvalsts ietvaros Latvijas zinātne 
piedzīvoja visai strauju izaugsmi. Latvijā pamazām veidojās tai netradicionāli 
zinātnes virzieni un skolas – magnētiskā hidrodinamika, cietvielu fi zika, 
kodolfi zika, medicīnas un heterociklisko savienojumu ķīmija, koksnes ķīmija, 
kompozītmateriālu mehānika u.c. 1957. gadā vēlāk par LZA akadēmiķi 
ievēlētais Solomons Hillers izveidoja Organiskās sintēzes institūtu, kas ar 
savām inovācijām nodrošināja zinātniski tehnoloģisko atbalstu Latvijas 
topošajai ķīmiski farmaceitiskajai rūpniecībai un kura pakļautībā bija divas 
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eksperimentālās rūpnīcas. Tieši pateicoties šai sadarbībai,  ātri izauga Olaines 
ķīmiski farmaceitiskais uzņēmumu komplekss, bet uz PSRS sabrukšanas 
brīdi aptieku plauktos no Padomju Savienībā ražotajiem sintētiskajiem 
medikamentiem jau katrs ceturtais bija ražots pēc Latvijas Organiskās sintēzes 
institūtā (OSI) izstrādātās tehnoloģijas.  Oriģinālprodukti ftorafūrs  (tegafūrs), 
furagīns, solafūrs, remantadīns, mildronāts – tās ir zāles, kas Latvijas vārdu 
padarīja plaši pazīstamu kā vietu, kur top jaunas zāles un to ražošanas 
tehnoloģijas. Vēlāk mildronāts kļuva arī par neatkarīgās Latvijas nozīmīgāko 
intelektuālo eksportpreci. 

PSRS laikā Latvijas zinātnieki bija spiesti iesaistīties militāri rūpnieciskā 
kompleksa pasūtījumu izpildē, jo šī resora resursi pētījumu fi nansēšanā bija 
vislielākie. Tā, piemēram, Polimēru mehānikas, Elektronikas un skaitļošanas 
tehnikas institūts, pēc tam arī Neorganiskās ķīmijas un Koksnes ķīmijas 
institūts deva nozīmīgu ieguldījumu padomju kosmonautikas un raķešbūves 
attīstībā. Latvijā tika izstrādāti siltumizolācijas un termoregulējoši pārklājumi, 
kompozītmateriāli, putuplasts “Ripors”, kā arī nanodispersie karstumizturīgie 
pulveri raķešu sprauslu pārklājumiem kosmosa  kuģiem. 

No humanitārajām un sociālajām zinātnēm galvenokārt attīstījās tās, kas 
nebija īpaši saistītas ar valdošo ideoloģiju – tādas kā arheoloģija, etnoloģija, 
valodniecība, literatūrzinātne. Pārējām klājās grūti, jo daudzas tēmas bija 
aizliegtas, un vēstures datu interpretācija nereti tika falsifi cēta.  

Toties eksakto un dabaszinātņu jomu un Zinātņu akadēmijas kā galvenā 
zinātnes centra prestižs Latvijā bija ļoti augsts. Latvijas zinātnē 1990. gadā 
strādāja 17 733 cilvēki.  Būtiskākie pētījumi tolaik tika veikti 14 ZA institūtos (tie 
deva  ¾ Gārfi lda SCI citēto Latvijas zinātnieku publikāciju, 1986). Tehnoloģiju 
pārnesei un inovācijām kalpoja 10 konstruktoru biroji, mehāniskās darbnīcas 
un trīs eksperimentālās rūpnīcas. Būtībā Zinātņu akadēmija atsevišķās zinātņu 
nozarēs – farmācija, biotehnoloģijas un citas – bija spējīga īstenot pilna cikla 
inovācijas no zinātniskās idejas līdz produkta ražošanai.

Diemžēl līdz ar PSRS sabrukumu situācija Latvijas zinātnē krasi izmainījās. 
Aizejot no sociālisma bloka un mēģinot iekļauties rietumvalstu saimē, Latvijas 
valdošā elite tiecās kopēt Eiropas Savienībā izveidoto izglītības un zinātnes 
sistēmu, kurā zinātniskā pētniecība pārsvarā tiek īstenota universitātēs, bet 
inovācija – lielo privāto fi rmu pētnieciskajos centros. Te gan tika ignorēts  fakts, 
ka Latvijā nav lielu privātu uzņēmumu, kas spētu šādus pētnieciskos centrus 
veidot un uzturēt, bet valsts uzņēmumi tiek nodoti privatizācijā, kas gan pārsvarā 
beidzās ar šo uzņēmumu likvidāciju. 

Un šādas valsts stratēģijas ietvaros, ne bez principiālām domstarpībām 
zinātnieku vidē,  pēc Skandināvijā funkcionējošo zinātņu akadēmiju parauga tika 
izveidota jauna  ZA koncepcija: akadēmija  turpmāk darbosies kā individuālu, 
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ievēlētu, elites zinātnieku kopums. Šāda nostādne fi ksēta ZA Hartā, ko izstrādāja 
LZA prezidents Jānis Lielpēters, kā arī akadēmiķis Jānis Stradiņš un prezidenta 
padomnieks Jānis Kristapsons. Tajā tika fi ksēts, ka LZA ir “atvasinātu publisko 
tiesību persona ar autonomu kompetenci”. 

Šo Hartu pieņēma 1992. gada 14. februāra LZA kopsapulcē, piedaloties 
Karaliskās Zviedrijas ZA vadītājiem – prezidentam Torvaldam Laurentam un 
tās ģenerālsekretāram Karlam Ūlafam Jākobsonam. Tikai divi akadēmiķi – 
Edmunds Lukevics un Ivars Kalviņš – balsoja pret šo LZA transformāciju no 
zinātnes centra ar saviem zinātniskajiem institūtiem un inovāciju infrastruktūru 
uz elitāru zinātnieku personālo apvienību. Jau 1992. gada martā Stokholmā 
Latvijas ZA tika uzņemta Eiropas zinātņu akadēmiju saimē.

Tomēr, kā parādīja tālākā notikumu attīstība,  ar šo LZA lomas maiņu Latvijas 
zinātne un it īpaši – inovācija bija saņēmusi graujošu triecienu, no kura tai nākas 
atkopties jau trīsdesmit gadu. Tika likvidēta visa inovāciju infrastruktūra, un 
reformu pārdzīvoja vien Latvijas Organiskās sintēzes institūta Eksperimentālā 
rūpnīca, kas tagad ir pazīstama kā AS “Grindeks”. Līdz 1996. gadam vairums 
institūtu jau bija iekļauti Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, 
vēlāk arī Rīgas Stradiņa universitātes sastāvā. Tas universitātēm bija vērtīgs 
guvums. Dažu institūtu, kā, piemēram, Cietvielu fi zikas institūta, turpmākā 
sadarbība ar universitāti izvērsās sekmīgi, bet daži  nokļuva zinātnes pastarīšu 
lomā. Divpadsimt institūtu saglabāja neatkarīgu valsts pētījumu institūtu 
statusu, vairums no tiem – OSI, KĶI, BMSPC, EDI u.c. – starptautisko ekspertu 
novērtējumā vēlāk tika atzīti par labākajiem valstī. 

Nepārtraukto reformu gaisotnē LZA Hartu 1997. gada janvārī beidzot 
apstiprināja Latvijas Republikas Saeima, un jaunais LZA attīstības posms varēja 
sākties. Tikai šis ceļš nebija rozēm kaisīts. Katastrofāli zemais Latvijas zinātnes 
fi nansējums lika līdz minimumam sašaurināt LZA aktivitātes, koncentrējoties 
galvenokārt uz zinātnes izcilības apzināšanu, ievēlot īstenos un ārzemju 
locekļus,  korespondētājlocekļus un goda locekļus, goda doktorus, piešķirot LZA 
Lielo medaļu, vārdbalvas un stipendijas, organizējot zinātnes gada sasniegumu 
konkursu. LZA daudz lielāku vērību veltīja zinātnes popularizēšanai, organizējot 
kongresus, konferences, atklātas ZA sēdes, vadot nozīmīgas valsts pētījumu 
programmas, piemēram, Letoniku, un izdodot vienīgo zinātnes problēmām 
veltīto  laikrakstu “Zinātnes Vēstnesis” un zinātnisko žurnālu  “LZA Vēstis”. 

Kā toreiz, tā tagad LZA aprūpē emeritētos zinātniekus, izvērtē aizstāvamo 
promocijas darbu kvalitāti, organizē Terminoloģijas komisijas darbību. Aktīvi 
sadarbojoties ar Latvijas universitātēm un augstskolām, tā veido vienotu 
akadēmisko vidi, pārstāv Latviju starptautiskajās zinātniskajās organizācijās 
(ALLEA, ICSU utt.). 



Tiecoties iesaistīt akadēmijas darbā zinātnieku jauno paaudzi, kā arī Latvijas 
citu jomu radošās inteliģences  izcilākos pārstāvjus, Latvijas Zinātņu akadēmija 
locekļu skaita ziņā ir izaugusi par lielāko Baltijas valstīs, ko var vērtēt gan kā 
izaugsmi, gan kā problēmu. Tas tāpēc, ka valdības kļūmīgās rīcības dēļ 2008. 
gada krīzes pārvarēšanā vissmagāko triecienu saņēma augstākās izglītības un 
zinātnes institūcijas, ieskaitot LZA, kuras fi nansējums tika samazināts uz pusi. 
Ja augstākās izglītības un zinātnisko institūciju fi nansējums  laika gaitā pamazām 
tika pieaudzēts, tad LZA budžets joprojām ir atstāts nemainīgi zemā līmenī. Tas, 
protams, ļoti nozīmīgi  reducē LZA spējas  īstenot tai uzticētās funkcijas – tai 
skaitā pildīt savas saistības sadarbībā ar ārvalstu zinātņu akadēmijām un citām 
zinātni vienojošajām platformām.  

Nemitīgās reformas Latvijas izglītības un zinātnes politikā, kas visai bieži 
bija pretrunā ar nozares spēlētāju interesēm un attīstībai nepieciešamo rīcību, 
noteica arī LZA iesaisti cīņā par Latvijas zinātnes un izglītības attīstībai būtiski 
svarīgās autonomijas un pašnoteikšanās tiesību saglabāšanu. Tas, savukārt, 
noveda pie konfrontācijas ar IZM ministriem, it īpaši Robertu Ķīli, kura 
nepārdomātās reformas izpelnījās LZA asu kritiku. 

Tālākā notikumu attīstība parādīja, ka likumdevēju un izpildvaras īstenotā 
zinātnes, pētniecības un inovāciju politika patiesībā ir pretrunā ar NAP–2020 
uzstādījumiem. Tās rezultātā investīcijas zinātnes, pētniecības un inovāciju 
jomā sasniedza tikai 40% no plānotā, un inovāciju jomā Latvija ieņem vienu 
no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Vērojams iegūto doktora grādu skaita 
dramatisks kritums, patentspējīgo izgudrojumu skaits valstī daudzkārt atpaliek 
no ES vidējā rādītāja, bet zināšanu ietilpīgu produktu eksporta pieaugums 
sasniedz tikai 36% no plānotā.

Neraugoties uz skarbajām mācībām, arī šībrīža valdības uzstādījumi P@ A+I 
jomā paliek gandrīz vai nemainīgi – Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un 
inovācijas pamatnostādņu 2020.–2027. projektā ikgadējais P&A fi nansējuma  
palielinājums valstī plānots vien 0,01% apmērā no IKP.

Tāpēc LZA bija nostādīta jauna izaicinājuma priekšā – vai turpināt 
iepriekšējo kursu vai arī kardināli mainīt savu stratēģiju? Un 2020. gada 
novembrī LZA Pilnsapulce nobalsoja par būtiskām izmaiņām. Kā galveno 
cēloni tam, ka politiķi nebalso par zinātnes, pētniecības un inovāciju fi nansējuma 
palielināšanu publiskajam sektoram, LZA identifi cēja zemo zinātnes ietekmes 
līmeni sabiedrībā un politiskajā vidē. Tas notiek tāpēc, ka Latvijas universitātēs 
un valsts zinātniskajās institūcijās zināšanas gan tiek radītas (ciktāl to atļauj 
pieejamais fi nansējums), bet tās gandrīz vai nepārtop tehnoloģijās un produktos 
jeb inovācijās. Un tas nenotiek tāpēc, ka Latvijā nav izveidota tāda inovāciju 
ekosistēma, kas ļautu īstenot inovācijas “no idejas līdz tirgum”. Publiskā sektora 
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zinātnei  nav nedz atbilstoša fi nanšu instrumenta, nedz materiāli tehniskās bāzes, 
kur radīt prototipus un aprobēt tehnoloģijas. 

Tāpēc jaunā stratēģija paredz, ka LZA paspārnē būtu izvietojami konstruktoru 
biroji, zinātniski tehnoloģiskās informācijas apstrādes centri, mākslīgā intelekta  
centri, testēšanas laboratorijas un, iespējams, arī prototipēšanas un analītiskās 
laboratorijas. 

Tas nozīmē, ka LZA ir jākļūst par kristalizācijas centru Latvijas Silīcija ielejas 
izveidē, transformējoties par platformu, kurā Latvijas zinātne un zinātnieki 
sastopas ar uzņēmējiem  un palīdz tiem inovāciju procesā. 

Šajā nolūkā LZA ir iecerējusi panākt, ka LZA augstceltne  kļūst par zinātnes, 
pētniecības un inovācijas pili, piemērojot šo vēsturisko ēku, kas celta 1953.–
1958. gadā (arhitekti O. Tīlmanis, K. Plūksne, V. Apsītis) un vizuāli atgādina 
Ņujorkas Pilsētas namu (Municipal Building, 1907–1915), tās jaunajai misijai. 
LZA augstceltne atrodas Rīgas sirdī tieši blakus RailBaltic Centrālās stacijas 
ēkas atrašanās vietai.  LZA ēka ir arhitektūras piemineklis, un tā joprojām ir  
viena no visaugstākajām šādas konstrukcijas celtnēm, kurā ir daudz telpu, kuras 
var tikt izmantotas zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju pārneses un inovācijas 
vajadzībām.

Vēl viens pozitīvs faktors ir tas, LZA ēka un tajā iekārtotā koncertzāle savulaik 
izcēlās ne tikai ar īpaši grezno interjeru, bet arī ar vienīgo amfi teātri Latvijā, 
izcilu akustiku un pat orķestra bedri. Kamēr valsts meklē vietu un līdzekļus 
jaunas akustiskās koncertzāles būvei Rīgā, ar nelieliem ieguldījumiem varētu 
atjaunot LZA zāli, kas kalpotu gan kā akustiskā koncertzāle ar 1000 vietām, gan 
vienlaikus būtu izmantojama zinātnisko konferenču rīkošanai un arī kā skolēnu 
izglītošanas centrs. Plašās augstceltnes telpas ir piemērotas zinātnes un inovāciju 
sasniegumu izstādēm, arī lielāku un mazāku ar zinātnes popularizēšanu saistīto 
pasākumu organizēšanai. 

LZA vēlētos panākt, ka uz šo zinātnes pili pārceļas valsts institūcijas, 
kuras iesaistītas inovāciju veicināšanā, kā arī kompetences centri, Latvijas 
Tehnoloģiskais  centrs, LIIA, LZP, profesionālo organizāciju un apvienību 
biroji un citi ar inovāciju saistīti spēlētāji, tai skaitā “Altum” un citi inovāciju 
fi nansētāji.  Tādējādi vienuviet būtu koncentrēti inovāciju organizatori.

Jau 2008.–2009. gadā tika pasūtīts teritorijas potenciālās apbūves plāns. 
Akadēmijas augstceltnes aizmugures daļā ir brīvi lieli laukumi, kur varētu 
piebūvēt papildu korpusus. Pagaidām tas ir tikai sapnis, bet šī teritorija ir 
potenciāli attīstāma, un līdz ar to daudzas aktivitātes, ko mēs gribētu izvērst 
pie Zinātņu akadēmijas, kļūtu par realitāti. Šobrīd LZA ir izstrādājusi jaunu 
plānu, kurš paredz LZA ēkas piemērošanu jaunajai koncepcijai un ir izpelnījies 
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Eiropas Investīciju Bankas ievērību kā potenciāli fi nansējams projekts zinātnes 
un tehnoloģiju attīstības veicināšanas jomā.

LZA tāpat vēlas attīstīt savu kapacitāti, lai kļūtu par zinātnes sasniegumu 
popularizēšanas galveno centru Latvijā, šim nolūkam plaši izmantojot digitālo 
tehnoloģiju iespējas. Tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai izveidotu 
Jauno jeb Nākotnes akadēmiju, kura būtu tilts no jaunajiem talantīgākajiem 
zinātniekiem uz pasaulē atzītu zinātnieku forumu, kāds ir LZA. Savukārt 
Nākotnes akadēmija varētu turēt rūpi par jauniešu  motivēšanu izvēlēties 
zinātnieka karjeru, lai likvidētu draudus, ka nākotnē varētu izsīkt augstākās 
kvalifi kācijas zinātnieku resursi Latvijā. 

Un, visbeidzot, LZA turpina kursu uz savas galvenās funkcijas – lēmēj-
institūciju iecerēto lēmumu zinātniskās ekspertīzes un visu valsts zinātnisko 
institūciju interešu pārstāvniecības un lomas nostiprināšanu. Tas nodrošinās 
izsvērtāku lēmumu pieņemšanu kā likumdevēju, tā izpildvaras institūcijās. 

LZA jaunā vadības komanda raugās nākotnē ar optimismu un cerībām. 
75 gadu pieredze rāda, ka Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar visu Latvijas 
zinātnieku saimi ir spējīga pārvarēt jebkādas grūtības un izaicinājumus. Mūsu 
spēks ir zināšanās un vienotībā!

Ivars Kalviņš,
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ 

DARBĪBA

NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI LATVIJAS ZINĀTNĒ UN LATVIJAS 
ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ 2020. GADĀ

Covid-19 pandēmijas ēnā
2020. gada 31. augustā Valsts prezidents Egils Levits, viesojoties Latvijas 

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, izteica cerību, ka zinātnes politika – 
joma, kas līdz šim nebija sabiedrības uzmanības centrā, līdz ar Covid-19 krīzi 
ir nesusi sapratni, tostarp valdības līmenī, cik zinātne ir svarīga.

JANVĀRIS
10. janvāris Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) parakstīja sadarbības 

līgumu ar Latvijas Aviācijas asociāciju, Transporta un sakaru institūtu un Rīgas 
Aeronavigācijas institūtu ar mērķi veicināt inovatīvās pētniecības attīstību 
aviācijā. Kopējās iniciatīvas izaicinājums ir veicināt jaunu, ar aviācijas nozari 
saistītu promocijas darbu izstrādi Latvijā. Plānots organizēt arī zinātnisko 
konferenci kopā ar biznesa forumu, kas pavērtu iespēju jaunajiem zinātniekiem 
un mācībspēkiem satikties ar vadošajiem nozares uzņēmējiem un dalīties ar 
idejām.

14. janvāris Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas politikas 
pētījumu institūts (LZA EPPI) un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) izveidotā Latvijas Produktivitātes, 
efektivitātes, attīstības un konkurētspējas zinātniskais institūts “Latvijas 
Universitātes domnīca LV PEAK” parakstīja deklarāciju par sadarbību Latvijas 
produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. Sadarbības deklarācija paredz 
regulāru informācijas apmaiņu par plānotajām aktivitātēm un aktualitātēm 
produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā, kopīgu ikgadējas konferences 
organizēšanu, kā arī LZA EPPI līdzdalību produktivitātes ziņojumu un 
rekomendāciju politikas veidošanā, diskusijās un to organizēšanā.

17. janvāris Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā atklāja izstādi 
“Muzeja draugs Jānis Stradiņš”.

27. janvāris LZA notika Valda Rēvalda un Gitas Rēvaldes grāmatas 
“Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā” atklāšanas 
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pasākums. Populārzinātniskā grāmata veltīta nozīmīgākajiem atklājumiem 
fi zikā pagājušajā gadsimtā. Apjomīgo 588 lappušu izdevumu veido piecas 
daļas – “No kā veidota pasaule?”, “Ķīmisko elementu atklāšana”, “Vielas 
stāvokļu daudzveidība”, “Fizika un Saules sistēmas trešā planēta Zeme” un 
“Kodolfi zika 20. gadsimtā. Vai cilvēce spēs sadzīvot ar kodolenerģētiku?”

27. janvāris Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja fundamentālo un 
lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklāto konkursu ar pieejamo fi nansējumu 
13 510 977 eiro apmērā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 
2020. gada 23. marts.

29. janvāris RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notika 
Baltijas Biomateriālu ekselences centra (Baltic Biomaterials Centre of 
Excellence – BBCE) projekta svinīgā atklāšana, kurā piedalījās Valsts 
prezidents Egils Levits, Eiropas Komisijas un valsts amatpersonas, zinātnisko 
institūciju pārstāvji. BBCE nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu no 
idejas laboratorijā līdz klīniskam pielietojumam, uzmanību veltot jauniem 
materiāliem kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai 
un citām jomām. Projekta īstenošanai apvienojušās starptautiski atzītas 
pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts (OSI), RTU, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Stomatoloģijas 
institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra 
Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā.

30.–31. janvāris Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” 10 gadu jubilejas ietvaros norisinājās starptautisks zinātniskais 
simpozijs “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”. 
Simpozijā uzmanība tika pievērsta aktuālajām tēmām, pašreizējiem 
sasniegumiem un valstu kopīgajiem nākotnes izaicinājumiem pārtikas drošības, 
sabiedrības un vides veselības, kā arī zivsaimniecības un ūdens resursu jomās. 

FEBRUĀRIS
7. februāris Latvijas Universitātes (LU) 78. starptautiskās zinātniskās 

konferences plenārsēde, ko atklāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja p.i. Andris Kužnieks ar referātu “Ceļā uz spēcīgu un vienotu Eiropu – 
jaunās Eiropas Komisijas prioritātes”. Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā 
konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas 
nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. LU 78. starptautiskās zinātniskās 
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konferences darbs sākās janvārī LU fakultāšu sekciju sēdēs, plānoto 121 sēžu 
norisi pārtrauca valstī izsludinātā ārkārtējā situācija 2020. gada 12. martā. 

7. februāris LU Dabas mājā notika konference “Digitālā Latvija. Teritorija, 
iedzīvotāji, vara”, kurā piedalījās akadēmisko un zinātniski pētniecisko 
institūciju vadītāji, uzņēmēji, nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, 
ekonomikas un fi nanšu eksperti, doktoranti un studenti. Konference  bija 
iecerēta kā pirmā iniciatīva konferenču ciklā “Digitālā Latvija – iespējas un 
izaicinājumi”, kuru biedrība “Latvijas Formula 2050” un Latvijas Universitāte 
sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” un citiem partneriem plānoja rīkot 2020. gadā. 

19. februāris  LZA notika preses konference par Latvijas augstskolu 
vadītāju un zinātnieku tālāko rīcību saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādāto konceptuālo ziņojumu par augstākās izglītības reformas plāniem. 
Preses konferencē piedalījās LZA prezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis, 
Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, 
profesore Rūta Muktupāvela, Latvijas Universitāšu asociācijas priekšsēdētājs, 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors, profesors Aigars Pētersons, Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) rektors, profesors Leonīds Ribickis, Latvijas 
Augstākās izglītības padomes (AIP) priekšsēdētājs, profesors Jānis Vētra, kā 
arī citu Latvijas augstskolu rektori un vadītāji.

20. un 21. februāris Norisinājās LU Latviešu valodas institūta rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference “Valoda sabiedrībā”, veltīta akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 147.  dzimšanas dienas atcerei. Konferencē piedalījās 30 zinātnieki 
no 6 valstīm (Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Čehijas un Latvijas) un 
tā bija veltīta sociolingvistikai – valodniecības nozarei, kas pēta ar valodu 
un sabiedrību saistītos jautājumus. Tēma “Valoda sabiedrībā” sasaucas gan 
ar pēdējo gadu aktivitātēm Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas 
darbībā, gan ārvalstu pētījumiem. Pirmo reizi šī konference notika 1963. gada 
22. un 23. februārī kā toreizējā Valodas un literatūras institūta Zinātniskās 
padomes sēde. Taču, tradīcijai nostiprinoties un starptautiski paplašinoties, 
Zinātniskās padomes sēde gadu gaitā ir pāraugusi vērienīgā zinātniskā 
konferencē ar stabilām tradīcijām un plašu atpazīstamību.

21. februāris Starptautiskajā dzimtās valodas dienā Latvijas Universitātes 
Lībiešu institūts ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas 
Nacionālā kultūras centra atbalstu organizēja Lībiešu valodas mācību stundu. 
Lībiešu valoda ir Latvijas pirmiedzīvotāju valoda, kas iekļauta UNESCO 
apdraudēto valodu atlantā kā viena no pasaulē apdraudētākajām valodām. 
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Patlaban tā ir visapdraudētākā valoda Eiropā. Pēc UNESCO iniciatīvas 
21. februārī pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, kurā tiek 
izcelta valodas nozīme ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības 
veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina 
novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un 
veicina starpkultūru dialogu.

24. februāris Latvija Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) iesniedza 
Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto pieteikumu, apliecinot valsts vēlmi 
pievienoties CERN asociētās dalībvalsts statusā. Latvijas valdība lēmumu sākt 
valsts iestāšanās procesu CERN pieņēma 2018. gadā un mērķtiecīgi strādā, 
pilnveidojot augstas enerģijas daļiņu fi zikas studiju un pētniecības jomu.

24.–26. februāris LU Zinātņu mājā notika konference “Inovācija – 
21. gadsimta spēks”, diskusiju forumi un starptautiskā projekta “Smart-up Baltic 
Sea Region – BSR” radošā inovāciju nometne, kuras dalībniekiem bija iespēja 
pārrunāt aktuālus inovāciju problēmjautājumus. Smart-up BSR galvenais 
mērķis ir celt Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) galveno lietotāju un 
politikas izstrādātāju kapacitāti un meklēt risinājumus problēmām, ar kurām 
reģioni un citas iesaistītās puses saskaras, īstenojot reģionālo pētniecības un 
inovāciju politiku. Konferences iniciatores bija LU kopīgi ar LZA un Eiropas 
Investīciju banku, patronese – Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
(1999–2007).  Pasākuma noslēgumā tika parakstīta reģiona valstu zinātņu 
akadēmiju vadītāju sadarbības jeb Rīgas deklarācija.

MARTS
5. marts LZA notika akadēmiskā diskusija par koronavīrusa SARS-CoV2 

izcelsmi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas iespējām, kā arī pētījumiem 
un sasniegumiem pretvīrusu preparātu izstrādē. Diskusijā piedalījās virkne 
izcilu zinātnieku: LU profesors, LZA akadēmiķis, biologs Kaspars Tārs, 
virusoloģe, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētniece Vaira Īrisa 
Kalniņa, infektoloģe, RSU Infektoloģijas katedras vadītāja, profesore, LZA 
korespondētājlocekle Ludmila Vīksna, ķīmiķis, LZA akadēmiķis Ivars 
Kalviņš, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktore, LZA akadēmiķe 
Modra Murovska, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 
priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris un citi.

12. marts Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūtā (LU CFI) tika 
atklāts Taivānas un Baltijas valstu fi zikas pētījumu centrs. Centra svinīgajā 
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atklāšanā piedalījās gan zinātnieki, gan vadības pārstāvji no Taivānas NSJSU, 
Latvijas Universitātes un LU CFI, kā arī aicinātie viesi no LR Saeimas, 
UNESCO, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Ārlietu ministrijas. Fizikas 
pētījumu centra mērķis ir veicināt izglītības apmaiņu un zinātnisko pētījumu 
sadarbību, specializējoties cietvielu fi zikā, materiālzinātnē un optiskos 
materiālos. Centra funkcijās ietilpst apmaiņas vizītes studentiem un profesoriem, 
iekārtu izmantošana pētnieciskajai darbībai, kā arī savstarpēji izglītojoši 
semināri par jaunākajām pētniecības metodēm un pētījumu rezultātiem. 

Martā Ēģiptē atvērta atjaunotā pasaulē vecākā akmens piramīda – Džosera 
pakāpju piramīda. Restaurācijas sagatavošanas darbos piedalījās arī Latvijas 
speciālistu zinātniskā ekspedīcija franču zinātnieka Dr.arh. Bruno Delāna 
(Bruno Deslandes) vadībā. Kopš Latvijas–Ēģiptes zinātniskās ekspedīcijas 
sākuma pagājuši 15 gadi, toreiz Latvijas pārstāvji ar sava laika  modernāko 
aparatūru veica būves uzmērīšanu, skenēšanu un ģeoloģisko izpēti, un izveidoja 
piramīdas trīs dimensiju modeli. Lai pētītu arheoloģisku objektu, ekspedīcijā 
apvienojās arheoloģijas, fotogrammetrijas, ģeodēzijas, radiolokācijas, 
arhitektūras, ģeoloģijas, vēstures, paleoastronomijas, globālās pozicionēšanas 
sistēmas un informācijas tehnoloģiju speciālisti.

APRĪLIS
16. aprīlis No RigaTV24 studijas tika pārraidīta LZA viedstāstu konference 

“Latvija pēc Covid-19”, kurā piedalījās LZA prezidents Ojārs Spārītis, 
akadēmiķi Indriķis Muižnieks, Kaspars Tārs, Ivars Kalviņš, Andrejs Ērglis, 
korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš, profesors Andris Miglavs, kā arī 
uzņēmējs Normunds Bergs, ekonomisti Pēteris Strautiņš un Jānis Ošlejs.

17. aprīlis Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra (BPSC) direktoru, LZP priekšsēdētāju Jāni Kloviņu 
un BPSC vadošo pētnieku Kasparu Tāru, lai noskaidrotu situāciju ar aktuālajiem 
pētījumiem Covid-19 vīrusa uzveikšanā. E. Levits pateicās zinātniekiem, kuri 
šajos sarežģītajos apstākļos turpina darbu un aktīvi strādā pie risinājumiem 
sabiedrības labā, un pauda gandarījumu, ka latviešu zinātnieki jau ir izstrādājuši 
pirmos vakcīnas kandidātus, ko testēs Šveices partneru laboratorijās. Latvijā 
strādā divas pētniecības grupas no 70 grupām, kas pasaulē nodarbojas ar 
vakcīnas izstrādi.

20. aprīlis Lai stiprinātu Latvijas zinātnieku un mediķu cīņu pret Covid-
19 izraisošo SARS-CoV-2 vīrusu, Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķīra 50 
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tūkstošus eiro koronavīrusa izpētei. Pētījumā “Covid-19 infekcijas patoģenēzes 
paradigmas kontekstā ar citokīnu profi liem dinamikā, pacientiem ar atšķirīgu 
slimības smagumu”, izmantojot kvalitatīvi ievāktu Covid-19 pacientu 
materiālu, tiek noteikti cilvēka imunoloģiskie, ģenētiskie un vides faktori, kas 
ietekmē SARS-CoV-2 izraisītās Covid-19 klīniskās izpausmes. Pētījumu īsteno 
Rīgas Stradiņa universitāte. Sadarbībā ar BPSC, vadošajām Latvijas slimnīcām 
un citām zinātniskajām institūcijām izveidoto pacientu materiāla biobanku 
izmanto Latvijā noteikto vīrusa mutāciju tālākai izpētei un citiem Covid-19 
nākotnes pētījumiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

30. aprīlis Valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu 
no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt 
fi nansējumu piecu miljonu eiro apmērā valsts pētījumu programmas  (VPP) 
Covid-19 slimības ierobežošanai un seku mazināšanai Latvijā ar mērķi 
maksimāli izmantot un mobilizēt Latvijas zinātnisko potenciālu cīņai ar 
Covid-19 izraisītajām sekām. Programmu īstenoja līdz 2020. gada beigām 
starpdisciplināru pētniecības projektu veidā.  

MAIJS 
6. maijs LZP izsludināja valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas 

mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projektu pieteikumu 
atklāto konkursu. Valsts pētījumu programmas virsmērķis ir mazināt ēnu 
ekonomiku un veicināt iekļaujošu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu ekonomisko 
izaugsmi, kā arī produktīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides 
attīstību, tādējādi paaugstinot sabiedrības labklājību Latvijā. Projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2020. gada 4. jūnijs. 

19. maijs Valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā 
ar Veselības ministriju izstrādāto valsts pētījumu programmu (VPP) “Covid-
19 seku mazināšanai”, kā arī atsevišķas izmaiņas valsts pētījumu programmu 
projektu īstenošanas kārtībā. Programmas ietvaros bija paredzēts izstrādāt 
zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada 
rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu 
pārvarēšanai, īstenojot pētījumus trijās tematiskajās jomās: 1) veselības aprūpe 
un sabiedrības veselība; 2) inženiertehniskie risinājumi; 3) tautsaimniecība un 
sabiedrības labklājība.

19. maijs Pēc LZA aicinājuma diskusijā par Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātajiem un Ministru kabinetā akceptētajiem grozījumiem Augstskolu 
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likumā tikās LZA vadība un Latvijas augstskolu rektori. Diskusijā klātienē un 
attālināti piedalījās vairāk nekā desmit Latvijas augstākās izglītības iestāžu 
vadītāji.

22. maijs LZP izsludināja divu valsts pētījumu programmu – “Humanitāro 
zinātņu digitālie resursi” un “Augstas enerģijas fi zika un paātrinātāju 
tehnoloģijas” – projektu pieteikumu atklātos konkursus. VPP “Humanitāro 
zinātņu digitālie resursi” programmas mērķis ir attīstīt un palielināt humanitāro 
zinātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju. Projektu 
iesniegšanas termiņš bija 2020. gada 30. jūnijs. VPP “Augstas enerģijas fi zika 
un paātrinātāju tehnoloģijas” virsmērķis bija sadarbībā ar Eiropas Kodolpētnie-
cības organizāciju (European Organization for Nuclear Research – CERN) 
stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fi zikas un 
paātrinātāju tehnoloģijas jomā. Projektu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 
30. jūnijs.

26. maijs Valsts prezidentam Egilam Levitam, LR Ministru prezidentam 
Krišjānim Kariņam, LR  Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, LR Saeimas 
frakcijām un deputātiem, kā arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 
un plašsaziņas līdzekļiem tika nosūtīts Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas 
Rektoru padomes un Latvijas Universitāšu asociācijas kopīgais paziņojums 
par grozījumiem Augstskolu likumā. Paziņojumā argumentēts, ka Augstskolu 
likuma grozījumu to pašreizējā redakcijā pieņemšana var novest pie augstākās 
izglītības un zinātnes sistēmas degradācijas, kā arī uzsvērts, ka grozījumi 
Augstskolu likumā ir pretrunā ar fundamentālajiem Eiropas augstskolu 
pastāvēšanas un attīstības pamatiem – augstskolu autonomiju, augstākās 
izglītības kvalitāti un akadēmiskās vides demokrātiju, kā arī ar Latvijas 
starptautiskajām saistībām Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotajā 
telpā.

JŪNIJS
3. jūnijs LZP izsludināja valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku 

mazināšanai” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programmas virsmērķis 
bija ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, 
lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami 
atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Projektu 
iesniegšanas termiņš bija 2020. gada 16. jūnijs.
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3. jūnijs notika valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” vidusposma 
pārskata konference. Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” virsmērķis 
ir stiprināt latviešu valodas – Latvijas identitāti un valsts vērtības veidojoša 
pamatelementa – ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā 
un pasaules valodu kontekstā. Projektā ir izstrādāti 10 apakšprojekti valodas 
ontoloģijas, sociolingvistikas, gramatikas, onomastikas, leksikogrāfi jas, 
tulkojum zinātnes un kontaktlingvistikas, valodas apguves, reģionālo variantu 
izpētes un lībiešu valodas pētījumu jomā. Programmu īsteno vairāk nekā 
simt pētnieku, kas pārstāv sešas Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāti, 
Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Ventspils Augstskolu, kā arī Latviešu 
valodas aģentūru.

9.–12. jūnijs norisinājās starptautiskā zinātniskā konference “15th 
Conference on the Theory of Quantum Computation, Communication and 
Cryptography – TQC”, ko organizēja Latvijas Universitāte. Tiešsaistes 
konferencei bija reģistrējušies vairāk nekā 740 dalībnieku no vairāk nekā 50 
valstīm.

9. jūnijs LZP izsludināja valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – 
resurss valsts attīstībai” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programmas 
virsmērķis – Latvijas mākslas un kultūras kapitāla efektīva izmantošana 
Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, bet mērķis – attīstīt cilvēkkapitālu un zināšanu 
bāzi humanitārajās zinātnēs, mākslas zinātnēs un sociālajās zinātnēs par 
procesiem Latvijas mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma jomā, to 
sociālo un ekonomisko ietekmi un ilgtspēju. Projektu iesniegšanas termiņš bija 
2020. gada 13. jūlijs. 

18. jūnijs Uz pēdējo sēdi sanāca Latvijas Zinātnes padomes locekļi, lai 
atskatītos uz padarīto Latvijas zinātnes politikas attīstīšanā un īstenošanā. No 
2020. gada 1. jūlija LZP no koleģiālas zinātnieku institūcijas tiek pārveidota par 
tiešās pārvaldes iestādi, kuru vada direktors, izpildot tiešās pārvaldes iestādes 
vadītāja funkcijas.

24. jūnijs Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Padome apstiprināja Latvijas 
pievienošanos EKA asociētās dalībvalsts statusā, kas apliecina gan Latvijas 
zinātnes un pētniecības, gan uzņēmēju gatavību daudz kvalitatīvākām 
sadarbības iespējām. Latvija ofi ciāli kļuva par Eiropas Kosmosa aģentūras 
dalībvalsti ar 27. jūliju. 
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29. jūnijs Valsts prezidents Egils Levits Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
(LOSI) apmeklējuma laikā saņēma Solomona Hillera medaļu – apbalvojumu, 
ko LOSI Zinātniskā padome kopš 1990. gada piešķir par sasniegumiem 
zinātnē vai ieguldījumu zinātnes attīstībā. Valsts prezidents par vienu no savas 
darbības prioritātēm ir izvirzījis atbalstu zinātnes attīstībai, kā arī aktīvu iesaisti 
diskusijās par augstskolu pārvaldības reformu.

30. jūnijs–1. jūlijs Latvija pirmo reizi piedalījās Eiropas Molekulārās 
bioloģijas laboratorijas (European Molecular Biology Laboratory – EMBL) 
padomes konferencē, sniedzot pārskatu par Latvijas zinātnes sasniegumiem 
un nākotnes perspektīvām molekulārās bioloģijas un biomedicīnas jomās. Ar 
panākumiem un atbilstoši savai specializācijai molekulārās bioloģijas jomā 
strādā Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Izglītības 
un zinātnes ministrija kā Latviju pārstāvošā organizācija kļuvusi par  EMBL 
perspektīvo dalībnieku (prospect member). Iestāšanās EMBL sniedz Latvijas 
zinātniekiem iespēju trīs gadus piedalīties EMBL pētniecības pasākumos, lietot 
EMBL infrastruktūru saviem pētījumiem, izmantot tiešsaistes un klātienes 
seminārus jauno metožu un tehnoloģiju apguvei, nemaksājot dalības maksu.

JŪLIJS
1. jūlijs Darbu sāka reformētā Latvijas Zinātnes padome. Jaunais LZP 

modelis paredz vienotas un nacionālā līmenī koncentrētas zinātnes politikas 
ieviešanu, uzraudzību un administrēšanu,  nodrošinot pilna zinātnes cikla 
analītisko kapacitāti – no fundamentālās zinātnes līdz zinātnes rezultātu 
komercializācijai – un samazinot administratīvo slogu Latvijas augstskolām 
un zinātniskajām institūcijām.

15. jūlijs LZP izsludināja valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas 
attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projektu pieteikumu atklāto 
konkursu. Programmas virsmērķis ir veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu 
un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši 
sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem, 
pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālam, prasmēm, kompetencēm un 
dzīves stratēģijām. Projektu iesniegšanas termiņš bija 2020. gada 17. augusts.

22. jūlijs Latvijas Universitāte, RTU un citi partneri parakstīja saprašanās 
memorandu par Eiropas Digitālās inovācijas centra apvienības (European 
Digital Innovation Hub – EDIH) izveidi. Saprašanās memorands paredz 
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iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas 
uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot 
nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā. 
Centra mērķis – veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā 
un saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprināt 
uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām 
zināšanām un eksperimentiem.

24. jūlijs Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī rīkoja tikšanos ar 
vēsturniekiem, pētniekiem, valodniekiem, latviešu vēsturisko zemju un 
kultūrtelpu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, šīs jomas ekspertiem un 
viedokļu līderiem, lai spriestu par Valsts prezidenta iniciēto topošo latviešu 
zemju likumprojekta nepieciešamību un mērķiem, kā arī latviešu vēsturisko 
zemju un kultūrtelpu ilgtspējas un attīstības plānu. Klātesošie tika iepazīstināti 
arī ar ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja, vēsturnieka LZA akadēmiķa Gunta 
Zemīša un demogrāfa Ilmāra Meža izveidoto latviešu vēsturisko zemju 
karti. 24. septembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu 
Valsts prezidents iesniedza LR Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Latviešu 
vēsturisko zemju likums”. 

AUGUSTS
11. augusts Valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto 

priekšlikumu Latvijas zinātnieku (tai skaitā profesoru) individuālo pētniecības 
projektu īstenošanai. Kopējais piešķirtais fi nansējums 11,2 miljoni eiro 
nodrošina pilnvērtīgas pētniecības iespējas Latvijas izcilākajiem zinātniekiem. 
Finansējums tiks piešķirts visās zinātnes nozaru grupās: dabaszinātnes, 
inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīnas un veselības zinātnes, lauksaim nie-
cības zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes. Individuālo 
zinātnieku grantu mērķis ir paaugstināt Latvijas akadēmiskā un zinātniskā 
personāla zinātnisko kvalifi kāciju, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb 
tenūras (angļu val. – tenure) sistēmas ieviešanai Latvijā, vienlaikus nodrošinot 
visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību un stimulējot Latvijas 
ekonomisko izaugsmi un rūpniecības konkurētspēju, mazinot Covid-19 
izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.
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SEPTEMBRIS
1. septembris Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts kopā 

ar Rīgas Tehniskās universitātes HPC centru (High Performance Computing – 
HPC) sāka realizēt vērienīgu ES projektu, kura mērķis ir izveidot starptautisku 
augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centru tīklu. Projektā “National 
Competence Centres in the framework of EuroHPC – EuroCC” izveidoto 
kompetences centru uzdevums ir nodrošināt vienotu atbalsta struktūru, lai 
veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā 
administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopos visās ES valstīs 
pieejamās zināšanas, pieredzi un skaitļošanas resursus. EuroCC projekta 
kopējais fi nansējums pārsniedz 56 miljonus eiro. Projekta  īstenošanā divu gadu 
garumā sadarbosies 33 valstis. Vienlaikus ar EuroCC projektu tika uzsākts arī 
ar to saistītais projekts CASTIEL, kura mērķis ir koordinēt sadarbību starp 
EuroCC projektā iesaistītajiem nacionālajiem kompetences centriem. Abi 
projekti veicinās virzību uz augstas klases HPC ekosistēmas izveidi Eiropā. 
EuroCC un CASTIEL projektus atbalsta Eiropas Komisija un tās izveidotais 
kopuzņēmums EuroHPC, kurā iesaistījusies arī Latvijas Izglītības un zinātnes 
ministrija.

5. septembris Jelgavā Pasta salā notika trīspadsmitā izgudrojumu 
un inovāciju izstāde “Minox Zemgale 2020”, kurā savus izgudrojumus 
demonstrēja 68 zinātnieki, izgudrotāji, novatori, uzņēmēji un skolēni trīsdesmit 
deviņās ekspozīcijās. Pasākuma galvenais organizators bija Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses 
nodaļu. Izgudrojumu izstāde notiek sadarbībā ar Latvijas Izgudrotāju biedrību, 
biedrību “CONNECT Latvija”, to atbalsta LZA. “Minox Zemgale 2020” 
norisinājās 2. tehnikas un inovāciju festivāla “Mehatrons” ietvaros, kur savus 
robototehniskos sasniegumus demonstrēja LLU Tehniskā fakultāte.

28. septembris Lai spriestu par viedo specializāciju un tās nozīmi 
ekonomikas pārmaiņu veicināšanā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, 
norisinājās tiešsaistes starptautiska konference “Smart Specialisation for 
Economic Transformation and SDGs Implementation – paving the pathways for 
sustainable future in Baltic Sea Region”. Konference bija noslēdzošā aktivitāte 
projektā “Smart-up Baltic Sea Region”, kas ir daļa no INTERREG Baltijas 
jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas. Projekta sadarbības 
partnera aktivitāšu īstenošanas vadošā struktūrvienība ir Latvijas Universitātes 
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma. Konference pulcēja 
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ekspertus no Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona valstīm. Projekta 
mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību sociālo izaicinājumu 
risināšanai, rīkojot inovācijas nometnes un meklējot metodes, lai celtu kapacitāti 
reģionālo inovāciju un RIS3 stratēģiju ieviešanai.

OKTOBRIS
30. oktobris Atzīmējot tautasdziesmu kārtotāja un Latvju dainu publicētāja 

Krišjāņa Barona (1835–1923) 185. gadskārtu, LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve rīkoja ikgadējo Krišjāņa Barona 
tiešsaistes konferenci. Krišjāņa Barona 185. jubilejas svinībām apvienojušies 
zinātnieki no dažādiem pētnieciskajiem projektiem: Latvijas Zinātnes 
padomes projekta “Latviešu folkloristika” (1945–1985), Izglī tī bas un zinā tnes 
ministrijas budž eta apakš programmas “Kriš jā ņ a Barona Dainu skapis”, kā arī 
no Eiropas Reģ ionā lā s attī stī bas fonda pē cdoktorantū ras projektiem “Latvieš u 
buramvā rdu digitā lais katalogs” un “Ģeotelpiskās informācijas digitāla 
vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta bibliotēkās 
Kurzemes hercogistē”.

30. oktobris Latvijas Dizaineru savienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti 
rīkoja starptautisku konferenci “International Conference Design. Experience. 
Challenges 2020”, kas bija veltīta aktualitātēm dizaina un ar to saistītajās jomās. 
Konferences ievadrunu teica LZA prezidents Ojārs Spārītis. Konferences 
dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrālijas, Krievijas, 
Baltkrievijas un Igaunijas diskutēja par pilsētvides attīstību, tehnoloģiju nozīmi 
jaunajos ekonomikas, pakalpojumu un komunikācijas modeļos, kā arī indivīda 
un varas attiecībām kultūras, sociālo un vides problēmu kontekstā. Konferences 
mērķis bija veicināt starpdisciplināras pētniecības attīstību, pieredzes apmaiņu 
un sadarbības tīklu paplašināšanos. Konferenci atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Latvijas Zinātņu akadēmija un Catchbox. 

30.–31. oktobris Pirmo reizi 8. starptautiskā izgudrojumu un inovā ciju 
izstā de “MINOX” norisinājās gan klātienē Rīgā, gan attālināti video tiešraides 
translācijā. MINOX izstāžu-festivālu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un 
inovāciju attīstību Latvijas reģionos un Rīgā, kā arī ieinteresēt tehniskajā 
jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīkoja Latvijas 
Izgudrotāju biedrība, “CONNECT Latvija” un LZA kopā ar partneriem.
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NOVEMBRIS
10. novembris Atzīmējot Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija bija sagatavojusi video lekciju ciklu 
par aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un 
biosfēras ilgtspējas jomās.

11.–17. novembris LU Filozofi jas un socioloģijas institūtā (LU FSI) notika 
starptautiskā zinātniskā tiešsaistes konference “Balkāni un Baltijas valstis 
vienotā Eiropā: vēsture, reliģija un kultūra IV”. Konferenci rīkoja LU FSI, 
Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Etnoloģijas un folkloras institūts kopā ar 
Etnogrāfi jas muzeju, Balkānu un Baltijas Starptautiskā zinātniskā biedrība. 
Konference turpināja jau 13 gadus nepārtraukto starptautisko zinātnisko 
sadarbību, šoreiz koncentrējoties uz tematu “Reliģiozitāte un garīgums Baltijas 
un Balkānu kultūras telpā: vēsture un mūsdienas”. 

12.–13. novembris LU Filozofi jas un socioloģijas institūts rīkoja 
konferenci par atziņām, kas gūtas projekta “Atmiņu pārnese starp paaudzēm: 
naratīvā perspektīva” darbā. Diskusijā ar ārzemju pētniekiem tika salīdzināta 
paaudžu identifi kācija atmiņu pētījumos, atmiņu pārnese starp paaudzēm, 
kā arī aplūkotas migrācijas izraisītās pārmaiņas biogrāfi skajos naratīvos. 
Konferences noslēgumā tika sniegts pārskats par Baltijas un Ziemeļvalstu 
pētnieku sadarbību Nordplus projektā, kas trīs gadu gaitā ļāva novērtēt atmiņu 
pārnesi starp paaudzēm migrācijas iespaidā. 

25. novembris Latvijas Produktivitātes padome un Latvijas Universitātes 
Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” rīkoja tiešsaistes 
konferenci “Produktivitātes dialogs”. Konferencē tika prezentēts “Latvijas 
produktivitātes ziņojums 2020”, un tas kalpoja par platformu viedokļu apmaiņai 
par produktivitātes izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas krīzes laikā.

30. novembris Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
izveidotā vērtēšanas komisija, kuras sastāvā darbojās uzņēmēju un zinātnes 
organizāciju, kā arī valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, pieņēma lēmumu 
par 7 975 000,00 eiro piešķiršanu zinātnisko atklājumu komercializēšanai. 
Finansējums tiek piešķirts ES līdzfi nansētajā Tehnoloģiju pārneses programmā, 
lai veicinātu augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.
Kopumā atbalstu saņēma 30 zinātnieku komandas: piecas Latvijas Universitātes 
komandas, piecas Elektronikas un datorzinātņu institūta komandas, piecas 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta komandas, četras Rīgas Tehniskās 
universitātes komandas, trīs Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūta 

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

36



komandas, divas Rīgas Stradiņa universitātes komandas, divas Latvijas 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra komandas, divas Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta komandas un pa vienai komandai no Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas un Vidzemes Augstskolas. 

DECEMBRIS
8. decembris “Kas ir un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, telpā 

un sabiedrības apziņā” – temats, ar kuru sevi pieteica pirmie Jāņa Stradiņa 
akadēmiskie lasījumi. Jauno tradīciju iedibinājusi Stendera biedrība.

10. decembris Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) Padome atzina, 
ka Latvija pilnībā atbilst Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) asociētās 
dalībvalsts kritērijiem. Pēc līguma parakstīšanas un tā ratifi kācijas Saeimā 
Latvija kļūs par CERN asociēto dalībvalsti jau 2021. gadā. Igaunijas parlaments 
šādu līgumu ratifi cējis decembrī. Lietuva jau ir CERN asociētā dalībvalsts kopš 
2018. gada.

10. decembris LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas rokrakstu 
krājums bagātinājies ar akadēmiķa, fi zikālķīmiķa, zinātņu vēsturnieka, LZA 
īstenā locekļa (kopš 1973. gada), LZA prezidenta (1998–2004), valsts pētījumu 
programmas “Letonika” vadītāja, daudzu Latvijas un ārzemju profesionālo 
organizāciju goda biedra un sabiedriskā darbinieka Jāņa Stradiņa arhīvu. 
Materiālus bibliotēkai dāvināja Pēteris Stradiņš 2020. gada jūlijā.

17.–18. decembris LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts organizēja 
starptautisku tiešsaistes konferenci “Sociālisma folkloristika: nozares 
mantojums”.

18. decembris LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts rīkoja 
zinātnisko un radošo konferenci tiešsaistē “Pieredze un redzējumi: dzejniecei 
Veltai Sniķerei 100” ar literatūrzinātnieku, dzejnieku un prozistu, fi lmu režisoru, 
mūziķu un citu kultūras personību piedalīšanos, programmu papildinot ar valsts 
amatpersonu, sabiedrisko organizāciju pārstāvju, Veltas Sniķeres ģimenes un 
draugu apsveikumiem.    

Sagatavoja LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI ZINĀTNĒ 2020. GADĀ

SASNIEGUMI TEORĒTISKAJĀ ZINĀTNĒ 
                                    

Padziļināta izpratne par moderno materiālu funkcionālajām īpašībām • 
ekstremālās radiācijas apstākļos un to prognozēšana

Dr. A. Popovs, Dr.habil.phys. V. Kuzovkovs, LZA īstenais loceklis J. Kotomins, 
Dr. D. Grjaznovs, A. Platoņenko, PhD E. Šablonins, LZA ārzemju loceklis A. Luščiks. 
Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūts, Fizikas institūts, Tartu Universitāte 
(Igaunija). 

Vispāratzīts, ka nākotnes enerģētika ir saistīta ar kodolsintēzes reaktoru attīstību. 
To veiksmīgam darbam nepieciešami jauni materiāli, kas darbosies ļoti ekstremālos 
starojuma un temperatūras apstākļos. Šādu optisko un dielektrisko materiālu pētījumi 
ir svarīga Eurofusion-Latvia asociācijas aktivitāšu sastāvdaļa. Šajā kopīgā Latvijas 
Universitātes Cietvielu fi zikas institūta un Tartu Universitātes Fizikas institūta komandu 
darbā tika pētīti neitronu un smago jonu apstarošanas izraisīti bojājumu procesi 
perspektīvos funkcionālajos materiālos. Rūpīgi tika pētītas un salīdzinātas dažu oksīdu 
kristālu, nanomateriālu un keramikas radiācijas defektu optiskās un dielektriskās, 
kā arī vibrācijas un magnētiskās īpašības. Šī pētījuma gaitā tika izstrādātas jaunas 
teorētiskās metodes, ar kuru palīdzību var novērtēt un prognozēt perspektīvo materiālu 
funkcionalitātes un radiācijas bojājumu attīstību ekstremālos reaktora darbības 
apstākļos.

Gadījuma klejošanā balstīta vienelektrona mikroshēmu sertifi kācija. • 
Latvijas un Vācijas pētnieki pirmo reizi formulējuši un eksperimentāli 
apstiprinājuši statistikas likumus, kas pārvalda retas, bet neizbēgamas 
kļūdas atsevišķu kvantu daļiņu uzskaitē

Mg.math. M. Kokainis, LZA īstenais loceklis A. Ambainis, LZA korespondētāj-
loceklis V. Kaščejevs. Latvijas Universitātes Datorikas un Fizikas, matemātikas 
un optometrijas fakultātes kopā ar D. Reifertu un N. Ubelodi no Vācijas Nacionālā 
metroloģijas institūta PTB. 

Elektronikas tehnoloģijas ir sasniegušas mazāko fi zikāli iespējamo – individuālo 
elektronu – līmeni. Jau šodien vienelektronu mikroshēmas tiek izmantotas visprecīzā-
kajos mērinstrumentos (kvantu etalonos) un kvantu skaitļotāju prototipos. Taču šādu 
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ierīču darbību vada kvantu fi zikas likumi, kuriem piemīt fundamentāla nenoteiktība, 
tādējādi uzliekot ierobežojumus to nekļūdīgai darbībai.

Pievēršoties šai problēmai, Latvijas un Vācijas pētnieki ir pirmo reizi formulējuši un 
eksperimentāli apstiprinājuši statistikas likumus, kas pārvalda retas, bet neizbēgamas 
kļūdas atsevišķu kvantu daļiņu uzskaitē.  Izstrādātā metode liek stingrus matemātiskus 
pamatus elektriskās strāvas etalonu precizitātes noteikšanai un paver jaunas iespējas 
kvantu nanoelektronikas integrēto shēmu attīstībai. 

Jauns virziens pretvēža preparātu izveidē – īpašu molekulu • 
konstruēšana

PhD Aleksandrs Pustenko, Bc. Anastasija Balašova, Dr.chem. Aiga Grandāne, 
PhD Raivis Žalubovskis. Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Īpašu molekulu konstruēšana, kas vēža šūnās saistās ar specifi skiem enzīmiem– 
ogļskābes anhidrāzēm un tādējādi izraisa ļaundabīgo šūnu bojāeju, ir jauns virziens 
nākamās paaudzes pretvēža preparātu atklāšanā. Taču šīs grupas enzīmi iesaistās arī 
normālo šūnu darbībā. Tāpēc nepieciešams specifi ski iedarboties tikai uz vēža šūnās 
esošajiem mērķiem. Pētījumā atklāti savienojumi, kas nomāc krūts un plaušu vēža 
šūnu ogļskābes anhidrāžu darbību, neietekmējot veselās šūnas un līdz ar to organisma 
funkcijas kopumā. Tie kalpo par iesākumu jaunu pretvēža preparātu izveidei.

Ekstracelulāro vezīkulu potenciāls eksperimentālās Pārkinsona slimības • 
apturēšanā

Dr.med. Vladimirs Piļipenko, PhD Karīna Narbute, Dr.med. Jolanta Pupure, LZA 
īstenā locekle Vija Kluša. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Farmakoloģijas 
katedra.

Pārkinsona slimību (PS) raksturo progresējoša smadzeņu dopamīnerģisko (DA) 
neironu bojāeja, motoro un kognitīvo funkciju defi cīts. Līdz šim nav efektīvu līdzekļu, kas 
apturētu PS. Lai saglabātu šūnu dzīvotspēju agrīnajā PS stadijā pirms neirodeģeneratīvo 
procesu sākuma un neatgriezeniskiem psihomotoriem traucējumiem, tika pētīta jauna 
farmakostratēģija. Šim nolūkam eksperimentālajā PS dzīvnieku modelī tika veikta 
ekstracelulāro vezīkulu (EV) intranazālā ievadīšana. Pētījuma rezultātā parādīts, ka 
smadzenēs EV darbojas neiroprotektīvi: saglabā dzīvo DA neironu skaitu, uzlabo 
atmiņas procesus un noņem kustību traucējumus. Šie efekti saglabājās vairākas dienas 
pēc EV ievadīšanas beigām. Līdz ar to šie dati dod ieguldījumu jauno farmakoloģisko 
pieeju attīstīšanā un pārnesē PS progresēšanas apturēšanai.
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COVID-19 vīrusa genoma izpēte Latvijā• 
Autoru kolektīvs: Mg.biol. Ņikita Zrelovs, Mg.biol. Monta Ustinova, Mg.biol. Ivars 

Silamiķelis, Bc.biol. Līga Birzniece, Mg.biol. Kaspars Megnis, Dr.biol. Vita Rovīte,  
Mg.biol. Lauma Freimane, Mg.biol. Laila Silamiķele, Bc.biol. Laura Ansone, Mg.biol. 
Jānis Pjalkovskis, Dr.biol. Dāvids Fridmanis, Mg.biol. Baiba Alkšere, Mg.biol. Andris 
Avotiņš, Mg.biol. Marta Priedīte, Mg.biol. Anastasija Caica, Mg.biol. Mikus Gavars, 
Mg.biol. Dmitrijs Perminovs, Dr.med. Jeļena Storoženko, Mg.biol. Oksana Savicka, 
Dr.med. Elīna Dimiņa, Dr.med. Uga Dumpis.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Latvijas Universitāte, Slimību profi lakses un kontroles centrs, Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra laboratorija, SIA “E. Gulbja 
laboratorija”, SIA “Centrālā laboratorija”.

Kopš 2020. gada aprīļa Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā sadarbībā ar 
citām organizācijām tiek veikta SARS-CoV-2 vīrusa genoma izpēte, iegūstot nozīmīgu 
informāciju par vīrusa dažādību un mainību.  Kopumā Latvijā ir atklātas 368 dažādas 
vīrusa mutācijas, vidēji vīrusu genoma sekvencēs tiek atrastas no vienas līdz pat 22 
mutācijām uz paraugu, salīdzinot tos ar Uhaņas vīrusa genoma datiem. Līdz šim iegūtie 
dati liecina, ka konkrēta vīrusa mutācija (D614G) proteīnā S (Spike), kas ir saistīta 
ar palielinātu infekciozitāti, varētu būt sastopama vismaz 97% infekcijas gadījumu 
Latvijā. SARS-CoV-2 genoma sekvenēšanas dati atklāj, ka Latvijā sastopamie vīrusi 
pēc to ģenētiskā materiāla ir visai līdzīgi citur Eiropā identifi cētajiem vīrusiem, taču 
fi loģenētiskās analīzes rezultāti norāda, ka vīruss Latvijā ir ieceļojis vairākkārtīgi, 
visticamāk pat no dažādiem kontinentiem. Iegūtā vīrusa genoma analīze ļauj izsekot 
infekcijas izplatības ceļiem un veikt epidemioloģisko uzraudzību Latvijā.

Apkopots un sistematizēts unikāls zinātniskās uzziņas materiāls par baltu • 
tautu kultūrtelpas veidošanos kopš 13. gadsimta

LZA īstenais loceklis Saulvedis Cimermanis. Tautas celtniecība Latvijas ainavā. 
Rīga: Zinātne, 2020. 688 lpp. ISBN 978-9934-599-00-2.

Šis vairāku gadu desmitu garumā gan Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkoto etnogrāfi sko  
ekspedīciju iestrādēs, gan pētījumos Latvijas Valsts vēstures, Igaunijas, Zviedrijas, 
Krievijas un citos pieejamos arhīvos un bibliotēkās iegūtajos datos balstītais, kā arī 
individuāli organizētos braucienos pa Latvijas novadiem savāktais un sistematizētais 
unikālais materiāls pēc Augusta Bīlenšteina un Paula Kundziņa pētījumiem ir nākamais 
nozīmīgākais un akadēmiski izsmeļošākais zinātniskās uzziņas materiāls par baltu tautu 
kultūrtelpas veidošanos kopš 13. gadsimta. Akadēmiķa Saulveža Cimermaņa pētījums 
“Tautas celtniecība Latvijas ainavā” ir enciklopēdisks darbs Latvijas etnokultūras 
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pētījumos, jo sniedz izsmeļošas ziņas arī par latviešu etnosa sadzīves kultūru un tās 
detalizētu vēsturi visā tajā pārskatāmajā periodā, ko etnogrāfi jas zinātne ar tradicionālām 
pētniecības metodēm spēj izzināt un argumentēti valorizēt. Vairāki simti izmantoto 
bibliogrāfi sko vienību, daudzi simti fotoattēlu, rasējumu, uzmērījumu zīmējumu un 
vēsturiskos avotos rastu ikonogrāfi sko materiālu iekļaušana ilustrācijās padara šo 
apjomīgo veikumu neatkārtojamu. Apbrīnas vērts ir viena autora pētījums, paveicot 
vesela zinātniskā institūta cienīgu darbu. 

Rīgas jūgendstila arhitektūras dekora pirmreizēja analīze • 
Silvija Grosa. Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā. Rīga: Neputns, 2019. 

592 lpp. ISBN 9789934565809. Latvijas Mākslas akadēmija. 

Latvijas Mākslas akadēmijas profesores, Mākslas vēstures un teorijas katedras 
vadītājas Dr.art. Silvijas Grosas vērienīgā monogrāfi ja ir daudzu gadu darbā radīts 
pamatpētījums par vizuāli iespaidīgu, taču grūti izzināmu fenomenu, kas bagātina 
un pastiprina slaveno Rīgas jūgendstila ēku estētisko iedarbību. Tajā ne tikai sniegta 
būvdekora analīze dažādos Latvijai nozīmīgā jūgendstila laikmeta stilistisko pārmaiņu 
posmos, bet arī daudzpusīgi atklāta 19.–20. gs. mijas būvtēlniecības un dekoratīvās 
glezniecības darbnīcu vēsture, iegūstot ziņas no ļoti fragmentāriem avotiem, meistaru 
izglītība un starptautiskā migrācija, arhitektu, mākslinieku, amatnieku un pasūtītāju 
attiecības, dekora stilistiskie un ikonogrāfi skie avoti gan citzemju paraugos, gan Latvijas 
vidē un kultūrā. Izdevumu papildina 906 attēli un plašs kopsavilkums angļu valodā. 

Pētījumā atklāts renesanses laikmeta skaņumākslas mantojums Latvijā, • 
aptverot periodu no 15. gadsimta līdz 17. gadsimta sākumam

Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, 
konteksti. Rīga: LU LFMI apgāds, 2020. 247 lpp. ISBN 978-9984-893-48-8. Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa ar šo grāmatu turpina monogrāfi ju sēriju “Latvijas 
mūzikas vēsture no sākumiem līdz 21. gadsimtam”. Tā veltīta renesanses laikmeta 
skaņumākslas mantojumam Latvijā, aptverot periodu no 15. gadsimta līdz 17. gadsimta 
sākumam. Izdevumā aplūkota mūzikas dzīve un jaunrade Baltijas reģiona zemju, īpaši 
Vācijas kontekstā. Pētījumā aplūkotas Ziemeļu renesanses izpausmes mūzikā, analizēta 
reformācijas rosinātā dziesmu jaunrade, sniegts ieskats komponistu devumā tā laika 
populārākajos žanros (mesa, motete, pasija, daudzbalsīgā dziesma), kā arī atspoguļotas 
mūzikas dzīves norises un to ietekme sabiedrībā. 
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SASNIEGUMI LIETIŠĶAJĀ ZINĀTNĒ 

Izstrādāta un aprobēta multispektrālās attēlošanas metode ar rekordaugstu • 
spektrālo selektivitāti, kas ļauj bez tieša kontakta detalizēti raksturot 
objektu optiskās un sastāva īpatnības

LZA īstenais loceklis Jānis Spīgulis, Mg.phys. Ilze Ošiņa, Dr.phys. Uldis Rubīns, 
Dr.phys. Edgars Kviesis-Kipge, Bc.phys. Zigmārs Rupenheits, Mg.sc.ing. Madars 
Mileiko. Latvijas Universitātes Atomfi zikas un spektroskopijas institūts. 

Cilvēka acs spēj izšķirt krāsas, bet nespēj uztvert attēlus izvēlētās šaurās spektra 
joslās. Šādus t.s. spektrālos attēlus iegūst ar digitālajām fotokamerām, izmantojot 
šaurjoslas optiskos fi ltrus vai spektrāli specifi sku apgaismojumu. Multispektrālā 
attēlošana (viena objekta attēlu komplekta uzņemšana dažādās spektra joslās) ļauj 
bez tieša kontakta detalizēti raksturot objektu optiskās un sastāva īpatnības; praktiskie 
pielietojumi sniedzas no Zemes veģetācijas satelītu monitoringa līdz krāsu pigmentu 
analīzei mākslas darbu ekspertīzēs.

Jaunajai metodei ir divas galvenās priekšrocības – tā nodrošina vismaz 100 reizes 
augstāku spektrālo selektivitāti un 10 reizes īsāku spektrālo attēlu kopas uzņemšanas 
laiku, salīdzinot ar zināmo multispektrālās attēlošanas sistēmu parametriem. Tas 
panākts, objekta apgaismošanai izmantojot vienlaikus vairākas lāzeru spektrāllīnijas 
un spektrālo attēlu kopu iegūstot ar vienu momentuzņēmumu (“knipsi”), spektrāllīniju 
attēlus pēc tam izdalot no kopējā attēla datu masīva. Metodes validācijai izgatavotas 
piecas dažādu konstrukciju prototipa ierīces, ar kurām apliecināta tās efektivitāte ādas 
jaunveidojumu diagnostikā un viltotu banknošu un dokumentu atpazīšanā. Par metodi 
un tās pielietojumiem reģistrēti 9  izgudrojumi un publicēti 17 zinātniskie raksti.

Latvijas augļkopības attīstības vēsture simts gados – grāmatā “Es mācos • 
augļkopību”

Māra Skrīvele. Es mācos augļkopību. Rīga: Latvijas Mediji, 2020. 416 lpp. ISBN: 
9789934158322. Dārzkopības institūts.

Pētījumā, kas apkopots grāmatā “Es mācos augļkopību” valsts emeritētā zinātniece 
un komerciālās augļkopības atjaunošanas pamatlicēja Latvijā Dr.agr. Māra Skrīvele 
atklāj nozares attīstību dažādos laika posmos Latvijā 100 gadu garumā. Šāds vispusīgs 
pētījums veikts pirmo reizi, uzsverot gan mūsu priekšteču uzkrātās pieredzes, gan 
jaunākajos pētījumos iegūto zināšanu nozīmi. 
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Inovatīvi risinājumi koksnes ilgizturības uzlabošanai• 
LZA īstenais loceklis Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Dace Cīrule, Dr.chem. Ingeborga 

Andersone, Dr.biol. Ilze Irbe, Dr.chem. Ņina Kurnosova, Dr.sc.ing. Juris Grīniņš, 
Mg. PhD students Edgars Kuka, Mg. PhD students Errj Sansonetti, Mg. Andis Antons. 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Lai veicinātu koksnes konkurētspēju būvmateriālu tirgū, nodrošinot prognozējamu 
kalpošanas laiku, pasargājot no vides degradējošo faktoru ietekmes un paplašinot 
izmantošanas iespējas, detalizēti izpētīta alkšņa, apses, oša un bērza termiskā 
modifi kācija (TM), kā arī optimizēti apstrādes parametri. Noskaidrota iespēja iegūt 
Latvijā valdošo sugu – priedes un bērza – koksni ar prognozējamām ilgizturības 
īpašībām, kombinējot divas koksnes aizsardzības tehnoloģijas: impregnēšanu un TM. 
Dubultapstrāde ļauj samazināt iesūcināmos biocīdu daudzumus un uzlabot materiāla 
fi zikālās un bioizturības īpašības. Izstrādāta oriģināla pieeja Latvijā augušas priedes 
un bērza dzīves cikla inventarizācijai, analizēta iegūtā produkta ietekme uz vidi dzīves 
cikla laikā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta 
Atzinības raksti

Pjezoelektrisko polimēru zinātniskā virziena “restarts” pasaules mērogā• 
LZA korespondētājloceklis Andris Šutka, Dr.sc.ing. Kaspars Mālnieks, Mg.sc.ing. 

Linards Lapčinskis, Dr. Peter C. Sherrell, Mg. Nick A. Shepelin, Dr. Amanda V. Ellis. 
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija, Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas inženierijas departaments, 
Melburnas Universitāte, Austrālija.

Pjezoelektriski materiāli reaģē uz mehānisku iedarbību, radot elektrību. 
Pjezoelektriskie polimēri ir kļuvuši par ārkārtīgi daudzsološiem materiāliem enerģijas 
iegūšanai, jo to veiktspējas raksturojošie parametri ir salīdzināmi ar pjezoelektrisko 
keramiku. Pētījumā atklāts un ar īpaša dizaina eksperimentiem pierādīts, ka līdz šim 
plaši publicētie pētījumi pjezoelektrisko polimēru materiālu jomā neatspoguļo to patieso 
iekšējo pjezoelektrisko efektu! Tāpat pētījumā izstrādāta skaidra un vienkārša metodika 
precīza iekšējā pjezoelektriskā efekta mērīšanai pjezoelektriskiem polimēriem. Pētījums 
ļauj saprast esošo stāvokli mīksto pjezoelektrisko materiālu jomā un ļaus atklāt patiesos 
veidus, lai uzlabotu to pjezoelektrisko jaudu un nodrošinātu nākamās paaudzes polimēru 
pjezoelektrisko ģeneratoru izstrādi.
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Pastāvīgo magnētu iekārtu pielietojumi alumīnija metalurģijai• 
Dr.phys. Andris Bojarevičs, Dr.phys. Toms Beinerts, Mg. Reinis Baranovskis, Mg.  

Mikus Milgrāvis, Mg. Didzis Berenis, Dr.phys. Ilmārs Grants, Bc. Antra Gaile, Dr.phys. 
Imants Kaldre, Dr.habil.phys. Jurijs Gelfgats. Latvijas Universitātes Fizikas institūts. 

Alumīnija industrijā joprojām lieto dažāda veida novecojušas tehnoloģijas, veicot 
šķidrā metāla maisīšanu un pārsūknēšanu. Nedaudz tiek izmantota šķidra metāla 
kustināšana ar elektromagnētisko spoļu palīdzību, bet tām ir lieli enerģijas zudumi. 
Kustības ierosināšanu šķidrā metālā iespējams veikt arī ar liela izmēra pastāvīgajiem 
magnētiem. Šajā pētījumā tiek veikta eksperimentāla un teorētiska izpēte pielietot 
liela izmēra, saliktu pastāvīgo magnētu metalurģiskās iekārtas alumīnija metalurģijas 
industrijā. Pētījuma ietvaros pirmo reizi izgatavots NdFeB magnētu dipols 40 cm 
diametrā, kas var maisīt šķidru alumīniju bezkontakta ceļā caur 20–50 cm biezu sienu. 
Pašlaik ir izgatavoti vairāki dažāda veida prototipi, kas tiek izmēģināti rūpnieciskiem 
pielietojumiem alumīnija sūknēšanai, maisīšanai, kā arī izšķīdušo gāzu izvadīšanai.

Jauna metode fotonu izplatības ceļa noteikšanai difūzajā refl eksijā • 
Dr.phys. Vanesa Lukinsone, Dr.phys. Uldis Rubīns, Dr.phys. Ilona Kuzmina, Mg. 

Māris Kuzminskis, Mg. Anna Maslobojeva, LZA īstenais loceklis Jānis Spīgulis. 
Latvijas Universitātes Atomfi zikas un spektroskopijas institūts.

Difūzā refl eksija (atstarošanās no gaismu izkliedējošas vides dziļākiem slāņiem 
fotonu daudzkārtējas izkliedes rezultātā) var tikt raksturota kvantitatīvi, ja ir zināms 
fotonu veikto ceļu sadalījums izkliedējošajā vidē. To savukārt nosaka gaismas viļņu 
garums un attālums starp starojuma ievadīšanas un reģistrēšanas punktiem. Šādus 
sadalījumus konkrētām izkliedējošām vidēm (piemēram, cilvēka ādai) var skaitliski 
modelēt, bet līdz šim nebija metodikas to eksperimentālai noteikšanai plašā spektra un 
ievada-izvada attālumu diapazonā. Ar autoru izstrādāto metodi veiktajos eksperimentos, 
izmantojot “balto” pikosekunžu lāzeru un identisku interferences fi ltru pārus, kā arī 
jauna veida optisko šķiedru kontaktzondi un oriģinālu dekonvolūcijas algoritmu, pirmo 
reizi izdevies iegūt datus par remitēto fotonu veiktajiem ceļiem audu maketos un in vivo 
ādā pie 35 dažādām spektrāli telpiskām kombinācijām. Rezultāti 2020. gadā publicēti 
Q1-žurnālā ar impaktfaktoru 4.23.
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Jaunas optiskas un matemātikas metodes attēlu kvalitātes uzlabošanai• 
Dr. phys. Varis Karitāns, Dr. phys. Sergejs Fomins, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš, 

Mg. Katrīna Laganovska, Mg. Kārlis Kundziņš. Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas 
institūts. 

Pētījumi veltīti attēlu kvalitātes uzlabošanai, izmantojot spoguļus, kuru forma 
ir maināma. Lai attēlu kvalitāti būtu iespējams uzlabot, vispirms jānovērtē optiskie 
kropļojumi. Optiskie kropļojumi tiek novērtēti, izmantojot gaismas intensitātes 
mērījumus, un šādi pētījumi kļūst arvien populārāki gan optikā, gan materiālzinātnē, 
gan arī citās zinātnes jomās. Šajos pētījumos izmantojamā optiskā sistēma ir vienkārša, 
un tajos lietotie algoritmi analizē datus, kas iegūstami ar lētām attēlu ieguves kamerām, 
kas izšķir nelielu skaitu intensitātes līmeņu. Vēsturiski pirmo algoritmu ieviešanai bija 
nepieciešamas daudz sarežģītākas un dārgākas kameras. Minētā metode izmantojama 
dažādās attēlu kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijās, acs optiskās kvalitātes un redzes 
uztveres uzlabošanā, biooptikā un materiālu struktūras analīzē. Metodes papildu 
priekšrocība ir tās izmantojamība gadījumā, kad gaismas avots ir vājš.

Izstrādāta ekonomiska un videi draudzīga metode augstvērtīgu organisko • 
vielu iegūšanai 

Mg. Lūkass Lukašēvics, Bc. Aleksandrs Čižikovs, PhD Jekaterina Bolšakova, PhD 
Liene Grigorjeva. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 

Jaunu ķīmisko vielu sintēzes metožu izstrāde ir nepieciešams nosacījums medicīnas 
un citu ar ķīmiju saistītu nozaru attīstībai. Atbilstoši mūsdienu prasībām, tām jābūt 
resursu mazietilpīgām un videi draudzīgām. Pētījumā izstrādātās sintēzes metodes 
ļauj ātri un ērti iegūt vērtīgus organiskos savienojumus, izmantojot videi un cilvēkam 
salīdzinoši nekaitīgus un lētus kobalta katalizatorus. Šī metodoloģija sekmē vajadzīgu 
zināmu savienojumu iegūšanu un ļauj iegūt jaunas vielas ar noderīgām īpašībām.

Jaunu biodegvielu sintēzes metožu izstrāde • 
LZA īstenais loceklis Valdis Kampars, Dr.chem. Zane Abelniece, Dr.chem. Kristīne 

Lazdovica, Mg.chem. Lauma Laipniece, Agita Stanke, Rūta Kampare, Dr.chem. Elīna 
Sile, Dr.chem. Modris Roze. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūts.

Fosilo enerģijas resursu īpatsvara samazināšana transporta enerģētikā, tādējādi 
samazinot visas nozares ietekmi uz vidi un klimatu, prasa jaunu tehnoloģiju izstrādi 
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biomasas konversijai degvielās un plašāku elektrotransporta izmantošanu. Lietišķās 
ķīmijas institūta grupa veica sistemātiskus pētījumus biodegvielu jomā ar mērķi izstrādāt 
tādas biodegvielu ražošanas tehnoloģijas, kurās kā izejvielas neizmanto pārtikā lietotās 
izejvielas, vai arī izmanto tās, nodrošinot augstāku biodegvielu iznākumu. Pētījumi 
ietver jaunu metožu izstrādi modernās biodīzeļdegvielas ražošanai un mērķtiecīgākai 
lignocelulozes biomasas katalītiskajai pirolīzei, kā arī jaunu katalizatoru izstrādi 
no lignocelulozes iegūtas sintēzes gāzes konversijai degvielās zemā spiedienā un 
temperatūrā.   

Jaunas purīnu atvasinājumu sintēzes metodes un to pielietojums • 
materiālzinātnē 

Dr.chem. Irina Novosjolova, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Mg.chem. Armands 
Sebris, Mg.chem. Jānis Miķelis Zaķis, Mg.chem. Kristers Ozols, Mg.chem. Dace Cīrule, 
Bc.chem. Andris Jeminejs, Mg.phys. Natālija Tetervenoka, Dr.phys. Anatolijs Mišņovs, 
Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.phys. Aivars Vembris, LZA īstenais loceklis Valdis Kokars, 
LZA īstenais loceklis Māris Turks. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūts, Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts.

Purīna klases savienojumi zināmi kā nozīmīgi ārstniecības preparāti, un nesen 
tiem parādījušies arī pielietojumi materiālzinātnē. Jaunu sintēzes metožu izstrāde 
purīna aizvietošanai paver iespējas radīt līdz šim nezināmas atvasinājumu klases, kas 
medicīnas ķīmiķiem un materiālzinātniekiem atļauj dizainēt jauna tipa molekulas un to 
pielietojumus. 

Izstrādātas jaunas purīna cikla aizvietošanas iespējas, izmantojot azidogrupu kā 
reģioselektivitātes slēdzi, kas ļauj apgriezt tradicionālo purīnu aizvietošanas stilu 
un veidot gan C-N, gan C-S saites. Atklāts arī no azidopurīniem atvasināto 1,2,3-
triazolu kā aizejošo grupu pielietojums, izstrādājot jaunas C-C, C-N, C-O un C-P saišu 
veidošanas metodes purīnos. Jauno metožu vispārīgumu parāda to pārnešanas iespēja 
uz hinazolīniem un citiem heterocikliem, kas tiek lietoti medicīnas ķīmijā. 
Jaunajiem purīna atvasinājumiem novērotas izteiktas luminiscentās īpašības, 
un uz to bāzes radīti gan jauni metālu jonu sensori, gan organiskās gaismu 
emitējošās diodes. 
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Vispusīgs un novatorisks jaunāko parādību un personību Latvijas teātra • 
mākslā atspoguļojums

 E. Tišheizere, I. Rodiņa, D. Jonīte, L. Mellēna-Bartkeviča. Neatkarības laika teātris. 
Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. ISBN 978-9984-
893-48-8. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2020.  
559 lpp.

Kolektīvā monogrāfi ja veltīta galvenajām Latvijas teātra parādībām un personībām 
to mijiedarbībā un vēsturiskajā kontekstā no 1990. gada līdz mūsdienām. Monogrāfi jā, 
balstoties jaunās teorētiskās nostādnēs un laikmetīgā ārzemju pieredzē, pētītas 
personības, virzieni, skolas, teātri, atklājot tradīcijas un inovācijas neviennozīmīgās 
attiecības, ne tikai aktiermākslā un režijā, bet arī scenogrāfi jā. 

Noslēgts desmit gadu darbs pie LR Satversmes ievada, nodaļu ievadrakstu • 
un visu pantu zinātnisko komentāru izstrādes

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs LZA 
korespondētājlocekļa R. Baloža zinātniskajā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 
720  lpp. ISBN 978998484065. Latvijas Universitāte, Latvijas Vēstnesis.

Izdevums noslēdz vairāk kā 10 gadus ilgušu zinātnisku darbu tiesību zinātnē un ir 
daļa no Satversmes ievada un 116 pantu skaidrojuma. Darbs ir  unikāls pēc satura, jo 
tikai šai darbā var iepazīties ar tādiem jautājumiem, par kuriem līdz šim nebija daudz ne 
tikai zinātniskas, bet arī populārzinātniskas informācijas (piemēram, par deputātu skaitu, 
ievēlēšanas modeli, komisiju, prezidija darbu, deputātu atalgojumu, pieprasījumiem, 
parlamentārām izmeklēšanām, deputātu atbildību un neatbildību, u.c.). Sējumi ietver 
ne tikai visu Satversmes 116 pantu komentārus, bet arī nodaļu ievadrakstus, kuros 
raksturota attiecīgajā nodaļā aprakstītā konstitucionālā institūcija. Labākai Satversmes 
izpratnei tajos ietverti specifi ski teorijas un ar Satversmes vēsturi saistīti viedokļraksti, 
kas lasītājam kalpo kā palīgs, lasot attiecīgos pantu komentārus. 

  

Pirmreizējs pētījums par Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu • 
uzņēmējdarbības atbalsta kopējo sistēmu valsts un atbalsta institūciju 
darbības efektivitātes paaugstināšanai un sekmīgākai uzņēmējdarbības 
attīstībai reģionā

Zinātniskā monogrāfi ja “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas konkurētspējas 
paaugstināšanas iespējas Latvijas–Lietuvas pierobežas reģionos”. [Possibilities of 
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increasing the competitiveness of the business support system in the border regions 
of Latvia–Lithuania]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2020. 
300 lpp. Zinātniskais redaktors Dr.oec. Jānis Vanags. Autori: Dr.oec. Jānis Vanags, 
Dr.paed. Ņina Linde, LZA īstenā locekle Baiba Rivža, Dr.oec. Maksym Bezpartochnyi, 
Dr.oec. Viktoriia Riashchenko.

Unikāla monogrāfi ja par Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu uzņēmējdarbības 
atbalsta kopējo sistēmu valsts un atbalsta institūciju darbības efektivitātes paaugstināšanai 
un sekmīgākai uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Šādas kopējās sistēmas izveidošana 
ir bezprecedenta gadījums Baltijas valstu pastāvēšanas vēsturē. Balstoties sistēmiskā 
pieejā, tika analizēta Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības atbalsta aktuālā vide, kā arī 
strādājošo atbalsta organizāciju darbības efektivitāte, noteikta labā pieredze un prakse, 
izstrādāti praktiski ieviešamie uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju sadarbības modeļi, 
kā arī izstrādātas nozīmīgas rekomendācijas politikas veidotājiem uzņēmējdarbības 
atbalsta efektivitātes paaugstināšanai pierobežas reģionos.

Pētījums ir veikts pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma projekta Nr. LLI-
131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē 
un Ziemeļlietuvā (Biznesa atbalsts)” Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014.–2020. gada 
programmas ietvaros. Pētījumu fi nansēja Eiropas Savienība. 

PATEICĪBA

Apbalvošanas ceremonijas norisi un video sagatavošanu atbalstīja LZA sadarbības 
partneri – SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AS “Latvijas Finieris”, AS “Latvenergo”, 
AS “Latvijas Gāze” un holdingkompānija “LNK Group”.    Paldies!
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PILNSAPULCES

2020. gadā notika divas LZA pilnsapulces. 

Ārkārtas pilnsapulce 8. oktobrī

4. aprīlī paredzētā Pavasara pilnsapulce nevarēja notikt valstī izsludinātās ārkār-
tējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 pandēmiju, tādēļ 8. oktobrī tika sasaukta 
Ārkārtas pilnsapulce, kurā pasniegtas LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem. 
Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā saņēma LU Cietvielu fi zikas institūta 
vadošais pētnieks Dr.phys. Jānis Kleperis, Heinricha Skujas balvu bioloģijā LZA 
korespondētājloceklis Aleksandrs Rapoports, Gustava Vanaga balvu ķīmijā LZA 
korespondētājloceklis Pāvels Arsenjans, Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē LZA īst.
loc. Māra Grudule, Friča Brīvzemnieka balvu folkloristikā  LZA īst.loc. Vaira Vīķe–
Freiberga, Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē Dr.chem. 
Ingeborga Andersone, pirmo Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā LZA 
korespondētājloceklis Pēteris Zālītis. Edgara Siliņa balva fi zikā piešķirta LZA īst.loc. 
Aleksejam Kuzminam.

Jauno zinātnieku vārdbalvas saņēma: Ludviga un Māra Jansonu balvu fi zikā Dr.phys. 
Kaspars Pudžs,  Mārtiņa Straumaņa–Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā Mg.chem. Renāte 
Melngaile, Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā Mg.chem. Mikus Puriņš. Pirmo Vitauta 
Tamuža vārdā nosaukto balvu mehānikā saņēma Dr.sc.ing. Andris Freimanis. Jauno 
zinātnieku balvas saņēma četri jaunie zinātnieki: Dr.phys. Virgīnija Vītola, Mg.chem. 
Lūkass Tomass Lukašēvics, Mg. Terēze Stanka un Mg. Kaspars Zalāns. 

Ziņojumus par LZA darbību 2019. gadā sniedza LZA ģenerālsekretārs Andrejs 
Siliņš un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš. Pilnsapulce, atklāti 
balsojot,  apstiprināja abus pārskatus. Pilnsapulce apstiprināja LZA Senāta 21. aprīļa 
lēmumu par LZA amatpersonu: LZA prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra, 
ārlietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, nodaļu priekšsēdētāju, Uzraudzības 
padomes pilnvaru pagarināšanu līdz nākamajai LZA pilnsapulcei.

Notika LZA prezidenta, LZA Senāta locekļu un Uzraudzības padomes vēlēšanas, 
savas programmas LZA darbības uzlabošanai turpmākajos četros gados izklāstīja LZA 
prezidenta kandidāti akadēmiķi Ivars Kalviņš un Andrejs Siliņš. Par LZA prezidentu 
tika ievēlēts akadēmiķis Ivars Kalviņš. Par LZA Senāta locekļiem pilnsapulce ievēlēja 
Bruno Andersonu, Maiju Dambrovu, Donātu Ertu, Tāli Gaitnieku, Jāni Grundspeņķi, 
Ilgu Jansoni, Kristapu Jaudzemu, Maiju Kūli, Daci Markus, Indriķi Muižnieku, Andri 
Ozolu, Īzaku Rašalu, Jāni Spīguli, Māri Turku, Aivaru Bērziņu un Tatjanu Koķi. 
Pilnsapulce apstiprināja LZA zinātņu nodaļu priekšsēdētājus – Humanitāro un sociālo 
zinātņu nodaļas priekšsēdētāju Gunti Zemīti, Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu 
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nodaļas priekšsēdētāju Pēteri Trapencieri, Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 
priekšsēdētāju Baibu Rivžu. Par Uzraudzības padomes locekļiem tika ievēlēti Ringolds 
Balodis, Jurijs Dehtjars, Edīte Kaufmane, Juris Krūmiņš, Nikolajs Sjakste un Aivars 
Žūriņš. 

Pilnsapulce pieņēma grozījumus LZA Statūtos, izslēdzot no LZA Statūtu punkta 
3.2.1 otro teikumu: “Par LZA īsteno locekli zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav 
sasniedzis 70 gadu vecumu” un no LZA Statūtu punkta 3.2.4 otro teikumu: “Par LZA 
korespondētājlocekļiem var ievēlēt zinātniekus, kuri nav sasnieguši 60 gadu vecumu”. 

Balsošanā par LZA prezidenta un amatpersonu ievēlēšanu saskaņā ar Statūtiem balso 
visi LZA locekļi, balsošanā piedalījās 187 LZA locekļi. Par Statūtu grozījumiem balso 
LZA īstenie locekļi, balsošanā piedalījās 91 LZA īstenais loceklis, no tiem par Statūtu 
grozījumiem par nobalsoja 77. Pilnsapulce, aizklāti balsojot, pieņēma lēmumu LZA 
Rudens pilnsapulci rīkot attālināti.

Rīcības programmas meti LZA ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
LZA prezidenta amata kandidāts akadēmiķis Ivars Kalviņš

LZA vadības pārvēlēšanas notiek visai sarežģītā politiskajā situācijā, kad Latvijas 
IZM ir uzsākusi īstenot Latvijas zinātnes un augstākās izglītības pārvaldības sistēmas 
reformu, kuras mērķis un saturs pašiem zinātniekiem un augstskolu mācību spēkiem 
nav detaļās zināms. Tāpēc LZA nākamajai vadībai ir proaktīvi jāiesaistās jaunā modeļa 
tapšanas procesā, panākot LZA ilgtspējīgu izaugsmi un tās  ietekmes pieaugumu.  

Apzinoties, ka Latvijas valsts izaugsme ir iespējama tikai kā zināšanās balstītas 
ekonomikas attīstīšana un sociālās un kultūrvides pilnveidošana, nepieciešama aktīva 
rīcība LZA misijas īstenošanā un darbības nodrošināšanai.

LZA pienākumi, kas paredzēti LZA Hartā, un pašreizējā situācija to izpildē 
Aktīva piedalīšanās Latvijas zinātnes politikas veidošanā un operatīva Saeimas un • 
valdības konsultēšana zinātnes jautājumos (šobrīd nepietiekami proaktīva).
Līdzdalība dažādu valsts programmu zinātniskajā ekspertīzē, pētījumu, projektu, • 
programmu un zinātnisko iestāžu pētnieciskā līmeņa izvērtēšanā (nepieciešams 
restarts).
Zinātnisko kongresu, konferenču, atklātu Latvijas Zinātņu akadēmijas sēžu, diskusiju • 
un konkursu organizēšana un zinātnes sasniegumu popularizēšana (vēlama plašāka 
un efektīvāka nodaļu darbība).
Rūpes par zinātniskās literatūras izdošanu, zinātnisko terminoloģiju un enciklopēdiju • 
zinātnisko līmeni Latvijā (LZA loma diskutējama).
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Latvijas zinātnes un nacionālā kultūras mantojuma krātuvju – Latvijas Universitātes  • 
Akadēmiskās bibliotēkas, Misiņa bibliotēkas un Latviešu folkloras krātuves – 
zinātniska pārziņa (situācija laika ir gaitā mainījusies, LZA loma diskutējama).
Balvu piešķiršana par izcilākiem veikumiem Latvijas zinātnē (grūtības fi nansējuma • 
nodrošināšanā).
Latvijas zinātnes un zinātnieku pašpārvaldes un demokrātijas veicināšana, šo • 
principu aizstāvība valsts struktūrās un masu saziņas līdzekļos (aktivizējama).
Zinātniskās pētniecības ētikas, diskusijas principu un tradīciju sargāšana, saglabāšana • 
un izkopšana, Latvijas zinātņu vēstures un zinātniecības problēmu izpēte.
Latvijas zinātnieku starptautisko kontaktu veidošana un veicināšana, sadarbība ar • 
citām zinātņu akadēmijām, zinātniskām biedrībām un savienībām, starptautisko 
zinātnisko sakaru uzturēšana un Latvijas zinātnes pārstāvniecība starptautiskās 
zinātniskās organizācijās (nepieciešama darbības paplašināšana).

Problēmas, kas apdraud LZA ilgtspējīgu attīstību
problēmas sadarbībā ar IZM un IZM vēlme izslēgt LZA no zinātnes pārvaldības • 
modeļa;
nepietiekams LZA prestižs sabiedrībā un valsts institūcijās;• 
nepietiekama sadarbība ar industriju un to pārstāvošām organizācijām;• 
grūtības īstenot Hartā noteiktās funkcijas (fi nansējuma trūkums, nepietiekama • 
nodaļu un akadēmijas locekļu iesaiste);
nepietiekama sadarbība ar LJZA;• 
nepietiekami proaktīva  darbība P&A+I un augstākās izglītības politikas veidošanā • 
un normatīvo aktu, kā arī valsts attīstības stratēģijas izstrādē;
neskaidra nākotne LZA zāles atgūšanā,  ēkas rekonstrukcijā un turpmākajā • 
izmantošanā;
fi nansiālās problēmas LZA darbības un uzdevumu izpildes nodrošināšanā (2018. • 
gadā 431 672 eiro pamatdarbībai, 568 578 emeritēto zinātnieku atbalstam, kopā:  
2018. gadā 1 000 250 eiro;   2020. gadā – 996 750 eiro (–3500 eiro).

Galvenais mērķis un virsuzdevums LZA un nodaļu vadības komandai
Panākt, lai LZA kļūst par Latvijas zinātniskās institūcijas (universitāšu un VZI) 

vienojošu platformu un nacionālo kompetences centru, kas sekmē valsts ilgtspējīgu 
attīstību, un šim nolūkam LZA:

veido zinātniski pamatotu Latvijas zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju pārneses un • 
inovācijas ilgtspējīgu stratēģiju un tai pieskaņotu augstāko izglītību, par pamatu 
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izmantojot “LZA darbības stratēģiju 2015.–2020. gadam” un diskutēto rīcības plānu 
tās īstenošanai,  papildinot un precizējot  to atbilstoši pašreizējai situācijai; veido un 
vada Valsts pētījumu programmas; 
aizstāv zinātnes un zinātnieku un augstskolu mācību spēku intereses visos līmeņos, • 
neatkarīgi no to institucionālās piederības.

Uzdevumi fi nansējuma piesaistes jomā
LZA fi nansēšanas nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt un pieteikt projektus, • 
kuriem iespējams piesaistīt ES un citu valstu līdzekļus. Viens no tiem varētu būt 
Baltijas jūras reģiona zinātnieku sadarbības koordinācijas un investīciju platformas 
izveide: ”Sectorial platform for the innovation investments of Baltic See region”, 
tālāk attīstot un pilnveidojot ”BSR Interreg project on the development of RIS–3 
Strategies, 2018–2020”. Ir jau parakstīts sadarbības projekts ar Ziemeļu Zinātņu 
akadēmiju (Nordic Academy of Science). Nākamās darbības –  Baltijas jūras reģiona 
valstu konference Rīgā par RIS–3 stratēģiju un platformas koncepta prezentācija  
valsts pārvaldes institūcijās šī gada martā–septembrī.  

Izveidot pastāvīgi darbojošās ekspertu grupas galvenajos ar Latvijas attīstību 
saistītajos virzienos (zinātnes un izglītības attīstība, zināšanās balstīta ekonomika,  
tehnoloģiju izstrāde un pārnese un inovācija, nacionālās kultūras, vēstures un identitātes 
nodrošināšana, normatīvo aktu izstrāde u.c.). Šajās grupās iesaistīt arī ministriju, 
profesionālo apvienību, LIZDA, fi nansiālā sektora spēlētāju, Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienības un citu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, un veikt proaktīvu darbību 
nozaru ministriju problēmu izzināšanā, panākot ministriju līdzekļu piesaisti šī darba 
veikšanai.

Tā rezultātā panākt Valsts pētījumu programmu fi nansēšanas atjaunošanu galvenajos • 
prioritārajos virzienos un to fi nansēšanu no nozaru ministriju līdzekļiem,  LZA 
uzņemoties šo programmu vadību un garantējot to sekmīgu īstenošanu.
Aktivizēt konstruktīvu dialogu ar IZM, FM un citām ministrijām, kā arī ar LIZDA • 
un Saeimas komisijām, lai panāktu lielāku valsts budžeta atbalstu LZA darbības 
nodrošināšanai.
Augsto tehnoloģiju jomas un fi nanšu sektora spēlētāju piesaiste vārdbalvu un • 
projektu fi nansēšanā un zinātnes mecenātisma veicināšana.

Uzdevumi LZA darbības efektivitātes un ietekmes nodrošināšanas jomā
Ar RTU un industriju profesionālo organizāciju atbalstu izveidot LZA Inženierzinātņu • 
nodaļu, veidojot LZA sadarbību ar nozaru kompetences centriem.  
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Izdiskutēt jautājumu par jaunās zinātnieku paaudzes iesaistes formām LZA darbībā • 
(Nākotnes akadēmija vai tml.), iesaistot gados jaunos akadēmijas locekļus šī 
jautājuma risināšanā un organizatorisko struktūru izveidē un vadībā.
Līdztekus zinātnei veltītajiem ziņojumiem, nodaļās un Senātā regulāri uzklausīt • 
nozaru pārstāvju referātus par problēmjautājumiem un iesaistīt viņus problēmu 
analīzē un rīcības priekšlikumu izstrādē valsts pārvaldes institūcijām.
Aktivizēt sadarbību ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, nolūkā veidot vienotu • 
pieeju zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju pārneses un inovācijas attīstības stratēģijas,  
kā arī augstākās izglītības un jauno zinātnieku sagatavošanas un tālākas izaugsmes  
jautājumos; 
Panākt Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģijas padomes darbības atjaunošanu • 
un nodrošināt aktīvu LZA iesaisti tās darbībā. 

Uzdevumi zinātnes un LZA prestiža izaugsmes nodrošināšanas jomā
Panākt, ka LZA pilnvērtīgi iekļaujas Eiropas zinātņu akadēmiju saimē un kļūst • 
par nacionālas un starptautiskas nozīmes daudznozaru zinātnes izcilības, 
ekspertīzes un popularizēšanas centru un Latvijas zinātnes pārstāvi 
starptautiskā vidē. 
Iesaistīt LZA popularizēšanā nozaru profesionāļus un žurnālistus, īpašu vērību • 
pievēršot digitālo saziņas līdzekļu un sociālo tīklu izmantošanai un LZA mājaslapas 
pilnveidei. 
Lai veicinātu žurnālistu interesi, praktizēt pārskata prezentācijas par interesan tā-• 
kajiem un nozīmīgākajiem zinātnes atklājumiem un tehnoloģis kajiem risinājumiem 
pasaulē un Latvijā. 
Iedzīvināt LZA nodaļu priekšlikumus par zinātniekiem, kas būtu gatavi komunicēt • 
ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos.
LZA nodaļām sadarbībā ar LJZA izveidot infl uenceru grupu, kuru uzdevums • 
būtu atraktīvā formā digitāli interneta vietnēs publicēt materiālus par zinātnes 
sasniegumiem un LZA darbību.
Panākt “LZA Vēstu”•  A daļas indeksāciju SCOPUS vai citās atzītās datubāzēs un 
izskatīt iespēju ”LZA Vēstis” izveidot kā brīvpieejas digitālo žurnālu.
Sadarbībā ar TV-24  izveidot regulāru zinātnes raidījumu sēriju. • 
Veikt nepieciešamos pasākumus, lai panāktu emeritēto zinātnieku atbalsta • 
palielinājumu kā summāri, tā arī individuāli. Veikt izskaidrojošo darbu par Emeritēto 
zinātnieku granta transformāciju kā pateicību par izcilo sniegumu darbā sabiedrības 
interesēs.
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LZA materiāli tehniskās bāzes attīstības joma
Turpināt darbu pie jautājuma par LZA ēkas nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas • 
īpašumā un LZA ēkas renovācijas un pārbūves projekta īstenošanu, paredzot 
tajā izveidot Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas radošuma centru, 
konferenču centru un  akustisko koncertzāli, kā arī apspriest iespējas par 
viesnīcas un restorāna izvietošanu.
Panākt LZA ēkas renovācijas un pārbūves projekta īstenošanas fi nansēšanas • 
nodrošināšanu, piesaistot granta fi nansējumu LZA ēkas kultūrvēsturiskās vērtības 
saglabāšanai un papildu budžeta līdzekļus kapitālieguldījumiem infrastruktūras 
pilnveidošanā, kā arī saņemot investīciju bankas vai komercbankas aizdevumu. 

Rudens pilnsapulce 26. novembrī 

Rudens pilnsapulce notika 26. novembrī attālināti Zoom platformā. Virtuāli tika 
pasniegtas LZA Lielās medaļas. Tās saņēma LZA īstenais loceklis Andrejs Ērglis par 
nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds slimību ārstēšanā 
Latvijā un LZA goda loceklis Eduards Kļaviņš par ieguldījumu Latvijas un Eiropas 
mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, kā arī daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma 
“Latvijas mākslas vēsture” izdošanas organizēšanā, vadīšanā un intelektuālajā 
bagātināšanā. Laudatio A. Ērglim nolasīja LZA korespondētājloceklis Dainis Krieviņš, 
no Amerikas attālināti  laureātu sveica LZA ārzemju loceklis ķirurgs Kristaps Zariņš. 
A. Ērglis nolasīja akadēmisko lekciju “Sirds un sirdsapziņa medicīnā, zinātnē un 
sabiedrībā”. Laudatio E. Kļaviņam sacīja LZA korespondētājlocekle Kristiāna 
Ābele. E. Kļaviņš sniedza  akadēmisko lekciju “Latvijas mākslas vēsture kā risināms 
uzdevums”. 

Pilnsapulcē notika arī LZA jaunu locekļu un LZA vadības vēlēšanas, vēlēšanu biļeteni 
tika izsūtīti iepriekš pa pastu, balsu skaitīšanas komisija strādāja klātienē pilnsapulces 
laikā. Par LZA viceprezidentiem tika ievēlēti akadēmiķi Andrejs Ērglis, Ojārs Spārītis 
un Andris Šternbergs, par LZA ģenerālsekretāri Baiba Rivža, par LZA ārlietu sekretāru 
Modris Greitāns, par LZA Fonda priekšsēdētāju Bruno Andersons. Tika ievēlēti astoņi 
jauni LZA īstenie locekļi – Pāvels Arsenjans, Aivars Bērziņš, Uģis Cābulis, Roberts 
Eglītis, Tatjana Koķe, Jānis Ločs, Māra Pilmane, Anna Stafecka, ārzemju locekļi – 
Tomass DaKosta Kaufmans, Hannu Juhani Korkeala, Sarmīte Mikuļoniene, Andrejs 
Sibirnijs, korespondētājlocekļi  – Ilze Akota, Raivis Bičevskis, Atis Elsts, Valts 
Ernštreits, Uldis Neiburgs, Līga Lepse, Romans Viters. Par LZA goda locekli ievēlēja 
Skaidrīti Lasmani.
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LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna LZA Rudens pilnsapulcē
 

Godātā akadēmiskā saime! 
Šī varētu būt mana īsākā runa, visas garākās runas astoņu gadu laikā jūs jau būsiet 

dzirdējuši, arī jutuši un redzējuši manu klātesamību Latvijas Zinātņu akadēmijas un 
Latvijas zinātnes administrēšanas, ekspertīzes, vērtēšanas un izcilību nominēšanas 
procesos. Taču, domājot par to, kas man šodien būtu sakāms, pavisam īsa man šī runa 
neiznāca, tomēr tā nebūs garākā. 

Neko jaunu jums nevarēšu pavēstīt zinātnes un izglītības menedžmenta ziņā, jo jūs 
visi atrodieties šajā epicentrā, kurā jūsu tiešais darbs ir saistīts ar zinātnes mijiedarbību 
tajā laukā, kas atrodas starp valsts budžetu, administrēšanu, pārvaldi un, protams, 
izglītību. Katram no jums ir desmitiem funkciju, kuras jūs veicat gan kā zinātnieki, 
gan kā mācībspēki, gan arī kā personības Latvijas zinātnes telpā. Mēs gan visi šajā 
laikā esam sāpīgi pārdzīvojuši to, ka mūsu atpalicības cēlonis ir bijuši lēnie zinātnes 
fi nansējuma vai daudzie citi administratīvie vai reformējošie soļi, lai gan esam jutuši, 
ka reforma pēc reformas mūs skar, bet, nepabeidzot iepriekšējo reformu ciklu, tās nav 
devušas rezultātu, kam jūs visi esat liecinieki daudzu gadu garumā. 

Šiem jautājumiem, kas tiek lemti un spriesti IZM un valdībā, ikviens no jums cītīgi 
seko līdzi un rūpīgi analizē – lai pateiktu, ko ikvienam no jums nesīs nākamais gads, 
kā pārstrukturēt vai mainīt pētījumu programmas, kā un kur izvēlēties partnerus savu 
pētījumu attīstībai, komercializācijai, ko sagaidīt no valdības un kam būt gataviem 
pašiem, ja cerētā atbalsta vietā nāks kārtējais atteikums. Katrā ziņā esam liecinieki tam, 
ka pasaule ļoti strauji mainās, un arī tam, ka šī situācija liek mums pašiem ātri reaģēt 
uz pārmaiņām. 

Saasinājušies ekonomiskie jautājumi un jaunu resursu meklējumi varētu būt 
nākuši par labu mūsu valdībai, jo tai ir atvērušās acis, sirdis un valsts kases naudas 
maks par labu zinātnes fi nansējumam, lielākam nekā citkārt. Taču mūsu pusē paliek 
jautājums par to, kā panākt tādu Latvijas pētījumu sazobi ar ražošanu, sazobi ar citiem 
fi nanšu instrumentu turētājiem, kas varētu palīdzēt šo zinātnisko atklājumu pārnesi uz 
ražošanu tādā mērā, kas jūtami pildītu arī ārējo parādu un aizņēmumiem apkrauto valsts 
budžetu. 

Izsaku jums visiem vislielāko pateicību un gandarījumu par to, ka jūsu viedums 
un tālredzība 8. oktobra pilnsapulcē ļāva izdarīt izvēli LZA prezidenta vēlēšanās, 
nobalsojot par pieredzējušu, enerģisku, idejām bagātu un arī proaktīvi strādājošu eksakto 
zinātņu pārstāvi – akadēmiķi Ivaru Kalviņu. Mūsu ikviena pienākums ir darīt stiprāku 
un pamanāmāku Zinātņu akadēmiju, ar tālāku un sadzirdētu rezonansi uz valdības un 
izpildvaras lēmumiem kā pētniecības un attīstības jautājumos, tā arī uz redzamāku un 
sajūtamāku darbību pašas ZA iekšienē. 

Nepietiek ar to vien, ka aktivitāte parādās vien tādā īpaši redzamā veidā divas 
reizes gadā, pirmoreiz – izvirzot akadēmiskajiem nosaukumiem kolēģus, un otrreiz – 
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nominējot ikgadējo zinātnisko pētījumu sasniegumus LZA atzinībai. Akadēmiķis 
jebkurā vecumā un jebkurā statusā ir savas nozares komunikators un zinātnes līderis 
ar respektu un cieņu sabiedrībā, kas tieši šobrīd, kad sabiedrība ir nobijusies, apjukusi 
un lielā neziņā, gaida no savām augstākajām autoritātēm, kuras runā ar zinātniskās 
patiesības argumentiem, iedrošinājumu un orientierus, kuri var atkal izvest uz ceļa kā 
nedrošu indivīdu, tā haotiski savos lēmumos apmaldījušos valdību. Tikai – KUR ir jūsu 
balsis? Kur ir pazudušas akadēmiskās balsis šajā vispārējā apjukuma laikā?

Twitter un Facebook, kā arī “Zinātnes Vēstnesis” no LZA medijiem runā ar jaunu 
spēku un aktuālu informāciju, akadēmisko sabiedrību uzrunā jauna dizaina seju ieguvusī 
LZA mājaslapa. Vēl tikai vajadzētu, lai visu četru tradicionālo un tapšanas stadijā 
palikušās Inženierzinātņu nodaļas vadītāji un zinātniskie sekretāri atrastu, ieraudzītu 
un piepildītu LZA mediju telpu ar jaunāko informāciju par jūsu darbu, projektiem un 
sasniegumiem, jo ar rutīnas darbu ir par maz Zinātņu akadēmijā kā svarīgā nacionālās 
zinātnes simbola un menedžmenta institūcijā. Tāpēc jau, pēc manām domām, nodaļas ir 
izraudzījušās un ievēlējušas savus vadītājus un vietniekus, lai tie rīkotos pēc vislielākā 
kopējā labuma, nevis spēku pārpalikuma principa.

Es pateicos ikvienam no jums, kuri esat devuši mūsu LZA līdzšinējai vadības 
komandai – Prezidijam, Senātam un amatpersonām mandātu gan 4, gan 8 gadu garumā 
strādāt jūsu un Latvijas zinātnes labā. Un es vēlos izteikt pārliecību, ka nule pabeigtajā 
iepriekšējās balsošanas procesā jūs būsiet ievēlējuši tos, par kuriem esat pārliecināti, 
ka viņu darbība spēj vienot personīgos zinātniskos pētījumus ar darbu akadēmiskās 
sabiedrības labā. 

Es pateicos maniem kolēģiem visu rangu amatos par jūsu ieguldījumu un 
pašaizliedzību, kurai varbūt ne katrs no klātesošajiem ir bijis liecinieks, bet par kuru 
godprātīgu un augsti profesionālu darbu es esmu pateicīgs līdz sirds dziļumiem!

Šodien mūsu Rudens pilnsapulce ir veltīta gan mūsu akadēmisko rindu papildināšanai 
ar jauniem akadēmiķiem, ārzemju, goda un korespondētājlocekļiem. Par viņiem, kuriem 
esat uzticējuši savu balsi, jūs uzzināsiet pilnsapulces beigās. Taču mūsu vidū ir tādi 
zinātnes grandi, zinātniskā darba ekselences, kuru nopelni šodien ir atzīmējami ar LZA 
augstāko balvu – Lielo medaļu, diplomu un naudas prēmiju. Un nemaz nav savādi, ka 
šajā gadā, kad visas pasaules iedzīvotāji ar cerībām lūkojas uz zinātniekiem, kuru rokās 
ir cilvēces veselība, arī mēs apbalvosim izcilu personību Latvijas medicīnas zinātnē, 
praktiskajā medicīnā un teorētiskajā medicīnā – Latvijas Universitātes Kardioloģijas 
un reģeneratīvās medicīnas institūta direktoru, Latvijas Universitātes profesoru un 
akadēmiķi Andreju Ērgli. 

Mēs esam bagāti ar akadēmiski erudītām personībām, un tieši tāpat kā darīt zināmu 
Latvijas sabiedrībai tās dzīvības zinātņu attīstītāja vārdu, mums ir svarīgi nosaukt, atklāt 
un cildināt ievērojamu zinātnieku humanitārajās zinātnēs, kuras ir ne mazāk sociāli 
orientētas kā medicīna, un tā ir māksla, kultūras un mākslas teorija un vēsture, kuras 
spilgtākais un nopelniem bagātākais pārstāvis mūsu zemē ir LZA goda loceklis, Latvijas 
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Mākslas akadēmijas profesors, Mākslas vēstures institūta direktors Eduards Kļaviņš. Abi 
mūsu šodienas laureāti – Lielās medaļas saņēmēji, pirmkārt, dara godu mūsu akadēmijai 
gan dzīvības, gan mākslas zinātnē, bet – otrkārt – un tas ir arī galvenais – viņu darbības 
vērtējuma kritērijs ir tas, ka viņu abu veikums ir veltīts Latvijas sabiedrības fi ziskās un 
garīgās veselības kā nacionālās bagātības attīstīšanai. 

Lai cildinājuma vārdus viņiem pauž kolēģi un zinātniskās karjeras vislabākie zinātāji, 
un lai šo abu mūsu šodienas laureātu dzīve, darbs un panākumi kalpo par iedvesmojošu 
paraugu gan mums visiem, gan šodien ievēlētajiem LZA locekļiem!

Visas akadēmiskās saimes vārdā izsaku prieku un gandarījumu sakarā ar jums, Ērgļa 
kungs un Kļaviņa kungs, piešķirto zinātnes apbalvojumu un vēlu gan stipru veselību, 
gan prieku par jūsu sasniegumiem jūsu audzēkņu, ģimenes locekļu, draugu vidū, gan arī 
tālākus panākumus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas labā! 

Eduards Kļaviņš Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfi skajā ainavā

Laudatio Lielās medaļas laureātam LZA goda loceklim 
Eduardam Kļaviņam

LZA korespondētājlocekle Kristiāna Ābele

LZA Lielās medaļas piešķiršana profesoram Dr. habil. art. Eduardam Kļaviņam 
ir priecīgs notikums ne tikai visai Latvijas Mākslas akadēmijai, bet arī vēl plašākai 
Latvijas mākslas ļaužu kopienai, jo nepārspīlējot var apgalvot,  ka gandrīz visi šobrīd 
aktīvie mākslinieki un mākslas zinātnieki ir bijuši profesora Kļaviņa studenti, kopš 
viņš 1962. gadā kā jauns Repina institūta – Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskā Iļjas 
Repina glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta – absolvents sāka darbu mūsu 
augstskolā. Šajā lielajā saimē piederu pie pirmā atjaunotās neatkarības laika mākslas 
zinātnieku klātienes kursa studentiem, kas sāka mācīties pirms trīsdesmit gadiem un 
tādējādi ir liecinieki pusei no Eduarda Kļaviņa līdzšinējās profesionālās darbības. 

Domājot par to, kas ir paveikts gan pirms mums, gan paralēli mūsu studijām, gan 
jau mijiedarbībā ar mūsu pašu pētniecisko darbu un kā vismaz shematiski parādīt 
būtiskāko no Eduarda Kļaviņa veikuma īsā ieskicējumā, aicinu iztēloties viņa galveno 
darbu kodolu Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfi skajā ainavā kā aisbergu, kas arvien 
pamatīgāk atklājies gadu desmitu gaitā. Mēs to joprojām neredzam pilnā apmērā un 
no tā vēl ļoti daudz gaidām. Aisberga zemāko pašlaik redzamo joslu veido līdz šim 
iznākušie “Latvijas mākslas vēstures” sējumi, par kuriem viņš kopā ar savu komandu 
jau trīs reizes kopš 2014. gada ir godināts Latvijas zinātnes gada sasniegumu konkursos. 
Pirms šī jaunākā un iespaidīgākā slāņa ir bijis daudz citu darbu, sākot ar 20. gadsimta 70. 
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un 80. gados rotaprintētu mācību līdzekļu veidā pavairotiem pētījumiem, kas ir būtiski 
joprojām. 90. gadus iezīmē nozīmīgā monogrāfi ja par latviešu portreta glezniecību 
19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā (1996), pārstāvot vienu no Eduarda 
Kļaviņa zinātniskās darbības caurviju tēmām, un sērijas “Mazā mākslas enciklopēdija. 
Virzieni un stili” laidieni par impresionismu, postimpresionismu, simbolismu, 
jūgendstilu, kubismu un fovismu. 20. gadsimta pirmajā desmitgadē pie lasītājiem nonāca 
Eduarda Kļaviņa vērienīgā monogrāfi ja par Jāzepu Grosvaldu (2006) – pamatpētījums 
par Latvijas modernisma pamatlicēju un viens no šī žanra stūrakmeņiem nacionālajā 
mākslas grāmatniecībā. 

Līdzās šiem izdevumiem būtu atzīmējamas daudzas citas publikācijas krājumos un 
žurnālos, daudzveidīgi aptverot Latvijas mākslu no 19. gadsimta līdz mūsdienām, mākslas 
teorijas un metodoloģijas jautājumus. 2017. gada rudenī, atzīmējot astoņdesmitgadi 
kopš profesora dzimšanas un 55 gadus kopš viņa pedagoģiskā darba sākuma, Mākslas 
akadēmijas bibliotēkā sarīkojām izstādi “Eduards Kļaviņš. Grāmatas un raksti”, lai gūtu 
iespēju šo arvien augošo kopumu aptvert un pārlapot vienuviet. 

Neatkarīgi no tēmas izvēles un metodoloģiskajiem akcentiem iekšēja prasība 
verifi cēt apgalvojumus, balstīties uz pierādījumiem autoram ir tikpat raksturīga kā spēja 
un izkopts talants dažādām mākslas un pētniecības norisēm dot tēlainus un trāpīgus 
apzīmējumus, kas turpina dzīvot mākslas vēstures domtelpā, iesakņojoties kā aksiomas 
vai arī rosinot uz diskusiju. Piemēram, rakstu krājumā “Latvijas mākslas un mākslas 
vēstures likteņgaitas” (2001, sastādītāja Rūta Kaminska) Eduards Kļaviņš metaforiski 
atainoja toreizējo Latvijas mākslas zinātni vēl tikai rāpjamies “ārā no kādreizējo 
metodoloģisko kazarmu drupām, mēģinot saglabāt kaut ko no vecā un reizē sameklēt 
jaunus celtniecības materiālus un tehnoloģijas labāku ēku celtniecībai”. 

Kopš tā laika viņam ir bijusi iespēja ne tikai meklēt materiālus, bet arī celt – Eduarda 
Kļaviņa sastādījumā un zinātniskajā redakcijā jau iznākušie pēdējā desmitgadē iecerētās 
“Latvijas mākslas vēstures” sējumi neapšaubāmi ir šādas jaunās ēkas, kuru radīšanā 
visvairāk paveicis viņa vadītais Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 
iesaistoties arvien plašākam citu kolēģu lokam, kas pārstāv visas šobrīd strādājošās 
pētnieku paaudzes. No šī projekta dalībnieces skatpunkta sevišķi svarīgi šķiet uzsvērt, ka 
Eduards Kļaviņš šim daudzsējumu izdevumam ir ne tikai kursa noteicējs, karognesējs, 
tematiskās programmas un lielu teksta daļu autors, bet it īpaši kapteinis visā iespējamajā 
funkciju spektrā – tāds, kurš vētras laikā un ikvienā citā sarežģītā situācijā pašsaprotami 
uzņemas jebkura matroža darbu, lai kuģis varētu veiksmīgi doties uz priekšu. 

Tomēr minētie sējumi nav vienīgais būtiskais Eduarda Kļaviņa veikums pēdējos 
gados. Viņa zināšanas un pieredze atbalsojas gan plašā institucionālas sadarbības 
sazarojumā Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Šādā ziņā ar prieku iespējams atskatīties, 
piemēram, uz konferenci “Baltijas simbolisms un nacionālais romantisms” izstādes 
“Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” laikā 2018. gadā 
Orsē muzejā Parīzē, kur Eduards Kļaviņš piedalījās ar referātu par vienu no savai 
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pētnieciskajai darbībai būtiskajām tēmām. Kā LZA Lielās medaļas laureātu viņu sveikt 
noteikti vēlētos Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas laikmetīgās mākslas 
centrs, izdevniecība “Zinātne”, izdevniecība “Neputns” un citas ar mākslas saglabāšanu 
un pētniecību saistītas institūcijas, kas daudz guvušas un turpina gūt sadarbībā ar 
Eduardu Kļaviņu.

Daļa no profesora vadītajām disertācijām ir kļuvušas par pamatu pamatīgiem mākslas 
grāmatniecības ēkas ķieģeļiem, un paredzams, ka to skaits tuvākajā nākotnē augs. Tas ļauj 
runāt par daudzpusīgu Eduarda Kļaviņa skolu, kurā katrs no autoriem patstāvīgi attīsta 
kādu no viņa zinātniskā darba ievirzēm. Taču šajā brīdī ir sevišķi patīkami paļauties, 
ka Eduarda Kļaviņa paša pētniecības aisbergs atklāsies vēl pamatīgāk, vedinot domāt, 
ka arī vēl neizdotais un neuzrakstītais kādā citā dimensijā jau ir tapis un atsevišķos 
aspektos varbūt izrādīsies būtiskāks par līdz šim radīto. Katrā ziņā gan tuvākie kolēģi 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā un viņa ilgi vadītajā Mākslas 
zinātnes nodaļā, gan visa Mākslas akadēmijas mācībspēku un studentu saime priecājas, 
lepojas un iedvesmojas, strādājot vienā komandā ar kapteini Kļaviņu. 

Latvijas mākslas vēsture kā risināms uzdevums
Lielās medaļas laureāts LZA goda loceklis Eduards Kļaviņš

Kā zināms, cilvēces attīstības visos periodos un reģionos estētiskās funkcijas bija 
vienmēr klātesošas, varētu teikt, mūžīgas. Un, protams, tas attiecas arī uz Latviju. To 
pastāvīgie izraisītāji ir mākslas darbi, tai skaitā autonomās vizuālās un pielietojamās 
mākslas. Gan, piemēram, aizvēstures arheoloģiskais atradums – apbedījumā atrastā 
greznumlieta, gan 20. gs. sākuma Vilhelma Purvīša noskaņas ainava ir objekti ar 
indivīdiem un sabiedrībai, tās grupām nepieciešamo estētisko nozīmi. Jau sākot pavisam 
noteikti ar 16. gadsimta itāli Džordžo Vazari un nākamos gadsimtos arvien pieaugot 
skaitā veidojās Eiropā profesionāļu aprindas, kuru ikdienas uzdevums bija un ir līdz šim 
brīdim pārzināt pagātnes un tagadnes mākslu, to dokumentēt, fi ksēt, saglabāt, pētīt un 
piedāvāt citām sabiedrības aprindām savu pētījumu rezultātus. 

Eiropas sastāvdaļas – Latvijas mākslas vēstures  – vēsture ir jau aptuveni divu 
gadsimtu ilga. 19. gadsimtā šai jomā izcēlās izglītotie vietējās sabiedrības virsslānim 
piederošie Baltijas vācu vēsturnieki, tādi kā Jūliuss Dērings vai Vilhelms Neimanis. Tā 
turpināja attīstīties, neraugoties uz visām politiskās vēstures izraisītām deformācijām, 
gan Latvijas pirmās brīvvalsts gados, Borisa Vipera, Jāņa Siliņa darbības laikā, gan 
arī ilgajos padomju varas gados, kad lielākie sasniegumi  tika rasti senāko periodu 
materiālu apguvē, gan mūsdienās. 

Kā visās humanitāro zinātņu nozarēs arī mākslas vēsturē pētījumu tematikas izvēles, 
paši pētniecības procesi, iegūtās informācijas interpretācija, metodoloģiskie uzstādījumi 
ir visnotaļ mainīgi lielumi, kas atkarīgi ne tikai no nozares iekšējās pašattīstības, bet 
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arī no aktuālās mākslas vērtībām un to maiņas, no politiskās varas spiediena, citkārt 
pat no savveida tematiskās un metodoloģiskās modes, nemaz nerunājot par pētījumu 
un mākslas vēsturnieku darbības institucionālo un fi nansiālo jomu. Spilgts piemērs 
mākslas vēstures atkarībai no aktuālām vērtībām ir izmaiņas attieksmē pret jūgendstilu, 
kas 20. gadsimta gaitā piedzīvoja gan nicinošu, nevērīgu un skopu interpretāciju, gan 
pārsteidzošu reabilitāciju, kas sekmēja neskaitāmu pētījumu un publikāciju rašanos, 
tai skaitā Latvijā. Bet Latvijas mākslas vēsturnieku darbību pagājušā gadsimtā 
nenoliedzami visvairāk ietekmēja politiskās dzīves faktori, kas šeit nav jāiztirzā, jo 
tie ir vispārzināmi; īpaši ilgstoša to iedarbība bija garajā padomju varas periodā. Pēc 
totalitārā režīma sabrukuma un neatkarības atgūšanas Latvijas mākslas vēsturnieki 
bija saņēmuši, protams, apjomīgu, bet stipri nevienmērīgas materiālu apguves un 
publikāciju mantojumu. Atbrīvošanās no aizliegumiem rosināja pievērsties visam tam, 
kas agrāk bija noklusēts vai nepietiekami pētīts un interpretēts. Atsevišķu tēmu izziņas 
jomā bija konstatējams neapšaubāms uzplaukums. Piemēram, klasiskais modernisms, 
kas padomju varas pirmajā posmā bija tabu tēma, tagad  tika izvērsti publicēts,  tāpat 
jau uzkrātā un arī jauna informācija piepildīja izdevumus, kas bija veltīti 19. gs. muižu 
piļu arhitektūrai. Bet arī citas un daudzas tēmas bija atdzimušas vai turpinātas. Zīmīga 
parādība bija informatīvi izsmeļošas un apjomīgas monogrāfi jas par ievērojamākiem 
māksliniekiem, kas sekoja cita citai. Tie un daudzi citi pētījumi, kas publicēti grāmatu 
un rakstu formātā, disertācijas un arī maģistru darbi sāka nosegt gandrīz vai visu Latvijas 
dažādo laikmetu mākslas mantojumu. Lakūnas tika aizpildītas, bet, protams, ne visas. 
Pamatota, pietiekami verifi cēta mākslas vēsture nerodas ātri. 

Un tā 2013. gadā, monitorējot visu Latvijas vizuālai mākslai vairāk kā divu gadsimtu 
gaitā uzkrāto literatūru, bija jākonstatē, ka Latvijas teritorijā aizvēstures laikmetu 
arheologu rastie artefakti nav bijuši pietiekami vai pat nemaz interpretēti no mākslas 
vēstures viedokļa, ka līdzšinējie viduslaiku mākslas pētījumi tomēr neļauj atbildēt uz 
daudziem jautājumiem, ka 16. gs. beigu, 17. gs. sākuma pieminekļi skatīti ierobežoti 
un fragmentāri atšķirībā no samērā bagātīgas literatūras par baroka un rokoko periodu, 
ka 19. gs. glezniecībai (ārpus dažiem kanoniskiem vārdiem), neraugoties uz lielo darbu 
skaitu muzeju fondos, tikai pēdējos gados  sāka pievērst uzmanību mākslas vēsturnieki, 
ka maz zināma ir tā paša laika un 20. gadsimta lietišķā māksla un dizains, ka nav 
vienojošas fotomākslas vēstures, ka tikai sākusies padomju perioda mākslas mūsdienīga 
izpēte, pārvarot saprotamo noraidošo attieksmi pret uzspiestā socreālisma apzīmogoto 
mantojumu.

Un tomēr daudz kas jau bija izdarīts. Ir liels skaits specializētu pētījumu, ir 
monogrāfi jas par māksliniekiem, mākslas veidu, virzienu un žanru vēstures noteiktos 
periodos, pieminekļu, izstāžu un kolekciju katalogi u.c. Ir arī izkristalizējušās 
vispārinošas atziņas, kas atkārtojas literatūrā, ir izveidojies noteikts mākslinieku un 
mākslas darbu kanons, kas, protams, papildinās vai modifi cējas, bet bez kura mākslas 
vēsture nevar iztikt. Pētījumi turpinās un nāk klāt arvien jaunas publikācijas. Daudz 
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vērtīga var atrast arī LMA mākslas zinātnes nodaļas absolventu diplomdarbos. Citiem 
vārdiem, Latvijas mākslas vēsture turpinās, katrs no pētniekiem un pētniecēm brīvi 
izvēlas interesējošu tēmu, meklē un vāc materiālus, uzdod tiem jautājumus un cenšas 
uz tiem atbildēt. 

Šādas aktivitātes, to individuālā daudzveidība ir visnotaļ atzīstama, aprobējama un 
turpināma. Bet ap 2013. gadu LMA Mākslas vēstures institūtā radās vēl kāda papildinoša 
zinātniskās darbības alternatīva: vispārējas akadēmiskas Latvijas mākslas vēstures 
ideja – tādas vēstures, kas apvieno jau izdarīto un piedāvā kaut ko jaunu, sintezējot 
vērtīgāko no senākiem un jaunākiem atzinumiem, tos pārbaudot un iekļaujot nebijušus. 
Bija sajūta, ka arī tādai Latvijas mākslas vēsturei pienācis laiks, ka ir jāizdara secinājumi 
un jāfi ksē tieši tagad noteikts sniegumu līmenis. Tas, protams, kļuva par īpašu uzdevumu, 
kas paredzēja ne tikai atsevišķu konkrētu pētījumu vākumu un izstrādi, bet arī šādas 
ģenerālās mākslas vēstures koncepta formulējumu, paredzēja izšķiršanos par vienu 
vai otru tās organizācijas modeli, beigu beigās pat par tekstu izveidi.  Paredzams bija 
kolektīvs darbs, autoriem kā noteiktas nozares un tematikas ekspertiem bija jāizstrādā 
grāmatu atsevišķas nodaļas, līdz ar to radās saskaņojuma problēma. Pašsaprotami 
bija jānoraida bezpersoniska un viendabīga mākslas vēsture, kurā pazūd tās atsevišķi 
autori, bet toties dominē kāds anonīms virsredakcijas spēks, kas dzelžaini novienādo 
interpretācijas, turklāt vēl pakļaujot saturu kādai vienai metodoloģiskai līnijai. Šādas 
mākslas vēstures bija labi zināmas no padomju varas laika un pie tām nebija jāatgriežas.  
Katram autoram bija suverēni jāizklāsta savu pētījumu rezultāti. Uzstādījums bija ļoti 
demokrātisks, bet vienlaikus rādījās nepieciešamās kopskaņas zuduma drauds, kad 
vispārējas mākslas vēstures vietā rastos labu rakstu krājums. Bija jārod nepieciešamais 
balanss un vienošanās, kas neapdraudētu pētnieku suverenitāti, bet arī ļautu viņu 
pienesumus sasaistīt atbilstoši šī žanra mākslas vēstures formātam. 

Šis uzdevums paredzēja ne tikai kādas redakcionālas tekstu sasaistes, tas skāra 
būtiskus vispārējus metodoloģiskus nosacījumus. Te jāatceras pašas Latvijas mākslas 
vēstures specifi skā vēsture. Sabrūkot padomju režīmam un zūdot marksistiskās 
ideoloģijas spiedienam, Latvijas mākslas vēsturnieki un vēsturnieces atgriezās pie “brīvās 
mākslas vēstures”, t.i., tematiski neierobežotas, visbiežāk empīriski rastas un uzkrātas 
informācijas par reģiona tālākās un tuvākās pagātnes  mākslas darbiem, to rašanās 
apstākļiem, mākslas darbu interpretācijā paliekot  pie stilistiskiem  vispārinājumiem, 
citiem vārdiem, pie stabilākās vietējās mākslas vēstures tradīcijas kopš V. Neimaņa 
laikiem. Bet bija tagad jāpozicionē sevi attiecībā pret aktuālo Rietumu  mākslas vēsturi, 
kuras dažādo metodoloģisko strāvojumu vidū izcēlās kādreizējās “jaunās mākslas 
vēstures” adeptu radītā, līdz mūsdienām noturīgā tradīcija ar tās būtisko ingredientu –  
neomarksismu, kura pielietojums radikālākos gadījumos pārvērta mākslu par sociālo 
attiecību ilustrāciju. Var jau saprast šī strāvojuma izcelsmi, kas radās līdz ar Rietumu 
kreisi noskaņoto kultūras ļaužu reakcijām uz kapitālisma ekscesiem, tomēr atgriezties 
Latvijas mākslas vēsturē pie jau nokratītas ideoloģijas, kaut tās modernizētā versijā, 
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vairs nelikās iespējams. Ņemot vērā arī to vienkāršo apstākli, ka pētīta un interpretēta 
tiek māksla, nevis kas cits, kā to norāda jau projekta nosaukums, fokusā bija jāiekļauj 
vispirms parādības ar estētiskām funkcijām. Tas nenozīmēja, ka mākslas darbu rašanās 
un patērēšanas konteksti netika ievēroti. Mākslinieks ne vienmēr  ir brīvi radošs gars, 
māksla ir atkarīga un bieži ļoti atkarīga no politiskās varas, no pasūtījumu noteikumiem, 
no mākslas tirgus konjunktūras, sabiedrības dažādu aprindu spiediena, citiem vārdiem, 
no sociālekonomiskiem, politiskiem, kā arī vēl tehnoloģijas faktoriem. Šāda konteksta 
izpētei un izklāstam bija jāveltī lielas mākslas dzīvei veltītās nodaļas, meklējot un 
nosakot šī  faktora konkrētus iedarbības mehānismus caur institūcijām, izglītības 
iestādēm, mākslas tirgu, presi, mākslas darbu uztveri u. c. Mākslas pašattīstības un 
kontekstu sakarības veido sarežģītu, daudzvirzienu tīklu, kura analīzei un skaidrojumiem 
nav jālieto vienkāršoti un tendenciozi pieņēmumi. Divi piemēri no materiāliem, kas 
jau kārtīgi izpētīti: 20. gs. padsmito gadu vidū latviešu jaunie mākslinieki ieviesa 
būtiskas pārmaiņas tās attīstībā, uzsākot klasiskā modernisma periodu, radot ekspresīvu 
un vispārinošu tēlojumu neatkarīgi no kādiem pasūtījumiem un mākslas tirgus, bet 
meklējot alternatīvas novecojušai, pēc viņu domām, impresionisma inercei, un tā bija 
neapšaubāma mākslas pašattīstība. Toties pievēršanās socreālismam pēc 1945. gada ar 
šādu motivāciju nav iespējams izskaidrot, te noteicošs bija vispārzināmais politiskais 
faktors. 

Minētā mākslas pašattīstības un kontekstu sakarības analīze mūsdienās ir būtisks 
vispārējs mākslas vēstures uzdevums, ja tās veidotāji vēlas radīt vispusīgu pagātnes 
pieminekļu un tagadnes aktualitāšu interpretāciju. Ir acīmredzot jāaizmirst gan “laimīgie” 
formālisma laiki, kad māksla tika skatīta tikai kā māksla, gan dogmātiska socioloģisma 
laikmets ar tā vardarbīgo tendenciozitāti. Mākslas darbu un apstākļu apzināšana un 
analīze, nav šaubu, ir un būs grūtāka, jo nepieciešama ir iespējami izsmeļoša visu 
materiālu pētniecība. Toties arī sagaidāmie rezultāti ir un būs pilnvērtīgāki un, ja 
atceramies ētisko imperatīvu, patiesāki. Šai jomā daudzos Latvijas mākslas vēstures 
gadījumos jau bijuši vērā ņemami sasniegumi, it īpaši senāko periodu pētniecībā. Tie 
gan skaidrojami ne tikai ar Latvijas mākslas vēsturnieku atkarību no pagājušā gadsimta 
politiskajiem spēkiem, kad, piemēram, padomju laikā  “godīgāka” mākslas vēsture bija 
iespējama, aizejot tālākā pagātnē. Jāņem vērā arī vispārējā eiropeiskās mākslinieciskās 
kultūras attīstība, mainoties mākslinieka un mākslas patērētāja attiecībām. Pašsaprotami 
saistāms mākslas darbu tematiskais saturs un formveide ar pasūtītāja (baznīcas, fi rsta, 
rātskunga u.c.) vēlmēm viduslaikos un agrīnos Jaunos laikos. Te lielākās problēmas ir 
informācijas avotu trūkums, kas jāpārvar, skrupulozi pētot un skaidrojot fragmentāri 
saglabājušos visu veida artefaktus un tekstus, kas arī tika darīts, gatavojot, piemēram, 
pieminētās vispārējās Latvijas mākslas vēstures 1. sējumu, kas tiks publicēts, kā jācer, 
nākamā pusgadā. Sarežģītāks socioloģiskā aspektā mākslinieku un patērētāju attiecību 
šķetināšanas process, analizējot 19. un 20. gadsimtu parādības līdz ar pieaugošo 
mākslinieku emancipāciju jaunāko un visjaunāko sociālo, ekonomisko un kultūras 
pārvērtību laikmetos. Tieši ar to bija nodarbināti tās pašas vispārējās Latvijas mākslas 
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vēstures jau publicēto 4., 5. un 3. sējumu autori, jo to tematika bija galvenokārt 
19. gadsimts un 20. gadsimta pirmā puse. Priekšā stāvošā 6. sējuma tematika – divu 
okupāciju un diasporas māksla un mākslas dzīve šos problemātiskos jautājumus 
saasina it īpaši. Latvijā, kā zināms, palikušajiem māksliniekiem bija jāpakļaujas 
uzspiestajam socreālismam, kas gan ilgstošās padomju okupācijas gados evolucionēja 
no izteikti ortodoksālā uz modernizēto, kam līdzās arī mainījās uzspiestais un, jāsaka, 
daudzslāņainais mākslinieku konformisms. Sējuma autoru neizbēgams uzdevums  būs 
noteikt tālaika mākslas “dubultā koda” pazīmes, kad darbu tematikas izvēle, šķietami 
atbilstot ofi ciālajam pieprasījumam, netieši vēstīja arī kaut ko citu, kaut vai konotāciju 
līmenī, piemēram,  uzkrītoši pievēršoties vēsturiskai kauguriešu sacelšanās tēmai, tēlojot 
aizrautīgi latviešu strēlniekus, vai pārvēršot “sociālistiskā darba” ainu par formveides 
eksperimentu lauku. Savukārt, analizējot trimdas mākslu, par risināmu problēmu kļūst 
skatījumā iekļaujamo parādību robežas, nosakot, cik lielā mērā iespējams piesaistīt 
Latvijas mākslas vēsturei jaunāko paaudžu latviešu cilmes māksliniekus, kas kā tādi 
izauguši mītnes zemju mākslas pasaulēs. 

Mūsu mākslas vēsturniekiem vēl ir citu aspektu uzdevumi, kas ir jau risināti, bet 
būs vēl risināmi tuvākā laikā. Aplūkojot pēdējo gadu desmitu aktuālo t. s. laikmetīgo 
mākslu, to iespējams skatīt kā daudzējādā ziņā morfoloģisku un arī tehnoloģisku 
problēmu,  jo pētījumu objekti bieži savieno statiskās telpas un laika mākslas, turklāt 
tradicionālās tehnikas un attiecīgie mākslas veidi, kas mūsu postmodernisma laikmeta 
nebūt neizzūd, koeksistē ar “ready-made” un elektronisko mediju mākslu. Tādējādi 
daudzās multimediālās parādības izaicina mākslas vēsturnieku ierastās interpretācijas 
metodes. Katra perioda mākslas, tās sociālā, politiskā, tehnoloģiskā konteksta apraksts 
un skaidrojums ir objektīvistiski virzīts mākslas vēsturnieka uzdevums. Bet vēl nāk 
klāt aksioloģiskais – vērtējumu aspekts, jo mākslas vēsture veido pieminēto  kanonu: 
izcilāko un mazāk nozīmīgu darbu un to autoru hierarhiju, kas, protams, ir gan noturīgs, 
gan mainīgs lielums, pastāvīgi atkarīgs no tikpat mainīgām viena  vai otra perioda 
mākslas pasaules, ekspertu, plašās publikas pieņemtām vērtībām.

Latvijas mākslas vēstures uzdevumi ir daudzi un dažādi: nezināmu vai mazzināmu 
parādību atklāšana, jau kādreiz aprakstīto artefaktu un mākslas dzīves notikumu jauns 
skatījums un raksturojums, nākot klāt jaunai, pētniecības gaitā iegūtai informācijai, 
pieminētā kanona veidošana, teorētisko un metodisko pieņēmumu pārbaude, pētniecības 
rezultātu izklāsts tekstos atbilstoši katra teksta žanram, nemaz nerunājot par vēl citiem 
mākslas pedagoģijas, popularizācijas, pieminekļu kopšanas pasākumiem. Uzdevumi 
rodas aizvien jauni un, sintezējot  teikto, var apgalvot, ka visa Latvijas mākslas vēsture 
ir viens liels pastāvīgi risināms uzdevums.
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Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam akadēmiķim 
Andrejam Ērglim

LZA korespondētājloceklis Dainis Krieviņš

Cienījamie Zinātņu akadēmijas pilnsapulces dalībnieki!
Man ir liels gods stādīt Jums priekšā šā gada LZA Lielās medaļas saņēmēju profesoru 

Andreju Ērgli, ar kuru mani vieno tas, ka mēs esam ikdienā kolēģi Paula Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā un invazīvi ārstējam asinsvadus. Tiesa gan, viņš saka, 
ka veic operācijas sirds asinsvadiem, kaut gan ir nācis no internistu sfēras un veic tikai 
mazinvazīvu procedūru perkutāni, t. i., ar dūrienu ādā. Ja jālieto skalpelis, tomēr mēs, 
ķirurgi, esam “īstu operāciju veicēji”. 

Saņemot  Lielo medaļu, kas ir lielākais apbalvojums, ko piešķir Zinātņu akadēmija 
par izciliem radošiem sasniegumiem, gribu sumināt kolēģi Andreju Ērgli, pievēršoties 
viņa darbības multidisciplinārajiem aspektiem. Un, lai to labāk raksturotu, izmantošu 
Aleksandra Dimā (Alexandre Dumas) romāna “Trīs musketieri” varoņstāstus.

D’Artanjans (D’Artagnan) ir jaunietis no sīkās muižniecības ar degošām acīm un 
sirdi, kurš vēlas iekarot pasauli un veikt lielus darbus valsts labā. 

Līdzīgi arī Andrejs, pabeidzis elitāro Rīgas 1. vidusskolu, pēc Rīgas Medicīnas 
institūta beigšanas stažējoties gan Stenforda Universitātē, gan citās vadošajās pasaules 
klīnikās, ātri vien kļuva par jaunas un perspektīvas specialitātes – invazīvā kardiolo-
ģija – vienu no pionieriem Baltijā. Manuprāt, Andreja veiksmes un izaugsmes atslēgas 
vārdi ir: “Viss ir iespējams, vajag tikai gribēt, nav nekādu domas vai birokrātisko 
ierobežojumu, nevajag muldēt, bet vajag darīt…”.

Aramiss, jaunākais bērns ģimenē, aizsūtīts kļūt par mācītāju, pats gudrākais 
ģimenē. 

Savukārt profesors Andrejs Ērglis savu karjeru lielākoties veltījis kardiologa 
specialitātei un strādājis tajā ar lielu degsmi, kļūstot par visā pasaulē atzītu speciālistu 
un viedokļa paudēju, jeb kā starptautiski tiek dēvēts KOLu (Kee opinion leader). 
Profesora Ērgļa veiksmes atslēga ir bijusi gudrība, savā profesionālajā darbā apgūstot 
un apvienojot multidisciplināru pieeju: viņš ir gan radiologs, gan kardiologs, gan 
invazīvais radiologs. Un, ja šodien mēs runājam par modernu pieeju medicīnā, veidojot 
multidisciplināras komandas un pieejas ārstniecībai, tad profesors Ērglis tāds ir jau 30 
gadus. Un medicīna zināmā mērā arī ir reliģija. Lai kaut ko izdarītu, varbūt pietiek ar 
zināšanām, bet lai ko attīstītu – nepieciešamas arī fi lozofi jas prasmes. Un tās Andrejam 
ir labi attīstītas.
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Portoss (Porthos) ir liels Burgundijas vīnu cienītājs ar izaugsmes mērķi nokļūt 
aristokrātijā. …

Te nu jāteic, ka profesors Ērglis ir droši vien izdzēris ne vienu vien tilpni  laba vīna, 
lai kļūtu par vienu no Eiropas un visas pasaules kardioloģijas atzītākajiem inovatoriem 
un pētniekiem. Devis milzīgu ieguldījumu aterosklerozes, cilmes šūnu, sirds asinsvadu 
mazinvazīvās ārstēšanas, sirds vārstuļu endovaskulārās ķirurģijas, jaunu medikamentu 
un ierīču pētniecībā. Tas ir rezultējies ne vien ar daudzu simtu uzstāšanās reizēm 
visos pasaules vadošajos kardioloģijas forumos, bet arī ar vairāk nekā 130 citētajām 
publikācijām un vienu no augstākajiem Hirša indeksiem Latvijas zinātnieku vidū.

Atoss (Athos) – nopietnākais šajā musketieru komandā, cienījams aristokrāts – 
grāfs.

Savukārt profesors Ērglis ar savām organizatora dotībām un prasmi organizēt ir bijis 
un joprojām ir daudzu organizāciju galvgalī. Vadot Latvijas Kardiologu biedrību, LU 
Kardioloģijas institūtu, LU katedru, PSKUS Kardioloģijas centru, daudzu starptautisko 
konferenču orgkomitejas, Andrejs ir padarījis Latvijas kardioloģijas specialitāti un 
pacientu aprūpi par vienu no labākajām pasaulē, pat šī brīža askētiskā fi nansējuma 
apstākļos. Profesora Ērgļa radošā sadarbība ir tikusi augsti novērtēta ne vien Latvijā, 
bet arī Baltijā, Eiropā, Amerikā, Krievijā un citviet pasaulē.

Un beidzot es nonāku pie pēdējā šī stāsta varoņa un profesora Ērgļa prototipa – 
kardināla Rišeljē (Richelieu), kurš pretēji Aleksandra Dimā mazliet deformētajam 
literārajam tēlam dzīvē bija atzīts valstsvīrs: vēsturiski tālredzīgs stratēģis, politiķis un 
pragmatiķis, kurš valdīja Francijā līdzās karalim. 

Profesors Ērglis skatās plašāk kā tikai šauras vienas specialitātes attīstībā. Kā 
tāds nemiera gars viņš ir klāt visās norisēs, kas vērstas uz medicīnas, akadēmiskās 
izglītības un valsts attīstību. PSKUS Stratēģiskā padome, LU Stratēģiskā padome, VM 
galvenais speciālists, padomnieks politiķiem. Tās ir tikai dažas no Andreja aktivitātēm, 
mērķtiecīgi palīdzot Latvijas  valsts attīstībai. Profesoru Ērgli noteikti var saukt par 
tālredzīgu stratēģi, politiķi un praktiķi.

Ar Andreju mums ir kopīgs mūsu karjeras attīstības mentors, un tas ir viens 
no izcilākajiem latviešu izcelsmes zinātniekiem pasaulē,  Stenforda Universitātes 
emeritētais profesors Kristaps Zariņš. Arī viņš vēlas teikt kādu vārdu šajā laudatio 
sakarā. 

Kopsavilkumā gribu sacīt, ka kolēģim Ērglim piemīt šī cēlā putna – ērgļa – 
lidojums. Viņš saredz spēles lauku sev apkārt, savā valstī un pasaulē. Un, manuprāt, 
kas ir vēl svarīgāk, Andrejs Ērglis saredz lietu virzību no šodienas nākotnē, arī pēc gadu 
desmitiem, spēj to paredzēt un ietekmēt, spēj uzņemties atbildību un sniegt neordinārus 
risinājumus. Un šī māka un māksla nav dota katram. 
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Ne velti ģeniālais zinātnieks Alberts Einšteins ir teicis: “Tikai tie, kas uzņemas 
absurdus mēģinājumus, spēj sasniegt neiespējamo.” 

Apsveicu profesoru Andreju Ērgli ! 

Andrejam Erglim – LZA Lielās medaļas balva
LZA ārzemju loceklis, Stenforda Universitātes 

emeritētais profesors Kristaps Zariņš

Godājamais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezident un akadēmijas locekļi!  Ar lielu 
prieku apsveicu profesoru Andreju Ērgli ar Lielo medaļu.  Profesors Ērglis šo atzinību 
ir godam pelnījis ar saviem ilgstošiem un ļoti nozīmīgiem panākumiem kardioloģijas 
pētniecībā un veselības aprūpes uzlabošanā. Viņa ietekme ir manāma ne tikai Latvijā un 
Baltijā, bet arī plašās pasaules malās. 

Tāpēc ar prieku nāku palīgā Dainim [prof. Dainis Krieviņš], sniedzot šo Laudatio 
profesoram Andrejam Ērglim.

Ir jau pagājuši vairāk kā 30 gadi, kopš pirmo reizi satiku Andreju Ērgli. Viņš tanī 
laikā bija jauns kardiologs un apstākļi bija grūti…, bet viņam netrūka idejas, enerģijas, 
drosmes un spējas.  Tajā laikā koronarā angioplastija un stentēšana bija jauna ideja 
kardioloģijā, kura vēl nebija pielietota Latvijā.  Un, kaut gan Stradiņu angiogrāfi jas 
aparāts bija vecs, nolietots un nez cik skaidri nerādīja, Andrejs Ērglis spēja paveikt 
pirmo koronāro angioplastiju Latvijā. Tas bija liels panākums pirms 30 gadiem...  Un 
tas atvēra durvis uz moderno kardioloģijas attīstību Latvijā.  Koronārā sirds slimība  
arvien  ir galvenais nāves cēlonis kā Latvijā, tā arī visā pasaulē.  Un Andrejs Ērglis 
ir bijis vadošs spēks cīņā pret kardiovaskulāram slimībām. Sākot ar jaunu digitālo 
angiogrāfi jas aparatūru un jaunām mazinvazīvām ārstēšanas metodēm, Andrejs Ērglis 
uzlaboja kardioloģijas ārstēšanas standartu un attīstīja Latvijas Kardioloģijas centru.  Ar 
izciliem klīniskiem rezultātiem Latvijas kardiologi piedalās internacionālos zinātniskos 
pētījumos, novērtē jaunas tehnoloģijas, apmāca kardiologus no visas pasaules un 
publicē zinātniskus rakstus augstākā līmeņa medicīnas žurnālos.  Latvijas Kardioloģijas 
centrs šodien ir starp labākiem kardioloģijas centriem Eiropā, un Andrejs Ērglis ir atzīts 
kā viens no pasaules vadošiem invazīviem kardiologiem.  Viņš ir respektēta un iecienīta 
autoritāte visās pasaules malās.  

Bet Andreja Ērgļa panākumi nav ierobežoti invazīvā kardioloģijā vien.  Viņam ir 
liela interese un plašs redzējums par jaunām idejām, kuras varētu uzlabot nākotnes 
medicīnas aprūpi. Un šinī sakarā es gribētu pastāstīt, kā viņa tālredzība veicināja jaunas 
kardioloģijas diagnostikas metodes attīstību, kurā man ir personīga interese.  Mēs 
Stenforda Universitātes laboratorijās bijām attīstījuši matemātisku modelēšanas metodi, 
kura spēj neinvazīvi defi nēt koronārās asinsplūsmas traucējumus. Šī metode bija 
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bāzēta uz koronāras datortomogrāfi jas datiem.  Bet, diemžēl, mēs nespējām ieinteresēt 
Stenfordas kardiologus, lai novērtē jauno metodi.

Laimīgā kārtā es sastapu Andreju Ērgli kardiologu konferencē Sanfrancisko un 
parādīju viņam šo metodi. Momentā viņš saprata, ka tā varētu uzlabot neinvazīvo 
kardioloģijas diagnostiku, un tas varētu nākt par labu kardioloģijas slimniekiem.  Lai 
to pierādītu, viņš mani aicināja uz Rīgu, lai varētu salīdzināt matemātisko modeli 
ar invazīviem mērījumiem katerizācijas laboratorijā.  To mēs arī darījām, un pirms 
10 gadiem  Andrejs Ērglis bija pirmais pasaulē, kurš salīdzināja šo jauno metodi ar 
katerizācijas laboratorijas mērījumiem Stradiņa slimnīcā. Rezultāti bija labi, un tie 
rādīja, ka neinvazīvā metode ir akurāta un labvēlīga pacientiem, par to Andrejs ziņoja 
Eiropas Kardiologu kongresā 2010. gadā Stokholmā.  Šis pārsteidzošais ziņojums bija 
brīnums pasaules kardiologiem ...  kā tas varēja būt, ka Latvija bija pirmā vietā ar šo 
jauno tehnoloģiju?  Es biju ļoti lepns, ka ziņojums nāca no Latvijas!  

Pašlaik šī neinvazīvā diagnostika tiek pielietota ikdienas klīniskā praksē Eiropā, 
Anglijā, Amerikā, Kanādā un Japānā. Liels paldies, Andrej...  Tu biji pirmais, kas 
redzēja, ka šī tehnoloģija varētu būt vērtīga sirds slimniekiem, un pareģoji “paradigmas 
maiņu koronārās sirds slimības izpratnē” ar rakstu žurnālā “Latvijas Ārsts” jau 2012. 
gadā.  

Paldies, Andrej, par visu, ko Tu esi darījis sirds asinsvadu slimnieku labā. Tu 
esi uzlabojis kardiovaskulāro ārstēšanu Latvijā, ietekmējis kardioloģijas zināšanas 
nozīmīgā veidā un cēlis Latvijas tēlu pasaulē. 

Ar lielu cieņu es apsveicu Andreju Ērgli kā Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās 
medaļas laureātu.  

Ēnu spēles jeb ceļš uz komandas zinātni
Lielās medaļas laureāts akadēmiķis Andrejs Ērglis

Kad gatavoju lekciju Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas pasniegšanas pasākumam, 
Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam jautāju: “Ja 20 minūtēs nevaru izstāstīt visu 
savu dzīvi – vai tā ir bagāta dzīve vai arī gara nabadzība?” Un Muižnieka kungs man atbildēja: 
“Varbūt visu dzīvi nevajag izstāstīt!?”

Bērnībā Ventspils ielā es dzīvoju Heinriha Bella mājā bez saimnieka. Tur bijām liels 
pulks, vairākas ģimenes – mūsu ciltsmāte Ņina Fjodorovna Mališeva-Stradiņa, viņas 
bērni ar ģimenēm Irēna Stradiņa, Maija Sosāre, Jānis Stradiņš un mana mamma Asja 
Ērgle ar manu tēvu ķīmiķi un izgudrotāju Andreju Ērgli, kuru sauca par lielo Andreju, 
attiecīgi mani – par mazo. Mūsu māja atradās Pārdaugavā ziemā piesnigušā un vasarā 
liepām smaržojošā, bruģa klātā ieliņā – Ventspils ielā. Tur pagāja viena manas bērnības 
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daļa kā ielas bērnam ar visām no tā izrietošajām sekām. Mana otra vecmāmiņa, Daina 
Ērgle, dzīvoja centrā K. Barona ielā, mājā, kuru ironiskā kārtā pašreiz ir atguvusi 
Latvijas Universitāte. No turienes – manas asociācijas ar Čaka aprakstīto mūždien 
grabošo tramvaju un pilsētas smaržām. Tātad – kontrasti no pašas bērnības. Vecmāmiņas 
dzīvoklī bija liela bibliotēka, gleznas un milzīgs rakstāmgalds, pie kura viņa man 
mācīja dažādas zinības. Nevarētu teikt, ka biju tas paklausīgākais bērns. Viņas vīrs, 
mans vectētiņš, Pauls Ērglis Latvijas laikā bija skolu inspektors, bet nomira, man vēl 
pavisam mazam esot. Viņa brālēns bija slavenais polārpētnieks un tā laika modernās 
kosmogonijas teorijas autors, Padomju Savienības Zinātņu akadēmijas viceprezidents, 
slavenās Čeļuskina ekspedīcijas vadītājs Otto Šmits. No bērnības atceros Jāņa Stradiņa 
grāmatu “Lielā zinātnes pasaule un mēs” par to, kāpēc mazai valstij ir vajadzīga sava 
zinātne. Tas bija mans sākums...

Visa mūsu ģimene vienā vai otrā veidā bija saistīta ar medicīnu. Slimnīcu pāri 
ielai es atceros tik, cik atceros sevi. Īpaši man slimnīca asociējās ar medicīnas māsu 
stērķelētajām baltajām cepurēm ar sarkanu krustu pierē un viņu stāju. To es izbaudīju, 
dzīvodamies Ņinas Fjodorovnas Mališevas-Stradiņas vadītajā nodaļā, kur strādāja arī 
mana mamma. Mammas ietekme manā dzīves uztverē ir nenoliedzama. Mani vecāki jau 
no bērnības izturējās pret mani kā līdzvērtīgu, sniedzot man, es teiktu, ļoti interesantu 
fi losofi sku, bohēmistisku, kā arī pietiekami praktisku dzīves modeļa kokteili.

Kad nonācu līdz baltajam ārsta halātam, man bija divi mentori. Manas māsīcas 
Adrianas vīrs prof. Uldis Kalniņš mudināja mani ne tikai studēt un strādāt, bet arī 
pievērsties pētniecībai. Profesors, kurš tanī laikā vēl nebija profesors, bija absolūti 
fanātisks un aizrautīgs basketbolists un pētnieks. Visu, ko viņš darīja, viņš darīja ar 
maksimālu atdevi, nepieļaujot kompromisus ne ar sevi, ne citiem. Zinātne viņam bija 
augstākā patiesība un godīgums tajā – vēl vairāk. Tāpēc bija arī tādi, kuri viņu nesaprata. 
Tomēr uzskatu, ka viņš ir viens no izcilajiem, kuru dēļ kardioloģija Latvijā šobrīd ir tik 
augstā līmenī.

Otrs no maniem lielajiem skolotājiem manā pamatspecialitātē bija dr. Andris Saltups, 
kuru satiku Latviešu ārstu kongresā 1993. gadā. Viņš Austrālijā viens no pirmajiem 
pasaulē sāka izmantot angioplastijas metodi un veica Austrālijā pirmo intrakoronāro 
trombolīzi. 

Nenovērtējama ir arī prof. Kristapa Zariņa loma gan manā dzīvē, gan visas Latvijas 
modernās medicīnas attīstībā. Prof. Zariņš kopā ar patologu Seimuru Glāgovu 
(Seymour Glagov, 1925–2008) ir modernās aterosklerozes teorijas autors. 1993. gadā 
viņš mani uzaicināja stažēties Stenfordas Universitātē, kur man bija laime mācīties no 
mastodontiem – invazīvās kardioloģijas pamatlicējiem un leģendām. Rīta konferencēs 
tur varēju sēdēt blakus sistemātisku un metodisku sirds transplantāciju ieviesējam 
superleģendai Normanam Šamvejam (Norman Edward Shumway, 1923–2006).

Līdz 20. gs. 90. gadiem sirds ķirurģija un kardioloģija pastāvēja it kā blakus, un 
tomēr nedaudz atstatu. Līdz ar angioplastiju sākās kardioloģijas un sirds ķirurģijas 

68

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



tuvināšanās un no sirds ķirurģijas izauga invazīvā kardioloģija. Sirds komanda ir 
veidojusies, pakāpjoties uz mūsu izcilo sirds ķirurgu profesoru Jāņa Volkolākova, Ēvalda 
Ezerieša, Anatolija Ņikitina, Jura Jansona, Ara Lāča un citu pleciem. Sākot strādāt ar 
angioplastiju, mums, jauniem ārstiem, vajadzēja lauzt priekšstatus par kardioloģiju 
un apšaubīt autoritātes. Vienu mēnesi pirms Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 
1990. gada 4. aprīlī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā prof. Jāņa 
Volkolākova Sirds un asinsvadu ķirurģijas centrā, palīdzot dr. Andim Dombrovskim, 
man izdevās veikt Latvijā pirmo angioplastiju jeb sašaurināto asinsvadu paplašināšanas 
operāciju, kas uzskatāma par modernās kardioloģijas aizsākumu Latvijā. Citējot Nilu 
Ārmstrongu, arī mūsu mazais baloniņš, ar kuru paplašinājām aterosklerozes izraisītu 
sašaurinājumu sirds labajā vainagartērijā, bija “viens mazs solis cilvēkam, bet milzīgs 
lēciens cilvēcei”. Tas notika, pateicoties prof. Ulda Kalniņa atbalstam un mūsu drosmei 
un zināmā mērā arī pārgalvībai. Tehniski to varējām izdarīt, jo mūsu skolotājs asinsvadu 
intervencēs bija izcilākais no izcilākajiem, kurš mācēja visu, ārsts un basketbolists Juris 
Jansons. To dienu atceros kā vakardienu un ar milzīgu pateicību maniem kolēģiem 
dr. Iļjam Zakkem, doc. Ivetai Mintālei, medicīnas māsām Melitai Strautai un Guntrai 
Kučikai, kā arī visiem citiem. Lai arī biju ļoti jauns un diezgan “lecīgs”, biju no sirds 
aizkustināts un pateicīgs apbrīnojamajai sirds ķirurgu komandai, kuri profesora Romana 
Lāča vadībā stāvēja vecajā, totāli nepiemērotajā angiogrāfi jas kabinetā aiz stikla, vērojot 
un drošinot Latvijā pirmo endovazālo koronārās artērijas paplašināšanas operāciju. 
Tikai tagad saprotu, kāds gods šim notikumam un tik “jaunam muļķa ārstiņam” tika 
parādīts. Man toreiz bija 25.

1996. gadā tika veikta Latvijā pirmā perkutānā koronārā intervence (percutaneous 
coronary intervention – PCI) ar metāla stenta (bare metal intracoronary stents – BMS) 
implantēšanu koronāro artēriju hronisku sašaurinājumu ārstēšanai. To veicām kopā ar 
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoru Žaku Kūlenu (Jacques J. Koolen). 2002. 
gadā tika veikta Latvijā pirmā ar zālēm pildīta metāla stenta (drug-eluting stent – DES) 
implantēšana koronāro artēriju hronisku sašaurinājumu ārstēšanai, izmantojot perkutānu 
koronāro intervenci, kas vairāk nekā par 50% samazināja restenožu jeb asinsvada 
atkārtota sašaurināšanās artērijas labotajā segmentā risku, salīdzinot ar metāla stentiem. 
2005. gadā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā komplikāciju rādītāji pēc 
veiktajām sirds un asinsvadu operācijām uz pasaules fona bija ļoti zemi, tāpēc mūs 
sāka aicināt uz dažādām konferencēm dalīties savā pieredzē un iesaistīties debatēs, kā 
pēc iespējas labāk veikt vienu vai otru operāciju, un tas ietekmēja ārstēšanas vadlīnijas 
visā pasaulē. Tā mēs pamazām iekarojām ievērību un savu vietu pasaules kardioloģijā. 
Bet mēs pie tā neapstājāmies! Man ir jāsaka, kā Blanšai no Ilgu tramvaja: es visu mūžu 
esmu bijis atkarīgs no citu cilvēku laipnības, jo mans darbs ir komandas darbs un bez 
zinošas, profesionālas, mērķtiecīgas un aizrautīgas komandas mūsu kopīgo sasniegumu 
nebūtu.
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2008. gada martā notika jauns pavērsiens – Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes 
slimnīcā izveidojām Šūnu transplantācijas centru. Šī paša gada 18. septembrī Stradiņa 
slimnīcas invazīvo kardiologu un māsu komanda veica Baltijā pirmo autologo cilmes 
šūnu transplantāciju sirds muskulī diviem pacientiem pēc nesen notikuša miokarda 
infarkta. 2009. gada 21. maijā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurgi 
prof. Ara Lāča vadībā pirmo reizi Latvijā veica cilmes šūnu implantāciju miokardā 
četrus mēnešus vecam bērnam ar smagu sirdskaiti – dilatācijas kardiomiopātiju 
(Dilatācijas KM). Jaunā metode pavēra iespējas smagas sirdskaites ārstēšanai, kurai 
līdz šim pieejamās metodes bija tikai simptomātiska sirds mazspējas terapija vai 
sirds transplantācija. Uzkrātās zināšanas, prasmes un komanda veicināja jaunu 
medicīnas tehnoloģiju pārneses platformas izveidi, kas bija būtisks priekšnoteikums 
jaunu pētniecības virzienu uzsākšanai. Šobrīd Latvijas Universitātes Kardioloģijas 
un reģeneratīvās medicīnas institūtā tiek veikti pētījumi 3D drukas tehnoloģijas 
pielietošanai. Ir izveidots 3D bioprintera prototips, tiek pētīti drukā izmantojamie 
biomateriāli, to saderība ar cilvēka šūnām un izstrādāti drukas faili dažādām  audu 
pamatnēm. Nākotnē, iespējams, šo tehnoloģiju izmantos personalizētu audu vai to 
segmentu izgatavošanai, piemēram, starpskriemeļu diskiem vai locītavu protēzēm. 
Meklējot iespējas paaugstināt šūnu terapiju pieejamību pacientiem, tiek veikti pētījumi 
liela apjoma cilvēka šūnu pavairošanai in vitro, izmantojot bioreaktoru sistēmas. Tiek 
meklēti risinājumi, kas ļaus paaugstināt bioprocesu efektivitāti un kvalitāti un samazināt 
izmaksas, automatizējot šūnu kultivēšanas procesu vadību. Pētnieciskajā darbā milzīgs 
nopelns ir Ērikam Jakobsonam un Kristapam Ērglim.

Lai gan 30 gadu laikā, attīstoties invazīvajai kardioloģijai, it kā daļēji esam 
atņēmuši darbu sirds ķirurgiem, mūsu savstarpējā sadarbība ir nevis pasliktinājusies, 
bet ievērojami uzlabojusies. Strādājot komandā, mēs kopā pieņemam lēmumus par 
pacientiem efektīvāko, drošāko, saudzīgāko ārstēšanas metodi un esam ieviesuši arī 
jaunas mazinvazīvas ārstēšanas metodes ne tikai pacientiem ar koronāro artēriju slimību, 
bet arī ar strukturālām sirds slimībām, sirds mazspēju un citām saslimšanām. 

2009. gadā Latvijā veicām pirmo transkatetrālo aortālā vārstuļa implantāciju, kas 
šobrīd ir kļuvusi par standarta ārstēšanu pacientiem ar kritisku aortālā vārstuļa stenozi 
un augstu ķirurģiskās operācijas risku. Savukārt šobrīd mūsu pētniecības intereses 
ir vairāk saistītās ar mitrālā un trikuspidālā vārstuļa patoloģijas ārstēšanu. Nesen 
pabeidzām MAVERIC pētījumu, kurā pirmo reizi cilvēku populācijā izmantojām ARTO 
sistēmu (MVRx Inc., San Mateo, California), ko veido šuve starp diviem perkutāni 
ievadītiem enkuriem priekškambaru starpsienā un koronārā sinusā. Šuvi nospriegojot, 
samazinās priekšējais–mugurējais mitrālā gredzena diametrs, tādējādi uzlabojas 
mitrālā vārstuļa lapiņu sakļaušanās un samazinās mitrāla regurgitācija. Pagājušā gadā 
uzsākām trikuspidālā vārstuļa perkutānu korekciju STTAR pētījuma ietvaros, bet 
dzīvnieku laboratorijā pētām jaunu mitrālā vārstuļa korekcijas iespēju ar Double Helix 
Annuloplasty System.
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Pēdējos gados īpaši lepojos ar vērienīgu starptautisku projektu “Sirds CTA-FFRct 
analīze un kardiovaskulārs menedžments perifēro asinsvadu ķirurģijas pacientiem bez 
koronāras anamnēzes”. Lielā mērā šis projekts varēja notikt tāpēc, ka sākotnēji Rīga kopā 
ar Stenfordu realizēja un pierādīja prof. Kristapa Zariņa un kolēģu ideju, kas balstīta uz 
ilgiem pētījumiem artēriju fi zioloģijā, hemodinamikā un šķidrumu dinamikā, izveidojot 
datorprogrammu frakcionētas plūsmas rezerves mērīšanai pēc statiska datortomogrāfi jas 
attēla. Šīs revolucionārās metodes pierādījumus mēs pirmo reizi pasaulē demonstrējām 
2009. gadā Eiropas Kardiologu biedrības kongresā Stokholmā. Pēdējo trīs gadu lielais 
projekts tapis, sadarbojoties multidisciplinārai ārstu komandai (asinsvadu ķirurgiem, 
kardiologiem, anesteziologiem, sirds ķirurgiem, invazīvajiem kardiologiem) prof. 
Kristapa Zariņa un prof. Daiņa Krieviņa vadībā ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu. 
Pētījuma laikā tika radīts mūsdienīgs sirds asinsvadu un perifēro asinsvadu izmeklēšanas 
un ārstēšanas algoritms pēc iespējas pilnvērtīgākai un precīzākai asinsvadu ķirurģijas 
pacientu izmeklēšanai un kardiovaskulārai ārstēšanai, lai ievērojami mazinātu pacientu 
mirstību. Latvija citu valstu vidū izceļas ar dažādu specialitāšu ārstu un zinātnieku spēju 
cieši, ātri un produktīvi sadarboties, turklāt pārstāvot dažādas slimnīcas, universitātes 
un institūtus. Šis projekts ir izcils piemērs, kāpēc ir nepieciešams valsts fi nansējums 
medicīnas zinātnei – mēs esam ne tikai konkurētspējīgi pasaules zinātnē, mēs patiesībā 
spējam ietekmēt pasaules pētniecības ekosistēmu. 

Vēl viena no zinātnes jomām, kur satiekas kardioloģija un citas nozares, ir 
epidemioloģija. Nesen ar Eiropas Sociālā fonda un Veselības ministrijas atbalstu 
pabeidzām Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību 
šķērsgriezuma pētījumu. Tagad mēs zinām ļoti daudz par Latvijas iedzīvotāju riska 
faktoru izplatību dažādās dzimuma, vecuma un sociālajās grupās. Mums vairs nav 
jāekstrapolē dati no citām Eiropas valstīm. Zinātniski pamatoti dati par veselības riska 
faktoru izplatību Latvijā ir būtiski ne tikai pārdomātas un mērķtiecīgas sabiedrības 
veselības veicināšanas nolūkos ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pagarināt 
dzīves ilgumu, bet arī  pārdomātas nodokļu, vides, labklājības, izglītības, demogrāfi jas, 
infrastruktūras politikas veidošanai atbilstoši ANO ilgtspējas mērķos defi nētajai 
pieejai “veselība visās politikās”, kā arī lai noteiktu prioritātes investīcijām veselības 
aprūpē. Jau šobrīd vairāki šajā pētījumā iegūtie secinājumi ir veicinājuši priekšlikumus 
iekļaušanai “Veselības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam” projektā. Šāda rakstura 
epidemioloģiskos pētījumus ir nepieciešams veidot regulāri, vismaz reizi piecos gados, 
lai to rezultātus izmantotu veselības aprūpes pasākumu efektivitātes mērīšanai un 
veselības aprūpes politikas vērtēšanai. 

Pašreiz procesā ir Latvijas valdības toreizējā premjera Māra Kučinska atbalstīts un 
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka Raimonda Aleksejenko un komandas 
virzīts projekts sadarbībā ar divām pasaules superstruktūrām Microsoft un Roche par 
radikāli jaunu vēža diagnostiku ar šķidrās biopsijas metodi un gēnu datu ezera izveidi. 
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Man ir liela laime vismaz formāli vadīt šo LIAA atbalstīto multidisciplināras komandas 
veicamo projektu. 

Studiju laikā kāds no profesoriem teica – ja negribat neko saprast, ejiet uz 
rentgenoloģiju, jo tur varēsiet spēlēt ēnu spēles. Patiesībā ēnu spēles mēs spēlējam ik 
dienu it visā – tas ir jautājums par redzes punktu, no kura skatāmies uz kādu priekšmetu, 
ķermeni, parādību, tautu, cilvēku. Un mēs īsti nezinām, kur ir patiesība. Jūs esat 
pārliecināts par to, ko redzat, bet visbiežāk tā ir ilūzija jeb tikai daļēja patiesība no 
jūsu skatu punkta. Tāpēc ir būtiski, lai būtu dažādi skatu punkti. Un to spēj komanda. 
Šobrīd medicīna vairs nav tikai viena ārsta attiecības ar pacientu un zinātne vairs nav 
tikai viena zinātnieka attiecības ar mikroskopu, bet gan komandas darbs. Kardioloģijā 
satiekas klīniskās zinātnes, bioloģija, anatomija, matemātika, fi zika, epidemioloģija, 
biostatistika, animācija, dizains un citas nozares un jomas. Šajā komandu zinātnē ir 
milzīgi daudz iesaistīto pušu un personu, un mēs nevaram pateikt, kurš viens ir izgudrojis 
vai izārstējis. Kāda augsti stāvoša kundze man reiz teica: “Bet jums publikācijās ir tik 
daudz autoru…” Jā, jo mēs strādājam komandā un strādāsim komandā arvien vairāk, 
jo zinātnes šī brīža izaicinājums ir ceļš sākumā uz personalizētas un tālāk precīzijas 
medicīnas virzienā. Tas varētu būt Latvijas kā mazas, bet lepnas valsts trumpis! 

Gētes (Raiņa tulkojums) Fausts slēdza līgumu ar Mefi stofeli: “Ja es uz acumirkļa 
teiktu: Cik jauks tu esi, paliec vēl pie manis! Tad vari mani saitēs siet. Tad labprāt gribu 
bojā iet.” Ja mēs neredzam turpinājumu un apstājamies, tad mēs kā indivīdi, kā tauta, kā 
valsts beidzamies. Tāpēc mums ir vajadzīga sava zinātne!
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2020. gadā notika 11 Senāta sēdes (14. janvārī, 11. februārī, 3. martā, 21. aprīlī, 
12. maijā, 30. jūnijā, 15. septembrī,  6. oktobrī,  27. oktobrī, 11. novembrī, 
8. decembrī). 

14. janvāra sēdē Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra 
LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem. Ar jauno Augstskolu tipoloģijas 
modeli Senāta locekļus un pieaicinātos augstskolu rektorus iepazīstināja Arvils 
Ašeradens, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, un 
Dmitrijs Stepanovs, IZM valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta direktors. Tika parakstīta deklarācija par sadarbību Latvijas 
produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā, to parakstīja LZA prezidents 
O. Spārītis, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Latvijas Produktivitātes, 
efektivitātes, attīstības un konkurētspējas zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes 
domnīca LV PEAK” vārdā LZA korespondētājloceklis Gundars Bērziņš, LZA Eiropas 
politikas pētījumu institūta pārstāves I. Šteinbuka un Z. Zeibote. 

Senāts apstiprināja nodaļu kvotas Senāta locekļiem – katra LZA zinātņu nodaļa var 
izvirzīt četrus locekļus LZA Senātam.

11. februāra Senāta sēdē tika pieņemts lēmums par LZA Statūtu grozīšanas komisijas 
apstiprināšanu, LZA prezidents O. Spārītis runāja par LZA jaunās vadības uzdevumiem 
nākamajos četros gados, LZA prezidenta kandidāti akadēmiķi I. Kalviņš un A. Siliņš 
iepazīstināja ar savām  programmām LZA darbības uzlabošanā ievēlēšanas gadījumā.

3. marta sēdē Senāts piešķīra LZA Lielo medaļu LZA goda loceklim Eduardam 
Kļaviņam par ieguldījumu Latvijas un Eiropas mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, 
kā arī daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” izdošanas 
organizēšanā, vadīšanā un intelektuālajā bagātināšanā un LZA īstenajam loceklim 
Andrejam Ērglim par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds 
slimību ārstēšanā Latvijā.

Senāts apsprieda nodaļu sēžu rezultātus par nodaļu priekšsēdētāju vēlēšanām, Senāta 
locekļu kandidātu izvirzīšanu, atbalstu LZA prezidenta kandidātiem, kā arī par prezidenta 
kandidātu, Senāta locekļu kandidātu, Uzraudzības padomes locekļu kandidātu, ievēlēto 
nodaļas priekšsēdētāju kandidātu iekļaušanu balsošanas biļetenos.

Senāts apstiprināja ekspertu komisijas lēmumu un piešķīra Vitauta Tamuža balvu 
Dr.sc.ing. Andrim Freimanim.

Senāts apstiprināja Nolikumu par LZA amatpersonu vēlēšanām un LZA 
ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskatu par LZA darbību 2019. gadā (tēzes referātam 
LZA pilnsapulcē 2. aprīlī).
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21. aprīlī attālinātā  sēdē Senāts pieņēma vairākus lēmumus.

LZA Senāta 2020.  gada 21. aprīļa lēmums Nr. 1:
Ņemot vērā Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju un izņēmuma stāvokli 

valstī un tā noteiktos ierobežojumus (Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 Rīgā 
2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)), kā arī faktu, ka 2020. gada 30. aprīlī atbilstoši 
LZA Statūtu p.p. 5.1.4 , 5.2.2 un 5.5 beidzas LZA prezidenta un citu LZA amatpersonu, 
LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes pilnvaras,

LZA Senāts nolemj:
1. Pamatojoties uz LZA Statūtu p. 5.2, pagarināt LZA amatpersonu: LZA prezidenta, 

viceprezidentu, ģenerālsekretāra, ārlietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, nodaļu 
priekšsēdētāju, Uzraudzības padomes pilnvaras līdz nākamajai LZA pilnsapulcei.

2. Lūgt nākamo LZA pilnsapulci apstiprināt šī LZA Senāta lēmuma 1. punktu.
3. Aicināt pilnsapulci pagarināt LZA amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības 

padomes darbības pilnvaras  līdz jaunievēlētās LZA vadības un Uzraudzības padomes 
jaunā sastāva darba pienākumu uzsākšanai.

4. Aicināt LZA prezidentu un LZA Prezidiju atbilstoši LZA Statūtu p. 4.1.2 sasaukt 
LZA ārkārtas pilnsapulci nenotikušās 2020. gada Pavasara pilnsapulces vietā ne vēlāk 
kā divu mēnešu laikā pēc valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa un noteikto pulcēšanās 
ierobežojumu atcelšanas, bet ne jūlija un augusta mēnešos, kas tradicionāli ir 
atvaļinājumu laiks.

5. Turpināt iesākto LZA prezidenta un citu amatpersonu, LZA Senāta un LZA 
Uzraudzības padomes vēlēšanu procesu, ņemot vērā jau izvirzītās kandidatūras, 
nākamajā ārkārtas pilnsapulcē, t. sk. nodrošinot LZA Statūtu p. 5.1.2 paredzēto 
balsošanu pa pastu.

LZA Senāta 2020.  gada 21. aprīļa lēmums Nr. 2:
Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1 LZA Senāts izsludina sekojošas vakances 

2020. gada Rudens pilnsapulces jaunu locekļu vēlēšanām:
1. LZA īstenajiem locekļiem – 8 vakances
2. LZA ārzemju locekļiem – 3 vakances
3. LZA korespondētājlocekļiem tiek izsludinātas vakances sekojošās zinātnes 

nozarēs:

Medicīna    – 1 vakance
Materiālzinātne   – 1 vakance
Fizika    – 1 vakance
Informātika    – 1 vakance
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Filozofi ja    – 1 vakance
Valodniecība    – 1 vakance
Vēsture    – 1 vakance
Lauksaimniecības zinātne  – 1 vakance
Pārtikas zinātne   – 1 vakance

 12. maijā Senāts attālinātā balsojumā (ar E–pastu) pieņēma lēmumu:
Tā kā joprojām darbojas Ministru kabineta izsludinātā ārkārtas situācija valstī un tās 

noteiktie  ierobežojumi pulcēties, LZA Senāts attālināti nolemj:
1. Pagarināt 2016. gada 10. maija Senātā ievēlētās LZA ģenerālsekretāra vietnieces 

Baibas Rivžas pilnvaras līdz jaunievēlētā Senāta sanākšanai.
2. Pagarināt 2016. gada 10. maija Senātā apstiprinātās valdes (priekšsēdētājs 

ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš, valdes locekļi Baiba Rivža, Bruno Andersons)  
pilnvaru laiku līdz jaunievēlētā Senāta sanākšanai. 

3.  Izsludināt LZA vārdbalvu konkursu 2021. gadam.

30. jūnija sēdē Senāts, pamatojoties uz Senāta 2020. gada 11. februārī izveidotās 
LZA Statūtu grozīšanas komisijas 2020. gada 15. jūnija atzinumu, nolēma virzīt 
izskatīšanai un pieņemšanai nākamajā LZA pilnsapulcē  LZA Statūtu grozījumus 
attiecībā uz vecuma cenzu LZA korespondētājlocekļu un īsteno locekļu kandidātiem, 
izteica atbalstu LZA augstceltnes rekonstrukcijas un attīstības iecerei, noklausījās IZM 
valsts sekretāra vietnieka, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 
direktora Dmitrija Stepanova ziņojumu par IZM plāniem zinātnes atbalstam un 
papildu fi nansējuma piesaistīšanai, apstiprināja LZA jaunu locekļu vēlēšanām pieteikto 
kandidātu sarakstu,  apstiprināja LZA Vēstu redakcijas padomes priekšsēdētāju (akad. 
O. Spārīti) un Zinātnes Vēstneša redakcijas padomes priekšsēdētāju (akad. G. Zemīti) 
uz nākamajiem trim gadiem. 

15. septembra sēdē Senāts noklausījās un apsprieda trīs LZA īsteno locekļu 
kandidātu zinātniskus ziņojumus:

LZA korespondētājlocekles Annas Stafeckas “Ieskats latviešu ģeolingvistikā: 
vēsture un perspektīva”, LZA korespondētājlocekles Tatjanas Koķes “Pieaugušo 
un augstskolas pedagoģija studiju procesam” un LZA korespondētājlocekles Māras 
Pilmanes “Morfoloģija slimību patoģenēzes noskaidrošanai”.

Senāts izvirzīja Ministru kabineta balvai zinātnē LZA akadēmiķi, datorzinātņu 
doktoru Modri Greitānu par izcilu ieguldījumu mākslīgā intelekta ierīču izstrādē un 
elektronisko sensoru signālu apstrādē un LZA korespondētājlocekli Ludmilu Vīksnu 
par ieguldījumu  zinātniskajā darbā infektoloģijā un aktuālu sabiedrības veselības 
problēmu izpētē.
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Senāts piešķīra vienu papildu vakanci ārzemju locekļiem LZA jaunu locekļu 
vēlēšanām Rudens pilnsapulcē.

6. oktobra sēdē Senāts noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļa Jāņa 
Loča zinātnisko ziņojumu “Biomateriāli kaulaudu reģenerācijai”, LZA korespondētāj-
locekļa Aivara Bērziņa zinātnisko ziņojumu “Infekciju (zoonožu) molekulārā 
epidemioloģija un antimikrobiālā rezistence” un LZA korespondētājlocekļa Roberta 
Eglīša zinātnisko ziņojumu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai 
un uzglabāšanai”.

27. oktobra sēde notika attālināti Zoom platformā, tajā turpinājās jauno locekļu 
kandidātu zinātnisko ziņojumu noklausīšanās: LZA korespondētājlocekļa Valda 
Tēraudkalna  ziņojumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) attiecības 
ar Anglijas baznīcu 20. gs. piecdesmitajos gados”, LZA korespondētājlocekļa Pāvela 
Arsenjana ziņojumu “Selēns – endogēns mikroelements jaunu zāļvielu un OLED 
tehnoloģiju radīšanai” un LZA korespondētājlocekļa Uģa Cābuļa ziņojumu “Inovatīvas 
poliuretāna kompozīcijas no atjaunojamām un reciklējamām izejvielām”. Senāts 
noklausījās informāciju par Rektoru padomes izveidotās darba grupas izstrādāto 
Augstākās izglītības un zinātnes likumprojektu, ko sniedza LU rektors Indriķis 
Muižnieks un Rektoru padomes pārstāvis Andris Sarnovičs. Senāts nolēma atbalstīt 
Rektoru padomes darba grupas izstrādāto Augstākās izglītības un zinātnes likumprojektu 
un turpināt diskusijas par konkrētām tā normām. Noslēgumā Senāts apstiprināja LZA 
Stratēģijas padomes nolikumu.

11. novembra sēdē Zoom  platformā tika apstiprināts Senāta locekļu pasta balsojuma 
rezultāts par atbalstu kandidātiem ievēlēšanai uz izsludinātajām vakancēm. Biļeteni 
Senāta locekļiem tika izsūtīti elektroniski un saņemti atpakaļ pa pastu. Balsojuma 
rezultāti kopā ar tabulu, kurā apkopoti nodaļu, jauno locekļu izvērtēšanas komisijas 
un Senāta balsojumi, kā arī  jaunievēlamo locekļu biogrāfi jas tiek izsūtīti visiem 
pilnsapulcē par jauno locekļu ievēlēšanu balsojošajiem akadēmiķiem, bet tiem ir tikai 
ieteikuma raksturs.

Senāts apsprieda un apstiprināja LZA Rudens pilnsapulces vēlēšanu procesa 
organizāciju un norisi, izvirzīja kandidātus balsu skaitīšanas komisijai un noklausījās 
Latvijas Goda konsula ASV LZA Dr.h.c.iur. Jāņa Boļa pārdomas par 3. novembrī 
notikušajām ASV prezidenta vēlēšanām.

8. decembra Senāta sēdi Zoom platformā atklāja jaunievēlētais LZA prezidents 
Ivars Kalviņš, notika Senāta priekšsēdētāja vēlēšanas, par LZA Senāta priekšsēdētāju 
tika ievēlēta akadēmiķe Tatjana Koķe, par vietnieku akadēmiķis Aivars Bērziņš. Tika 
apstiprināts LZA Valdes nolikums un ievēlēta LZA Valde. Valdes priekšsēdētājs atbilstoši 
LZA Statūtiem ir pilnsapulcē ievēlētais LZA ģenerālsekretārs, Senāts apstiprināja Valdes 
sastāvu: priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža, priekšsēdētājas vietniece akadēmiķe 
Inna Šteinbuka, valdes locekļi akadēmiķi Bruno Andersons, Uģis Cābulis un Modris 
Greitāns. 



Senāts piešķīra LZA Atzinības rakstus:
sporta enciklopēdijas “Olympic Encyclopedia” autoram Genadijam Maričevam 

par Latvijas sporta vēstures pētījumiem un Latvijas Olimpiskajai komitejai un tās  
prezidentam Aldonim Vrubļevskim par daudzsējumu sporta enciklopēdijas “Olympic 
Encyclopedia” sagatavošanu un izdošanu (3. martā), LZA goda loceklei Ainai 
Nagobads-Ābolai, Latvijas ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Francijā (1991–1997),  
ievērojamajā dzīves jubilejā par izcilu ieguldījumu starptautiskajā diplomātijā, zinātnes 
un kultūras sakaru attīstīšanā Francijas, UNESCO un Latvijas starpā (9. jūnijā Senāta 
locekļu aptaujas veidā), akadēmiķim Oļģertam Lielausim par mūža ieguldījumu 
Latvijas magnētiskās hidrodinamikas skolas attīstībā (15. septembrī), akadēmiķei 
Ausmai Cimdiņai par inovatīvu sniegumu Latvijas literatūrzinātnē un pedagoģijā un 
akadēmiķei Dacei Markus par sabiedriski nozīmīgu un akadēmiski augstvērtīgu darbu 
valodniecībā un pedagoģijā (6. oktobrī).

       Sagatavoja LZA Senāta zinātniskā sekretāre Dr.chem. Alma Edžiņa
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LZA PREZIDIJA DARBĪBA

LZA Prezidija darbu regulē LZA Statūti: 5.3.2. LZA Prezidijs prezidenta vadībā: 
5.3.2.1. ierosina Senātam apstiprināšanai vēlēto LZA amatpersonu (izņemot 
Uzraudzības padomes locekļu) darbības virzienus un atbildību, formulē viņu konkrētos 
operatīvos pienākumus, kā arī atsevišķu LZA amatpersonu pienākumu izpildītāju statusa 
piešķiršanu citiem Senāta locekļiem, nosakot viņu funkcijas; 5.3.2.2. ierosina LZA 
kārtējo nozīmīgāko problēmu risinājumus; 5.3.2.3. ierosina LZA kārtējo un ārkārtas 
pilnsapulču darba kārtību un izziņo to akadēmijas locekļiem; 5.3.2.4. veic kārtējos LZA 
prezidenta, Senāta, pilnsapulces dotos darba un LZA pārstāvniecības uzdevumus. 

LZA Prezidija darbu vada LZA prezidents, viņa prombūtnes laikā ar prezidenta vai 
Prezidija koleģiālu lēmumu Prezidija sēdes vadība tiek deleģēta LZA amatpersonai, 
visbiežāk viceprezidentam. 

2020. gadā LZA Prezidijs noturēja 18 sēdes. No tām 9 attālināti sakarā ar valstī 
divas reizes izsludināto ārkārtējo situāciju (2020. gada 12. marts – 9. jūnijs, 2020. gada 
9. novembris – 2021. gada 6. aprīlis). 

Apstāklis, ka 2020. gads, atbilstoši LZA Statūtos noteiktajam, bija LZA vadības, 
Senāta locekļu, Uzraudzības padomes pārvēlēšanu gads, Prezidijam, ievērojot valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, bija operatīvi jāpielāgo sēžu darba kārtība un 
jāpieņem ārpuskārtas lēmumi, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi. Vairākas Prezidija sēdes 
1. un 2. pusgadā bija veltītas tam, lai īstenotu juridiski korektu (atbilstoši LZA Statūtiem 
un Nolikumam par LZA locekļu vēlēšanām un Nolikumam par LZA amatpersonu 
vēlēšanām) vēlēšanu procedūru, kā arī rastu optimālus organizatoriskos un tehniskos 
risinājumus gan no 2020. gada aprīļa pārceltās Pavasara pilnsapulces sasaukšanai 
2020. gada 8. oktobrī, gan Rudens pilnsapulces sasaukšanai 2020. gada 26. novembrī.

Līdztekus tradicionālajiem LZA Prezidija sēžu darba kārtības jautājumiem, 
2020. gadā sakarā ar iepriekšminēto Prezidijā tika diskutēts par jaunās LZA vadības 
kandidatūrām; analizētas vairāku nozares normatīvo aktu un rīcībpolitikas dokumentu 
projektu redakcijas, lemjot par to labojumiem un papildinājumiem (piemēram, 
Augstskolu likuma grozījumu projektu, Zinātniskās darbības likuma grozījumu projektu, 
Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektu), tāpat, 
saistībā ar Latvijas Zinātnes padomes (LZP) reorganizāciju tika izskatīts LZP Nolikuma 
projekts, iestrādājot tajā LZA ierosinājumus. 15. jūnija LZA Prezidija sēdes ietvaros 
sanāca LZA Statūtu grozīšanas komisija (izveidota ar LZA Senāta 11.02.2020. lēmumu), 
kas vienbalsīgi atbalstīja grozījumu veikšanu LZA Statūtos, kas atceļ diskrimināciju pēc 
vecuma īsteno locekļu un korespondētājlocekļu vēlēšanās. 

2020. gadā viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, ar ko tika iepazīstināti kā LZA 
Prezidija, tā arī LZA Senāta locekļi, bija LZA attīstības stratēģijas programma, kas ietver 
gan LZA ēkas rekonstrukcijas un renovācijas projektu, gan turpmāko LZA darbības 
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vīziju. Par dažādiem šī jautājuma aspektiem Prezidijā referēja LZA Stratēģiskās 
padomes pārstāvji. 2020. gada 22. decembrī LZA Prezidijs sanāca jaunā sastāvā, sēdes 
darba kārtībā viens no centrālajiem jautājumiem bija pienākumu un atbildības sfēru 
sadale LZA Prezidija locekļiem. 

2020. gadā uz LZA Prezidija sēdēm uzaicināti R. Balodis (8. jūnijā), O. Dumbrājs, 
J. Osis, R. Balodis (visi – LZA Statūtu grozīšanas komisijas sastāvā, 15. jūnijā), 
I. Muižnieks (prezentācija “Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas likumprojekts”, 
31. augustā), G. Rēvalde (prezentācija “Par Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm”, 
13. septembrī), I. Kalviņš (prezentācija “Inovācijas ekosistēmas izveide Latvijā un LZA 
loma tajā”, 28. septembrī). 

LZA Prezidija sēdes protokolē LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica, 
aizvieto LZA zinātņu nodaļu zinātniskās sekretāres. 

Sagatavoja LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica

LZA VALDES DARBĪBA

Atskaites periodā, atbilstoši LZA Senāta 2016. gada 10. maija lēmumam un LZA 
Senāta lēmumam par LZA amatpersonu pilnvaru laika pagarināšanu sakarā ar Covid-19 
pandēmijas izraisītajiem pulcēšanas ierobežojumiem, kurus apstiprināja LZA pilnsapulce 
2020. gada 8. oktobrī līdz 2020. gada 1. decembrim, Valde darbojās trīs cilvēku sastāvā: 
priekšsēdētājs – LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš; priekšsēdētāja vietniece – LZA 
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Baiba Rivža; loceklis – LZA 
Fonda priekšsēdētājs Bruno Andersons. Valdes sēdēs vienmēr piedalījās LZA lietu 
pārvaldnieks Vitālijs Kozlovskis.

Valdes sēdēs regulāri tika izskatīta darba uzdevumu izpilde, kuri ir paredzēti līgumā 
ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un kuru fi nansēšanas avots ir valsts budžets. 
Valde aktīvi piedalījās akadēmijas saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā. Tika 
analizēti saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu posteņi, saskaņoti telpu 
nomas un telekomunikāciju iekārtu izvietošanas līgumi. Sakarā ar stabilo un lielo 
telpu nomnieku – Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu – pāriešanu uz jaunām 
telpām, Augstceltnē brīvās telpas ir iznomātas nelielām organizācijām, un šobrīd 
Akadēmijai ir telpu nomas līgumi ar 82 klientiem. Atskaites gadā sakarā ar Covid-19 
pandēmijas izraisītajām ekonomiskajām grūtībām ir koriģēti telpu nomnieku nomas 
apmaksas termiņi un apmēri. Augstceltnē šajā gadā renovētas darba telpas 380 kv.m 
platībā. Restaurēta ēkas fasāde  23  kv. m platībā, veikti nozīmīgi inženiertehnisko tīklu 
remonti. 
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Valdes priekšsēdētājs Andrejs Siliņš veica praktiskās pārrunas ar LZA pastāvīgo 
dienesta personālu, kurās tika apspriesti konkrēto darbu uzdevumi. Ģenerālsekretārs 
kopā ar Valdi, Lietu pārvaldi un dienesta personālu rūpējās par 2018. gada audita 
“Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības lietderība”, ko veica SIA “CSE COE”, ieteikumu 
ieviešanu. Tika nodrošināta ciešāka sadarbība ar zinātnes jomas organizācijām, 
pārtraukta sadarbība ar vairākām SIA, aktivizēta LZA vēlēto amatpersonu līdzdalība 
zinātnes politikas veidošanā, sagatavots kvalitatīvs izvērtējums par LZA darbības 
turpināšanu Augstceltnē, kā arī detalizēti izvērtēti un konkretizēti LZA starptautiskās 
sadarbības uzdevumi. 

Tiesvedībā ar SIA “Rīgas koncertzāle” pašlaik situācija ir sekojoša: 
Tiesvedība par veikto nepieciešamo (neatdalāmo) ieguldījumu kompensēšanu. • 
Izpildot Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, SIA “Rīgas 
koncertzāle” 2019. gada 10. jūnijā tika izlikta no telpām. 2019. gada 28. martā un 
23. aprīlī Juris Millers, kā SIA “Rīgas koncertzāle” cesionārs, iesniedza prasību 
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā par “veikto nepieciešamo (neatdalāmo) 
un derīgo ieguldījumu aizsardzību un kompensēšanu” pret LZA, par kopējo 
summu EUR 43 3891,51. 2019. gada 4. decembrī tika sagatavots LZA apjomīgs 
paskaidrojums tiesai, un šis paskaidrojums ar 47 pielikumiem (LZA pozīcijas  
pierādījumiem) divos sējumos iesniegts tiesai. Pašlaik Civillieta Nr. C29340219 
atrodas izskatīšanā Zemgales rajona tiesā Bauskā. Tiesas process ir uzsākts  
2020. gada 11. februārī. Līdz šim laikam tiesā tika risināti  pušu lūgumi. Sakarā 
ar to, ka puses ir iesniegušas tiesā divus atšķirīgus būvspeciālistu atzinumus par 
veiktajiem LZA telpu uzlabojumiem renovācijas gaitā, ir nolemts veikt tiesas 
būvekspertīzi, lai  noteiktu reālo situāciju ar  iespējamiem  ieguldījumiem. Tiesas 
sēde 2021. gada 18. februārī, kurā bija paredzēts, ka tiks izvēlēts būvekspertīzes 
izpildītājs, tika atlikta līdz 15. aprīlim. Pēc būvekspertīzes pabeigšanas akadēmija 
drīkstētu sākt telpu remontu un labiekārtošanu.
Tiesvedība par “trešajām personām” piederošo apķīlāto mantu izslēgšanu no mantas • 
aprakstes akta.
Daugavpils tiesa Krāslavā 2016. gada 25. aprīlī ar spriedumu civillietā Nr. 
C29592315 pieņēma lēmumu veikt piedziņu EUR 62 422,17 apmērā no SIA 
“Rīgas koncertzāle” par labu LZA. Pamatojoties uz to, ka SIA “Rīgas koncertzāle” 
labprātīgi nav izpildījusi tiesas spriedumu pēc LZA prasības, ar Daugavpils tiesas 
Krāslavā 07.06.2016. gada spriedumu tika pieņemts lēmums par SIA “Rīgas 
koncertzāle” piederošās kustamās mantas apķīlāšanu. Šo spriedumu 2016. gada 
21. jūnijā izpildīja Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 80 zvērināta tiesu izpildītāja. 
Apķīlātās mantas saraksts ietver zāles krēslus, skaņu aparatūru, apgaismes sistēmu 
utt.

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



LZA VALDES DARBĪBA

2019. gada 13. augustā Juris Millers iesniedza prasību Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas tiesā par “trešajām personām” piederošo apķīlātās mantas izslēgšanu 
no aprakstes akta. Uz šo prasības pieteikumu ir sagatavots LZA paskaidrojums 
ar apķīlātās mantas piederības analīzi un iesniegts tiesā 2019. gada 9. septembrī. 
Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem tiesas sēde ir vairākkārt atlikta.

LZA Valdes priekšsēdētājs Andrejs Siliņš



LZA DARBĪBAS FINANSĒŠANA NO VALSTS 
BUDŽETA LĪDZEKĻIEM 2020. GADĀ

Nr. 
p.k. Līguma izdevumu pozīcija saskaņā ar fi nansējuma kalkulāciju Summa, 

EUR

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas pamatfunkciju nodrošinājums 279 931

 1.1. Darba alga 174 227

 1.2. Darba devēja VSAOI 41 971

 1.3. Starptautiskā sadarbība 23 751

 1.4. Pakalpojumi 32 919

 1.5. Kancelejas preces, materiāli, saimnieciskais inventārs, citi 7 063

2. Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija 42 400

 2.1. Darba alga 7 340

 2.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 768

 2.3. Atalgojums (un VSAOI) ekspertiem par disertāciju 
recenzēšanu 27 800

 2.4. Materiāltehniskais nodrošinājums 5 492

3. Laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” 10 600

 3.1. Darba alga 6 024

 3.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 451

 3.3. Tipogrāfi jas izdevumi 3 125
4. Žurnāls “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” 28 730
 4.1. Darba alga, honorāri 18 850

 4.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 541

 4.3. Tipogrāfi jas izdevumi 4 750

 4.4. Sakaru, pasta izdevumi 589
5. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 20 490

 5.1. Darba alga 11 580

 5.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 789

 5.3. Datubāze, terminoloģijas gadagrāmata, infrastruktūras 
izdevumi 6 121

6. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas, vārdbalvu, jauno 
zinātnieku balvu pasniegšana 10 165

7. Valsts emeritēto zinātnieku mūža granti 604 434
 KOPĀ 996 750
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LZA FONDA DARBĪBA

LZA Fonda darbība 2020. gadā

No ziedojumiem piešķirtas sekojošas balvas:
Vitauta Tamuža vārdbalva mehānikā Dr.sc.ing. Andrim Freimanim par promocijas 

darbu “Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā”. Darba 
vadītājs Dr.sc.ing. A. Paeglītis.

Atbalsts:
Ar fi nansējumu no Jāņa Labsvīra ziedojumu fonda atbalstīta Dr.agr. Māras Skrīveles 

grāmatas “Es mācos augļkopību” izdošana.

                 Valdes priekšsēdētājs Bruno Andersons

LZA FONDA DARBĪBA



AR LZA SAISTĪTU ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija

Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija (VZKK) 2020. gadā 8 sēdēs izskatīja 138  
promocijas darbus, no tiem seši tika atgriezti promocijas padomei darba uzlabošanai, 
tika skatīti VZKK vēlreiz un virzīti aizstāvēšanai,  23 darbi gada laikā atdoti promocijas 
padomēm ar lēmumu “var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas”. Divi 
darbi šobrīd ir atlikti un tiks skatīti vēlreiz.

2020. gadā izskatītie promocijas darbi pa nozarēm un apakšnozarēm iedalās 
šādi: arhitektūra – 1, bioloģija – 6, būvniecības un transporta inženierzinātnes – 3, 
datorzinātne – 1, informācijas tehnoloģijas – 4, ekonomika un uzņēmējdarbība – 26, 
elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – 8, fi lozofi ja – 
1, fi zika – 8, ģeogrāfi ja – 1, ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 11, lauksaimniecības 
inženierzinātne – 1, laukkopība –1, literatūrzinātne – 1, matemātika – 1, mašīnbūve un 
mehānika – 3, mākslas zinātne – 4, medicīna -16, mežzinātne – 5, pārtikas zinātne – 1, 
pedagoģija – 2, politikas zinātne – 3, telemātika un loģistika -1, tiesību zinātne – 9,  
valodniecība – 2, veterinārmedicīna – 1, vēsture – 2, vides zinātnes – 15, transports un 
satiksme – 3.

Augstskolas pēc izskatīto promocijas darbu skaita (iekavās 2019. gada dati): LU – 
43 (51), RTU – 39 (34), LLU – 11 (13), DU – 11 (4), RSU – 15 (15), RISEBA – 4 (1), 
Liepājas Universitāte - 0 (4), BA “Turība” – 3 (6), Latvijas Mākslas akadēmija – 2 (0), 
Kultūras akadēmija – 1 (0), Baltijas Starptautiskā akadēmija – 7 (4), TSI – 1 (1), Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija – 0 (1), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – 1 (0). 

VZK komisijas priekšsēdētāja Ilga Jansone

Valsts emeritēto zinātnieku padome
 

Valsts emeritētā zinātnieka statuss iedibināts 1995. gadā. 
2020. gadā Valsts emeritēto zinātnieku padome (VEZP) strādājusi, pamatojoties uz 

LR MK 1995. gada 7. novembra noteikumiem Nr. 328 “Nolikums par valsts emeritētā 
zinātnieka nosaukuma piešķiršanu ”, 1997. gada 11. februāra un 2006. gada 30. maija 
grozījumiem un LR MK 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 692 “Valsts emeritētā 
zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”. 

2020. gada beigās bija 211 valsts emeritēto zinātnieku, kuri saņēma mūža grantu. 
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Latvijas Zinātņu akadēmijas paspārnē aktīvi darbojas Valsts emeritēto zinātnieku 
biedrība “Emeritus” (priekšsēdētājs – akadēmiķis Īzaks Rašals). 

Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifi kācijas centrs

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifi kācijas centrs ir notifi cēta (valsts paziņota Eiropas 
Komisijai) sertifi kācijas institūcija būvmateriālu atbilstības novērtēšanas jomā. Pārskata 
periodā Centrs ir sekmīgi veicis reakreditāciju nākamajam periodam pieciem  gadiem. 
Tas ir devis iespēju uzturēt paziņotas institūcijas statusu Eiropas Savienības tirgū. Tas 
nozīmē, ka Centra izsniegtie būvmateriālu drošību apliecinošie dokumenti tiek atzīti 
visās ES dalībvalstīs un uz šo apliecinājumu pamata ražotājiem ir tiesības marķēt 
produkciju ar ES pieņemto drošības marķējumu “CE”. Tas ir ieguldījums konkurences 
spēju palielināšanā Latvijā ražotiem produktiem, jo ar CE marķētie produkti iegūst 
brīvu pieeju kopējā Eiropas tirgū.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 Centra 
pakalpojumus izmanto daudzas Eiropas valstis (piem., Igaunija, Lielbritānija), tajā 
skaitā ārpus ES ietvariem (Krievija, Baltkrievija). 

Statistiskie rādītāji   
2020. gadā no jauna ir izsniegti:
9 izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifi kāti, • 
5 atbilstības sertifi kāti drošības prasībām; • 
90 ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifi kāti; • 

Savukārt 9 sertifi kāti ir anulēti, jo pārtraukta uzņēmuma darbība.
Pārraudzībā ir 54 klienti ar apritē esošiem 730 atbilstības sertifi kātiem.

Bez sertifi kācijas pakalpojumiem Centrs sniedz konsultācijas un  veic apmācību 
Eiropas standartu apgūšanā, piedalās Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanas darbā 
(3 standartu tehniskajās komitejās LVS STK-10, LVS STK-13, LVS STK-20).

Publicēta I. Matīsa monogrāfi ja “Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām 
laboratorijām”, kas ir oriģināls un apjomīgs (637 lpp.) darbs, pirmais latviešu 
valodā izdotais šādas tematikas izziņas materiāls.  

LZA Sertifi kācijas centra valdes priekšsēdētājs Imants Matīss
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Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
darbība 

Terminu izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana
Kā jau ikvienu iestādi valstī, arī  Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 

komisiju (LZA TK) un tās darbu nopietni ietekmēja Covid-19 infekcijas izplatība, kas 
ierobežoja klātienē organizēto sēžu skaitu. Līdz ar to 2020. gadā notikušas piecas LZA 
TK sēdes, kurās izskatīti un apstiprināti dažādu nozaru termini, galvenokārt uzmanību 
pievēršot spēkratu terminiem, ekonomikas terminiem, pieaugušo izglītības terminiem, 
kā arī terminiem veselības aprūpes un mārketinga jomā.

Tā kā pēdējos gados konsultācijas valsts pārvaldes institūcijām,  fi ziskām un 
juridiskām personām pamatā tiek sniegtas elektroniski, klātienes konsultāciju neesamība 
nav ietekmējusi LZA TK konsultatīvās funkcijas īstenošanu. Pārskata gadā sniegts 
apmēram 100 rakstisku un mutisku konsultāciju, galvenokārt par dažādu angļu terminu 
ekvivalentiem latviešu valodā.

Darbs LZA TK terminoloģijas apakškomisijās
2020. gadā intensīvākais darbs noritējis Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas 

un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā Eduarda Caunas vadībā, Spēkratu 
terminoloģijas apakškomisijā Jura Gunāra Pommera vadībā, kā arī Ekonomikas 
terminoloģijas apakškomisijā tās jaunā priekšsēdētāja Kristapa Lešinska vadībā.

Divās terminoloģijas apakškomisijās atjaunināts apakškomisijas sastāvs. Jaunais 
Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas sastāvs tika apstiprināts LZA TK 30. jūnija 
sēdē, savukārt LZA TK 2020. gada 8. septembra sēdē apstiprināts Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisijas atjauninātais sastāvs. Šī apakškomisija 
arī nopietni strādā pie jauniem terminu sarakstiem.

Pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ Informācijas un dokumentācijas 
terminoloģijas apakškomisija šogad nevarēja sarīkot ikgadējo konferenci par 
terminoloģijas jautājumiem, tomēr tā vietā 2020. gada 6. oktobrī tika noorganizēts 
pasākums par terminoloģijas resursiem ar nosaukumu “Aktuāli terminoloģijas resursi 
un rīki – atbalsts bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistiem”. Iespēju robežās šo 
pasākumu apmeklēja arī LZA TK locekļi.

Citās TAK darbs galvenokārt noritējis konsultāciju veidā.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls
Sadarbībā ar Valsts valodas centru turpinās jaunā terminoloģijas portāla papildināšana 

un uzlabošana. Pārskata gada 2. pusgadā izbeigta iepriekšējā terminoloģijas portāla 
“AkadTerm” uzturēšana, pārvietojot tā saturu uz Nacionālo terminoloģijas portālu.

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



LZA TK pieņemto lēmumu un ieteikumu publiskošana
Informācija par LZA TK sēdēm, to protokoli, LZA TK lēmumi u. c. materiāli, tostarp 

LZA TK 2020. gada sēžu protokoli, tiek publiskoti Nacionālajā terminoloģijas portālā 
Termini.gov.lv.

LNB rakstu krājuma “Zinātniskie raksti” izdošana
2020. gada decembrī iznāca LNB rakstu krājums “Zinātniskie raksti”. Tajā 

publicēti raksti, kuru pamatā ir referāti, kas nolasīti 2019. gada 3. oktobrī organizētajā 
Terminoloģijas komisijas atceres konferencē “Latviešu terminoloģija simts gados”. 
Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ofi ciāla krājuma atvēršana vēl nav notikusi.

Cita nozīmīga informācija
In memoriam: pārskata gadā (2020. gada 13. maijā) LZA TK zaudēja LZA 

Ekonomikas terminoloģijas priekšsēdētāju Dr. oec. Ivaru Brīveru. Vien gadu iepriekš, 
2019. gadā, I. Brīvers bija uzņēmies vadīt Ekonomikas terminoloģijas apakškomisiju 
tās atjauninātajā sastāvā un jau paspējis izrādīt iniciatīvu vairāku ekonomikas terminu 
sarakstu izskatīšanā.

LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš
LZA TK zinātniskā sekretāre Astrīda Vucāne

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

Neskatoties uz pandēmiju, LZA Ekonomikas institūta mērķtiecīgā darbība 
2020. gadā rezultējās ar ļoti labiem sasniegumiem. Ekonomikas institūts ir saņēmis 
Eiropas Komisijas apstiprinājumu vērienīgam HORIZON-2020 projektam “EQUALS-
EU: Europe’s Regional Partnership for Gender Equality in the Digital Age” 
(Eiropas Reģionālā partnerība dzimumu līdztiesībai digitālajā laikmetā), kas tika 
uzsākts 2021. gada janvārī. Projekts ir vērsts uz sieviešu iesaisti sociālās inovācijās un 
dzimumu aizspriedumu novēršanu, palielinot sieviešu un meiteņu kā sociālās inovācijas 
un uzņēmējdarbības līderu reputāciju. Projekts fokusējas arī uz līdera prasmju attīstību 
ekonomikā, uzņēmējdarbībā un IKT nozarē. Projekts sniegs ieguldījumu gan sabiedrības 
labklājības inovācijās, gan inovācijās izglītības jomā un meiteņu/sieviešu sasniegumu 
attīstībā. EQUALS-EU veicinās dzimumu līdztiesību trīs jomās: 1) dzimumu līdztiesība 
inovācijās un uzņēmējdarbībā; 2) dzimumu līdztiesība STEM izglītībā un mūžizglītībā; 
3) dzimumu līdztiesība nodarbinātībā IKT nozarē. Projektā piedalās 19 partneri no 17 
valstīm: Norvēģija, Zviedrija, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Ukraina, Šveice, Latvija, 
Spānija, Vācija, Austrija, Turcija, Izraēla, Grieķija, Serbija, Ķīna un Korejas Republika. 
Projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 pētniecības un inovācijas 
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programmas “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” (Horizon2020 Program: Science 
with and for Society, SwafS-26-2020) atbalstu. 

2020. gadā LZA Ekonomikas institūts uzsāka arī jaunu Erasmus+ KA2 
Stratēģiskās partnerības inovācijas projektu jaunatnes jomā “STREAMpreneur” 
(Nr. 2020-2-DE04-KA205-019926). Projekts ir orientēts uz jauniešu uzņēmējdarbības 
prasmju uzlabošanu, veicinot inovācijas un ilgtspējīgus risinājumus reālajām dzīves 
problēmām, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, kā arī ieviešot “STREAM uzņēmējdarbības” 
pieeju jaunatnes darbinieku un skolotāju vidū. Viens no galvenajiem projekta 
STREAMpreneur inovatīviem elementiem ir tradicionālās STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) pieejas papildināšana ar pētniecību (R – Research) 
un mākslu (A – Arts), kas nodrošinās plašāku mācīšanās pieredzi un integrālu pieeju 
jauniešu attīstībā. Projekta rezultātā LZA Ekonomikas institūts kopā ar sadarbības 
partneriem izstrādās metodiku “STREAM uzņēmējdarbībai” un vadlīnijas STREAM 
integrācijai darbā ar jaunatni. Papildus tiks izstrādāta E-kursu platforma jauniešu un 
citu interesentu pašattīstībai un mūžizglītībai. Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas 
zināšanas un izglītības rīkus ikdienas darbam ar jaunatni. STREAMpreneur projektu 
īsteno 5 partnerorganizācijas no Latvijas, Vācijas, Kipras, Itālijas un Dānijas. Projekta 
ilgums – 24 mēneši.

2020. gadā Ekonomikas institūts turpināja sadarbību ar Ķīnas-Centrālās un 
Austrumeiropas institūtu (China-CEE Institute) un publicēja 44 analītiskus rakstus 
(weekly briefi ngs) par Latvijas ekonomiku, sabiedrības attīstības procesiem, iekšpolitikas 
un ārpolitikas aktualitātēm. Ar publikācijām aicinām iepazīties partnera vietnē: 
https://china-cee.eu/weekly-briefi ng/. Sadarbības rezultātā LZA Ekonomikas institūts 
tika uzaicināts piedalīties Ķīnas-Centrālās un Austrumeiropas institūta Starptautiskās 
akadēmiskās komitejas ikgadējā sanāksmē, kas notika decembrī attālinātā režīmā un 
kur piedalījās dažādu valstu pārstāvji, tostarp no Ķīnas, Polijas, Ungārijas, Slovēnijas, 
Čehijas Republikas, Rumānijas un Serbijas. Gada sanāksmē tika diskutēts par 
starptautisko attiecību attīstību starp ES valstīm un Ķīnu, Eiropas un Ķīnas ekonomisko 
attīstību pēc pandēmijas, tika apspriests Ķīnas 14. Nacionālās ekonomiskās un sociālās 
attīstības piecu gadu plāns (2021.–2025.) un valsts ekonomiskās un sociālās attīstības 
ilgtermiņa mērķi līdz 2035. gadam. 

Turpinot attīstīt ārējos sakarus un paplašinot sadarbības partneru loku, Ekonomikas 
institūts uzņēma Uzbekistānas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kadambaju 
Sultanovu (Kadambay Sultanov) un vienojās par Uzbekistānai un Latvijai svarīgiem 
sadarbības jautājumiem – tautsaimniecības diversifi kācija un nacionālās ekonomikas 
stiprināšana pandēmijas apstākļos, Covid-19 ietekme uz ekonomiku un eksportu, 
globalizācijas izaicinājumi Eiropā un Āzijā, abu valstu darba tirgus attīstības tendences, 
Uzbekistānas pilsoņu kvalifi kācijas celšana atbilstoši Eiropas tirgu standartiem un 
dzimumu līdztiesības attīstība abās valstīs. 
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Institūts regulāri analīzē un sniedz uz pētījumiem balstītu kompetentu viedokli par 
notiekošajiem procesiem Latvijas tautsaimniecībā. Tā, piemēram, 2020. gada augustā 
LZA Ekonomikas institūts sagatavoja un publicēja savu viedokli par Tieslietu 
ministrijas un Valsts zemes dienesta izstrādāto jauno kadastrālo vērtību projektu, 
piedaloties Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par kadastrālo vērtību 
bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” publiskajā apspriešanā. Lai novērstu valdības 
ierosināto jaunā kadastra vērtības aprēķināšanas regulējuma neatbilstību mūsdienu 
Latvijas situācijai, LZA Ekonomikas institūts piedāvāja veikt vairākus pasākumus, 
kurus izklāstīja atbildīgām iestādēm adresētajā pamatojumā. 

Viens no būtiskākiem sasniegumiem 2020. gadā bija LZA Ekonomikas institūta 
darba rezultātu iekļaušana ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes ziņojumā. 
Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) 
2020. gada jūlija ziņojumā tika atzinīgi novērtēts III Starptautiskā ekonomikas foruma 
darbs, ko rīkoja LZA Ekonomikas institūts Rīgā 2019. gada 31.oktobrī un 1. novembrī 
ar Valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV atbalstu. Forumā piedalījās 
170 dalībnieki no 22 valstīm, ieskaitot 12 valstu vēstniekus un 56 runātājus no 10 
valstīm. Īpaši pozitīvi tika novērtēta jauniešu iesaiste Foruma darbā un tā starptautiskā 
dimensija, kas varētu kalpot kā turpmākais ieguldījums ANO Ilgtspējīgās attīstības 
mērķu sasniegšanā. ANO ECOSOC padome atbalstīja šāda veida projektu un pasākumu 
rīkošanu arī nākotnē.

LZA Ekonomikas institūts 2020. gadā izstrādāja un publicēja šādus institūta pētnieku 
zinātniskās monogrāfi jas:

Zinātniskā monogrāfi ja angļu valodā • 
“Possibilities of increasing the 
competitiveness of the business 
support system in the border regions of 
Latvia – Lithuania”. Autori: Vanags J., 
Linde Ņ., Rivza B., Bezpartochnyi M., 
Riashchenko V. Scientifi c monograph. – 
Riga: The Institute of Economics of 
the Latvian Academy of Sciences, 
2020. – 300 p. Monogrāfi ja ieguva 
LZA prezidenta Atzinības rakstu, jo 
pētījums ir unikāls un Latvijas – Lietuvas 
pierobežas reģionu uzņēmējdarbības 
atbalsta kopējās sistēmas izveidošana 
ir bezprecedenta gadījums visā Baltijas 
valstu pastāvēšanas vēsturē. 
Zinātniskā monogrāfi ja angļu valodā • 
“Strategies, models and technologies 
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of economic systems management in the context of international economic 
integration”. Autori: Linde  Ņ., Bezpartochnyi M., Riashchenko V. (2020). 
Scientifi c monograph. – Riga: The Institute of Economics of the Latvian Academy 
of Sciences, 2020. – 295 p.

Institūta pētnieki publicēja savus viedokļus un pētījumu rezultātus arī dažādos 
populārzinātniskos, profesionālos, biznesa žurnālos un laikrakstos:

Apinis P., Linde N. (2020). • Sociālā determinance veselībā un Covid-19. 
Nacionālais medicīnas žurnāls Latvijas Ārsts, 12, 2020, 57.–66. lpp. R.: Latvijas 
Ārstu biedrība, 2020.
Linde N. (2020). • Есть ли будущее у латвийской промышленности? Žurnāls 
Открытый город, 2, 2020. R.: SIA Freecity, 2020.
Linde N. (2020). • Bez bitēm pārējā lauksaimniecība var piedzīvot kritumu. 
Laikraksts Diena, 15.06.2020, 4.–5. lpp.
Linde N. (2020). • Zemās pensijas ir nevis Rīgas pašvaldības, bet gan valsts 
sociālās politikas sekas. Laikraksts Neatkarīgā Rīta Avīze, 24.08.2020. Pieejams 
nra.lv portālā.
Linde N., Vanags J. (2020). • Новая кадастровая оценка недвижимости — 
доказательство некомпетентности и высокомерия правительства. Žurnāls 
Открытый город, 9, 2020. R.: SIA Freecity, 2020, 1.–3. lpp.

Ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības atpalicību no ES valstu sasniegtajiem vidējiem 
rādītājiem, kā arī Latvijas iedzīvotāju skaita nemitīgu samazināšanos laikā pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas, LZA Ekonomikas institūta pētnieki ir uzsākuši vērienīgu 
zinātniski pētniecisku darbu – Latvijas tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības doktrīnas 
līdz 2050. gadam izstrādi. Jaunā ekonomikas doktrīna un Latvijas valsts attīstības un 
konkurētspējas paaugstināšanas risinājumi tiks prezentēti 2021. gada maijā.

LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts

2020. gada 14. janvārī Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas politikas pētījumu institūts 
(EPPI) un Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 
(BVEF) izveidotā Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas 
zinātniskais institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” parakstīja deklarāciju 
par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. Sadarbības 
deklarācija tika parakstīta LZA Senāta sēdes laikā. No LZA puses deklarāciju parakstīja 
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prezidents Ojārs Spārītis un EPPI direktora p.i. Zane Zeibote, bet no LU puses – BVEF 
dekāns profesors Gundars Bērziņš un LU domnīcas LV PEAK direktora p.i. profesore 
Inna Šteinbuka. 

Parakstot deklarāciju, likts pamats tālākai sadarbībai, lai veicinātu produktivitāti, 
konkurētspēju un uz analīzi balstītu ekonomikas politikas izstrādi, kā arī nodrošinātu 
akadēmiskās un zinātniskās vides saikni produktivitātes un konkurētspējas analīzes 
jomā. Tas nepieciešams, lai Latvijas plānotie produktivitāti un konkurētspēju veicinošie 
pasākumi un reformas tiktu vispusīgi diskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu 
analīzi.

LZA EPPI pētnieku grupa, t.sk. sadarbībā ar LV PEAK, izstrādāja un iesniedza  
Latvijas Zinātnes padomei četrus projektu pieteikumus. Tika apstiprināts viens projekta 
pieteikums – “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības 
potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas 
izraisītas krīzes/Towards the Post-pandemic Recovery: Economic, Political and 
Legal Framework for Preservation of Latvia’s Growth Potential and Increasing 
Competitiveness”. 

Projekta ievaros LZA EPPI pētnieki izstrādāja sabiedrības aptaujas anketu. 
Sabiedriskās domas aptauja par valsts institūciju darbu ārkārtas situācijas laikā pierādīja, 
ka vairāk nekā 50% respondentu valdības darbu novērtējuši kā tikpat labu vai pat labāku 
nekā pirms Covid-19 krīzes. Tāpat 45,7% aptaujāto piekrīt apgalvojumam, ka attālinātais 
darbs ir padarījis valsts pārvaldi par modernāku un pieejamāku privātpersonām. Turklāt 
Covid-19 pandēmijas ietekmē Latvijas iedzīvotāji tirdzniecības vietas apmeklē retāk un 
rūpīgāk plāno savus iepirkumus, turklāt biežāk nekā līdz šim gatavo ēdienu mājās. 

Aptaujas rezultāti atklāj, ka, neraugoties uz salīdzinoši augsto valsts ārkārtas atbalsta 
saņēmēju loku (9,6%), Kurzemē dzīvojošie ir skeptiski par valsts atbalsta programmu 
efektivitāti. Savukārt Zemgalē ir viens no zemākajiem atbalstu saņēmušo īpatsvariem, 
toties vislielākā vēlme redzēt iekļaujošākas un apjomīgākas valsts atbalsta programmas. 
60% aptaujāto atbalsta palīdzības sniegšanu tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, 
bet divas trešdaļas nosoda izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 

Aptauja tika veikta trīs fāzēs, un jaunākie rezultāti tiks publicēti līdz 2021. gada 
februāra beigām. Plašāka informācija par projektu un tā ietvaros paveikto ir atrodama 
LZA EPPI mājaslapā: http://eppi.lza.lv/index.php/recovery-lv/?lang=lv

LZA EPPI pētnieki sadarbībā ar LU Produktivitātes institūtu LV PEAK izstrādāja  
“Latvijas produktivitātes ziņojumu 2020” (turpmāk tekstā LPZ-2020). Ziņojums ir tapis 
Covid-19 izplatības apstākļos, kad ir nepieciešama tūlītēja, uz nākotni vērsta rīcība, 
lai mazinātu krīzes postošo ekonomisko un sociālo ietekmi un veicinātu ilgtspējīgu 
izaugsmi. Globālajā politiskajā ainā ar protekcionisma elementiem un Covid-19 
negatīvi ietekmētajām globālajām piegādes ķēdēm, Latvijas mazai atvērtai ekonomikai 
manevrēšanas telpa ir ierobežota. Ilgtspējīgi risinājumi ir saistīti ar tautsaimniecības 
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izaugsmes un starptautiskās konkurētspējas veicināšanu, kas savukārt nav iespējams 
bez Latvijas uzņēmumu piedalīšanās globālajās piegāžu ķēdēs, ņemot vērā, ka lielāko 
drošību nodrošina reģionālas (ES, Ziemeļvalstu u.tml.) piegāžu ķēdes. 

Ilgtermiņā galvenais konkurētspēju un izaugsmi veicinošs faktors ir produktivitāte. 
LPZ-2020 ir izvērtēti līdzšinējie pētījumi par produktivitāti, analizēti produktivitātes 
faktori un dinamika, valsts atbalsta pasākumi Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai 
un fi skālās ilgtspējas riski, kā arī produktivitāti veicinošā politika, tai skaitā valsts 
atbalsts. LPZ-2020 pievienots padziļināts pētījums par infrastruktūras attīstības un 
efektivitātes veicināšanu krīzes apstākļos.

LPZ-2020 tika izstrādāti ekonomikas attīstības “trenda” un “paātrinātas izaugsmes” 
scenāriji. Scenāriji paredz, ka Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt līdzekļus ekonomikas 
stabilizācijā īstermiņā un ekonomikas pārveidošanā vidējā termiņā un ilgtermiņā. 
Ieguldījumi jaunās tehnoloģijās, plašāka digitālo risinājumu izmantošana, e-komercija, 
attālinātais darbs, jaunas klimata pārmaiņu samazināšanas iniciatīvas (tostarp mazāka 
papīra izmantošana) un inovāciju ekosistēmas attīstība būtiski ietekmēs produktivitāti, 
konkurētspēju un straujāku izaugsmi.

Kopumā pētnieku aprēķini parāda, ka jaunāko tehnoloģiju ieviešana, jaunu produktu 
un pakalpojumu attīstīšana, kā arī digitālo risinājumu plašāka izmantošana un procesu 
efektivitātes uzlabošana rada būtisku ietekmi uz  nozaru un visas tautsaimniecības 
straujāku izaugsmi. Produktivitātei ir lielākais devums izaugsmē. Tomēr nozīmīgs 
faktors straujākas izaugsmes nodrošināšanā ir arī darbaspēka pieejamības problēmas 
risinājumiem. Ieguldījumiem cilvēkkapitālā ir ļoti liela nozīme. Kritiski svarīgi ir 
nodrošināt augošās un produktīvās nozares ar darbaspēku, kas nozīmē, ka ir jāpārskata 
līdzšinējās pieaugušo izglītības programmas un jāveicina darbaspēka pārplūde no 
mazāk produktīviem sektoriem uz produktīvām nozarēm.

“Latvijas produktivitātes ziņojums 2020” ir publicēts Ekonomikas ministrijas mājas- 
lapā: https://www.em.gov.lv/lv/produktivitate-konkuretspeja , kā arī Eiropas Komisijas 
vietnē (latviešu valodā): https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-
and-fiscal-policy-coordination/national-productivity-boards/latvias-national-
productivity-board-university-latvia-think-tank-lv-peak_en. Tuvākajā laikā Eiropas 
Komisijas vietnē tiks pievienots izvērsts LPZ-2020 kopsavilkums angļu valodā. 

Izskatīšanas procesā joprojām atrodas LZA EPPI sadarbībā ar LU BEVF un LV 
PEAK izstrādātais projekta pieteikums Eiropas Ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta 
un Norvēģijas fi nanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība 
un izglītība” aktivitātei “Baltijas pētniecības programma” – “Reģionālā konverģence, 
sociālā kohēzija un produktivitāte tehnoloģisku pārmaiņu un virulentu slimību pārneses 
apstākļos (RESCOP)”.

LZA EPPI valdes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka
LZA EPPI direktore  Zane Zeibote
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
LIELĀ MEDAĻA, BALVAS UN PRĒMIJAS

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELĀ MEDAĻA

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko 
akadēmija piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem 
sasniegumiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir atlieta bronzā, tās aversā 
attēlots LZA ģerbonis ar uzrakstu “Academia Scientiarum Latviensis”, reversā 
tiek iegravēts apbalvotā vārds, uzvārds un medaļas piešķiršanas datums.

Kandidātus apbalvošanai ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu var 
ieteikt LZA īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA nodaļas, rakstiski iesniedzot 
motivētu ierosinājumu un īsu uzziņu par ieteicamo kandidātu. Lēmumu par 
apbalvošanu pieņem LZA Senāts.

Līdz šim LZA Lielo medaļu saņēmuši J. Graudonis, J. Stradiņš (1993), 
E. Duns dorfs, E. Lavendelis (1994), E. Grēns, D. A. Lēbers (1995), 
E. Lukevics, M. Štaudingera-Voita (1996), V.  Vīķe-Freiberga, E. Siliņš (1997), 
D. Draviņš, J. Krastiņš (1998), J. Upatnieks, O. Lielausis (1999), G. Birkerts, 
M. Beķers (2000), J. Hartmanis, A. Caune (2001), T. Millers, V. Toporovs 
(2002), R. M. Freivalds, I. Šterns (2003), I. Lancmanis, A. Padegs (2004), 
E. Blūms, E. Vedējs (2005), R. Kondratovičs, T. Fennels (2006), V. Hausmanis, 
R. Evarestovs (2007), V. Tamužs, Ē. Kupče (2008), K. Zariņš, I. Kalviņš (2009), 
M. Auziņš, K. Švarcs (2010), Ē. Mugurēvičs, R. Villemss (2011), P. Pumpēns, 
A. Ezergailis (2012), A. Ambainis, A. Brāzma (2013), V. Ivbulis, R. Žuka (2014), 
A. Barševskis, A. Šternbergs (2015), T. Jundzis, R. Lācis (2016), J. Bārzdiņš, 
B. Rivža (2017), V. Kluša, K. Torgāns (2018), B. Andersons, L. Skuja (2019), 
A. Ērglis, E. Kļaviņš (2020).

2021. gadā LZA Lielā medaļa piešķirta Edītei Kaufmanei un Jānim 
Spīgulim.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs Latvijas Zinātņu 
akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Katru balvu izsludina 
reizi divos vai trijos gados. 

Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, 
kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var 
izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem — galveno autoru. Uz balvu var 
pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darbu tematika saistīta ar 
Latviju. 

LZA balvu fondu veido LZA naudas līdzekļi un atbalstītāju ziedojumi. 
Katru gadu piešķir 4–6 LZA vārdbalvas. Šo balvu saraksts tiek izziņots jūnijā 

avīzē “Zinātnes Vēstnesis” un LZA interneta lapā (http://www.lza.lv). Dokumentu 
iesniegšanas termiņš izziņotajām balvām — 2021. gada 24. septembris.

Eižens Āriņš (1911–1987) — matemātiķis, viens no pirmajiem zinātnie-
kiem, kurš 50. gados Latvijā pievērsies datortehnikai. Balva datorzinātnēs un 
to pielietojumos.

Balvas laureāti: R. M. Freivalds (2000), V. Detlovs (2002), J. Osis (2004), J. Bārzdiņš (2006), 
Ļ. Kacnelsons (2008), A. Ambainis, J. Grundspeņķis (2012), A. Baums, J. Erts (2013), I. Biļinskis, 
V. Ozoliņš (2014), A. Kalniņš, S. Skusovs (2015), V. Lokenbahs, A. Lorencs (2016), J. Merkurjevs, 
G. Bārzdiņš (2017), M. Greitāns (2018).

Arturs Balklavs-Grīnhofs (1933–2005) — radioastronoms, izcils zinātnes 
popularizētājs. Balva par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā.

Balvas laureāti: V. Grabovskis, I. Vilks (2007), A. Alksnis, I. Pundure (2008), A. Vēriņš 
(2009), M. Gills (2010), Z. Kipere (2011), O. Gerts (2012), V. Hermanis (2013), J. Jansons (2015), 
O. Dumbrājs (2017), K. Švarcs (2019), J. Kleperis (2020), V. Kaščejevs (2021).

Kārlis Balodis (1864–1931) — plaša profi la tautsaimniecības speciālists, 
kurš savos darbos pamatojis daudzas jaunas ekonomiskas teorijas. Balva 
tautsaimniecības zinātnēs.

Balvas laureāti: N. Balabkins (1994), P. Zvidriņš (1996), O. Krastiņš (1998), J. Krūmiņš 
(2004), R. Karnīte (2007), P. Guļāns (2015), G. Krūmiņš (2019).

Pīrss Bols (1865–1921) — izcilākais matemātiķis, kurš dzīvojis un strādājis 
Latvijā. Balva matemātikā.

Balvas laureāti: A. Buiķis (2005), A. Reinfelds (2009), A. Šostaks (2017).
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Fricis Brīvzemnieks (1846–1907) — folklorists, literāts, viens no pirma-
jiem latviešu etnogrāfi jas un folkloras materiālu vācējiem, sakārtotājiem un 
publicētājiem. Balva folkloristikā, Latvijas etnogrāfi jā un antropoloģijā.

Balvas laureāti: J. Rozenbergs (1996), M. Vīksna (1999), A. Alsupe (2005), G. Zariņa (2011), 
I. Loze (2016), V. Vīķe-Freiberga (2020).

Kaspars Bušs (1919–1988) — mežzinātnieks, meža ekosistēmu pētnieks, 
Latvijas mežu kopšanas un meliorācijas teorētisko pamatu izveidotājs. Balva 
iedibināta 2019. gadā par godu zinātnieka simtgadei. Balva meža ekoloģijā un 
mežkopībā. Pirmais balvas laureāts P. Zālītis (2020).

Frīdrihs Canders (1887–1933) — inženieris izgudrotājs, viens no raķešu 
būves un astronautikas celmlaužiem pasaulē. Balva mehānikā un astronomijā.

Frīdriha Candera balva turpina 1967. gada 7. decembrī dibinātās F. Candera prēmijas 
labākās tradīcijas. Ar to apbalvoti E. Blūms, J. Mihailovs (1971), G. Teters (1972), J. Uržum-
cevs, R. Maksimovs (1976), E. Lavendelis (1978), A. Mālmeisters, V. Tamužs, G. Teters (1981), 
E. Jakubaitis (1985), A. Bogdanovičs (1989), E. Ščerbiņins, J. Geļfgats (1991), A. Gailītis (1994), 
P. Prokofjevs, R. Rikards (1996), J. Kotomins, J. Tarnopoļskis (1998), M. Ābele, A. Skudra (2000), 
J. Žagars, V. Poļakovs (2002), A. Balklavs-Grīnhofs, J. Vība (2004), K. Lapuška, K. Rocēns 
(2007), A. Lagzdiņš (2009), J. Andersons (2011), A. Krasņikovs (2015), J. Vārna (2016), I. Šmelds 
(2019).

Valters Caps (1905–2003) — izcils izgudrotājs, ar savu pasaulslaveno 
fotoaparātu VEF – Minox veicinājis Latvijas vārda atpazīšanu pasaulē. Balva 
labākajam izgudrotājam.

Balva iedibināta 2004. gadā kopā ar LR Patentu valdi. Balvas laureāti ir B. Joffe, R. Kalniņš 
(2005), J. Upatnieks (2007), R. Skuruls (2009), M. Ābele, K. Lapuška (2011), J. Spīgulis (2013), 
I. Kalviņš (2015), E. Sūna (2017), M. Dambrova (2019).

Teodors Celms (1893–1989) — latviešu fi lozofs. Balva fi lozofi jā.
Balvas laureāti ir M. Kūle (2006), E. Buceniece (2009), U. Vēgners (2015), R. Bičevskis 

(2019).

Jānis Endzelīns (1873–1961) — latviešu valodnieks. Balva latviešu 
valodniecībā un baltoloģijā.

J. Endzelīna balvas laureāti: A. Laua (1970), B. Laumane (1974), L. Ceplītis (1976), A. Reķēna 
(1978), D. Nītiņa (1980), T. Jakubaite (1982), E. Kagaine, S. Raģe (1984), J. Rozenbergs (1986), 
B. Bušmane (1990), K. Karulis (1994), T. Fennels (1996), V. Rūķe-Draviņa (1998), V. Skujiņa 
(2001), I. Jansone (2004), D. Markus (2007), P.U. Dini (2011), A. Blinkena (2016), A. Veisbergs 
(2019).
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Emīlija Gudriniece (1920–2004), LZA akadēmiķe, RTU profesore — 
izcila ķīmiķe un augstskolu pedagoģe, RTU (RPI) Organiskās sintēzes un 
biotehnoloģijas katedras dibinātāja un ilggadēja vadītāja (1963–1989). Balva 
jaunajiem zinātniekiem ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā. 

Balvas laureāti: A. Kotova (2007), D. Lubriks (2008), K. Jaudzems (2009), V. Rjabovs (2010), 
P. Ostrovskis (2011), I. Novosjolova (2012), J. Mackeviča (2013), J. Lugiņina (2014), E. Rolava 
(2015), D. Posevins (2016), A. Stikute (2017), K. Suta (2018), A. Sebris (2019), M. Puriņš (2020),  
J. M. Zaķis (2021).

Solomons Hillers (1915–1975) — LZA akadēmiķis, ķīmiķis, Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta dibinātājs un ilggadējs direktors, izcils zinātnes 
un ražošanas organizators. Balva biomedicīnā un jaunu medicīnas preparātu 
izstrādē.

Balva iedibināta 2004. gadā kopā ar akciju sabiedrību “Grindeks”, Latvijas Organiskās 
sintēzes institūtu un LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Balva piešķirta I. Kalviņam 
(2004), E. Grēnam (2006), V. Klušai (2008).

Kopš 2015. gada kopā ar A/S “Olainfarm” tiek piešķirta Solomona Hillera balva jaunajam 
zinātniekam. Balvas laureāti: V. Rjabovs, G. Šmits (2015), L. Grigorjeva (2016), I. Sokolovs 
(2018), A. Kinēns (2019).

Kopš 2021. gada balva jaunajiem doktoriem par izciliem sasniegumiem biomedicīnā un jaunu 
zāļu izstrādē.

Ludvigs un Māris Jansoni — Ludvigs Jansons (1909–1958) un viņa dēls 
Māris Jansons (1936–1997) — Latvijas fi ziķi un pedagogi. Balva labākajam 
jaunajam zinātniekam fi zikā.

Balva piešķirta: H. Rjabovam (1999), A. Kuļšam (2000), O. Nikolajevai (2001), J. Alnim 
(2002), O. Docenko (2003), O. Starkovai (2004), K. Blušam (2005), Z. Gavarei (2006), 
B. Poļakovam (2007), A. Vembrim (2008), E. Laizānei (2009), Z. Gavarei un A. Šarakovskim 
(2011), L. Kalvānam (2012), A. Kaļinko un J. Zavickim (2013), A. Šutkam un D. Zablockim (2014), 
J. Timošenko (2015), R. Zabelam (2016), E. Nitišam (2017), J. Šmitam (2018), A. Antuzevičam 
(2019), K. Pudžam (2020), E. Butanovam (2021).

Arvīds Kalniņš (1894–1981) — ķīmiķis un koksnes pētnieks, mežzināt-
nieks. Balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.

Balvas laureāti: P. Eriņš (2000), M. Daugavietis (2002), Ģ. Zaķis (2003), I. Liepa (2004), 
J. Zandersons (2005), A. Priedītis (2006), N. Vederņikovs (2008), L. Līpiņš (2012), G. Teliševa 
(2016), I. Baumanis (2018), I. Andersone (2020).

Dītrihs Andrejs Lēbers (1923–2004) — tiesību zinātnieks, mecenāts. 
LZA ārzemju loceklis, LZA Lielās medaļas laureāts. Balva tiesību zinātnēs vai 
politikas zinātnē.
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Balvas laureāti: T. Jundzis (2008), K. Torgāns (2009), E. Levits (2013), J. Lazdiņš (2018).

Paulis Lejiņš (1883–1959) — latviešu lauksaimniecības zinātnieks, lop ko-
pības speciālists. Balva lauksaimniecības zinātnēs.

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Pauļa 
Lejiņa balvu saņēmuši J. Latvietis (1994), J. Neilands (1996), A. Boruks (1997), C. Šķiņķis (1998), 
S. Timšāns (1999), M. Skrīvele (2002), R. Baltakmens un A. Jemeļjanovs (2003), U. Osītis (2006), 
A. Adamovičs (2007), A. Ruža (2009), A. Kārkliņš (2011), I. Turka (2015), D. Lapiņš (2017), 
P. Bērziņš (2019), V. Strazdiņa (2021).

Zenta Mauriņa (1897–1978) — literatūrzinātniece, kultūrfi lozofe, rakst-
niece. Balva labākajam jaunajam zinātniekam literatūrzinātnē vai fi lozofi jā.

Balvas laureāti: Z. Šiliņa (1999), I. Zepa (2000), D. Balode (2002), D. Oļukalne (2003), 
R. Ceplis (2004), S. Stepena (2005), A. Gaigala (2006), P. Daija (2007), D. Ratinīka (2008), K. Šlihta 
(2009), Z. Borga (2010), I. Deigele (2011), A. Hiršs (2012), H. Akatova (2014), A. Koroševskis 
(2016), K. Lācis (2017), S. Raudive (2018), A. Skutelis (2019).

Kārlis Mīlenbahs (1853–1916) — latviešu valodnieks. Balva par praktisku 
devumu latviešu valodniecībā.

LZA un Rīgas Latviešu biedrības Kārļa Mīlenbaha balvu saņēmuši J. Kušķis (1999), Dz. Hirša 
(2002), M. Stengrevica (2004), A. Blinkena (2007), O. Bušs (2009), R. Grīsle (2012), I. Druviete 
(2015), D. Markus (2019).

Vilis Plūdonis (1874–1940) — latviešu dzejnieks. Balva latviešu literatūr-
zinātnē.

Balvas laureāti: V. Hausmanis (1996), J. Kursīte-Pakule (1998), B. Kalnačs (2000), I. Daukste-
Silasproģe (2003), Z. Frīde (2005), A. Cimdiņa (2008), G. Grīnuma (2011), V. Vāvere (2014), 
A. Rožkalne (2017), M. Grudule (2020).

Jānis Rainis (1865–1929) — latviešu dzejnieks, domātājs un sabiedris kais 
darbinieks. Balva par izcilu radošu veikumu zinātnē un kultūrā.

Balvas laureāti: I. Ranka (1998), I. Ziedonis (2001), A. Eglītis (2006), J. Streičs (2008), 
V. Hausmanis (2012), J. Strupulis (2013), F. Fjodorovs (2015), G. Grīnuma (2018). LZA Senāts 
uzskata, ka Raiņa balva sava prestiža ziņā ir nākamā pēc LZA Lielās medaļas.

Edgars Siliņš (1927–1998) — viens no Latvijas izcilākajiem fi ziķiem. 
Balva fi zikā.

Balvas laureāti: I. Muzikante (1999), A. Gailītis, P. Prokofjevs (2001), L. Skuja (2003), 
A. Cēbers (2006), J. Purāns (2008), L. Grigorjeva (2010), J. Žukovskis (2012), V. Kuzovkovs 
(2014), R. Eglītis (2016), M. Rutkis (2018), A. Kuzmins (2020).

Heinrichs Skuja (1892–1972) — latviešu biologs — fl oras pētnieks. Balva 
bioloģijas zinātnē.
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Balvas laureāti: M. Selga (1994), A. Piterāns (1996), M. Beķers (1998), A. Āboliņa (2001), 
M. Balode (2004), E. Parele (2007), A. Barševskis (2009), G. Spriņģe (2015), E. Vimba (2017), 
J. Rukšāns (2018), A. Rapoports (2020).

Marģers Skujenieks (1886–1941) — zinātnieks un valstsvīrs, Ministru 
prezidents, ministrs, Valsts statistikas pārvaldes organizētājs un direktors 
(1919–1940). Balva statistikā.

Balvas laureāti: P. Zvidriņš (2004), O. Krastiņš (2008), J. Krūmiņš (2014).

Pauls Stradiņš (1896–1958) — latviešu ķirurgs, onkologs un medicīnas 
vēsturnieks. Balva medicīnas zinātnē un tās vēsturē, par ievērojamu zinātnisku 
veikumu praktiskajā ārstniecībā.

Paula Stradiņa balva turpina Medicīnas vēstures muzeja 1983. gadā iedibinātās Paula Stradiņa 
balvas tradīcijas. Kopš 1991. gada 14. novembra balvu piešķir kopīgi LZA un MVM, kopš 2014. gada 
arī ar RSU. Medicīnas zinātnē balvu saņēmuši V. Rudzīte un V. Utkins (1992), K. J. Keggi (1994), 
J. O. Ērenpreiss (1996), K. K. Zariņš un I. Lazovskis (1998), J. Kļaviņš (2000), J. Volkolākovs 
(2002), A. Bļugers (2004), A. Skaģers (2006), B. Zariņš (2008), J. Gardovskis (2010), V. Pīrāgs 
(2011), R. Lācis (2014), A. Pētersons (2016), G. Laganovska (2018), A. Jumtiņš (2020). 

Balvu medicīnas vēsturē saņēmuši V. Kaņeps, J. Stradiņš (1983), P. Gerke, B. Petrovs (1984), 
V. Derums, A. Georgijevskis (1985), Ņ. Stradiņa, P. Zabludovskis (1986), K. Arons, J. Ļisicins 
(1987), K. Vasiļjevs, A. Vīksna (1988), A. Kaikaris, V. Kalnins (1989), H. Millers-Dics, I. un 
J. Krūmaļi (1990), J. Āboliņš, A. Alksnis (1991), Dz. Alks (1993), A. Dirbe (1995), J. Strupulis 
(1997), Z. Čerfass, E. Larsens (1999), J. Salaks, V. Kalnbērzs (2001), J. Vētra (2003), K. Habriha, 
V. Jākobsons (2005), E. Platkājs (2007), Ē. Ezerietis (2008), J. Gaujēns (2009), F. Ungers (2009), 
L. Alikmets (2011), G. Belēvičs (2013), R. Šengelija (2015), D. Baltiņa un M. Baltiņš (2017), 
A. M. Somma (2019).

Mārtiņš Eduards Straumanis (1898–1973) un Alfrēds Ieviņš (1897– 
1975) — latviešu ķīmiķi, kristāliskā režģa parametru rentgenogrāfi skās metodes 
autori (1935). Balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā.

Balva piešķirta: M. Turkam (1999), T. Ivanovai (2000), V. Mihailovam (2001), R. M. Meri 
(2002), K. Zihmanei (2003), I. Juhņēvičai (2004), K. Edolfai (2005), L. Černovai (2006), 
E. Erdmanei (2007), E. Kolodinskai (2008), J. Petuškovai (2009), L. Grigorjevai un A. Maļeckim 
(2010), K. Traskovskim (2011), D. Rasiņai (2012), E. Priedei (2013), O. Stepanovai (2014), 
M. Skvorcovai (2015), A. Grigalovičai (2016), R. Aleksim (2017), M. Sējējam (2018), 
A. Trimdalei (2019), R. Melngailei (2020), G. Stakanovam (2021).

Arveds Švābe (1888–1959) — vēsturnieks, tiesību zinātnieks, rakstnieks. 
Balva Latvijas vēstures zinātnē.

Balvas laureāti: T. Zeids (1996), J. Bērziņš (1998), I. Šterns (2000), I. Šneidere (2003), 
A. Zariņa (2007), A. Varslavāns (2009), Ē. Mugurēvičs (2015), Ē. Jēkabsons (2018), S. Osipova 
(2021).
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Vitauts Tamužs (1935–2019) — polimēru un kompozītmateriālu mehā-
nikas teorētiķis, Rīgas zinātniskās skolas izveidotājs. Balva labākajam jaunajam 
zinātniekam mehānikā. Pirmais balvas laureāts ir A. Freimanis (2020).

Kārlis Ulmanis (1877–1942) — tautsaimnieks un valstsvīrs, Latvijas 
Republikas pirmais Ministru prezidents. Balva par Latvijas tautsaimniecības 
un valsts vēstures problēmu izpēti un risinājumiem.

Balva iedibināta 2003. gadā pēc LZA goda doktora prof. J. Labsvīra ierosinājuma. Balvas 
laureāti: V. Bērziņš un V. Strīķis (2004), A. Boruks (2006), A. Caune (2008), B. Rivža (2010), 
D. Bleiere (2013), P. Eglīte (2017).

Gustavs Vanags (1891–1965) — Latvijas ķīmiķis organiķis. Balva ķīmijas 
zinātnēs.

Gustava Vanaga balva turpina 1967. gada 7. decembrī dibinātās G. Vanaga prēmijas labākās 
tradīcijas. Ar to apbalvoti A. Ārens (1971), E. Gudriniece, A. Strakovs (1972), V. Oškāja (1974), 
J. Freimanis (1976), O. Neilands (1978), J. Bankovskis (1980), R. Valters (1982), G. Duburs, 
E. Stankeviča (1984), E. Lukevics (1986), B. Puriņš (1988), M. Līdaka (1990), G. Čipēns (1992), 
J. Stradiņš (1994), F. Avotiņš, M. Šimanska (1996), T. Millers (1998), M. Kalniņš (2000), I. Kalviņš 
(2003), E. Liepiņš (2005), A. Zicmanis (2007), G. Veinbergs (2009), V. Kampars (2011), V. Kauss 
(2012), E. Sūna (2014), M. Turks (2016), A. Jirgensons (2018), P. Arsenjans (2020).

Edvīns Vedējs (1941–2017) – Mičiganas Universitātes ķīmijas profesors. 
RTU goda doktors. LZA ārzemju loceklis (1992–2017). LZA Lielās medaļas 
laureāts (2005). Balva jaunajiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem 
organiskajā ķīmijā iedibināta 2021. gadā kopā ar RTU Attīstības fondu.

Tālivaldis Vilciņš (1922–1997) — vēsturnieks un sociologs. Balva socio-
loģijā. 

Balvas laureāti: B. Zepa (2002), A. Tabuns (2007), T. Tisenkopfs (2011), I. Koroļeva (2016).

Alfrēds Vītols (1878–1945) — hidromehānikas speciālists. Balva inženier-
zinātnēs un enerģētikā.

LZA un va/s “Latvenergo” Alfrēda Vītola balvas laureāti: J. Ekmanis (1999), V. Zēbergs 
(2002), N. Zeltiņš (2003), J. Barkāns (2004), K. Timermanis (2005), L. Ribickis (2006), J. Gerhards 
(2007), J. Dirba (2008), V. Gavars (2009), J. Inde (2010), V. Pugačevs (2011), A.S. Sauhats (2012), 
V. Krēsliņš (2013), Z. Krišāns (2014), K. Brinķis (2015), J. Rozenkrons (2017), M. Rubīna (2017),  
P. Apse-Apsītis (2018), D. Blumberga (2019), P. Šipkovs (2020).
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU KOPĪGĀS 
BALVAS

 
Sponsors Balvas

Eiropas Zinātņu un 
mākslu akadēmija

Latvijas balva (Lielā Feliksa balva) un 2 veicināšanas 
balvas par ievērojamiem sasniegumiem humanitāro 
zinātņu jomās 
Balvas 2001. gadā piešķīra pirmo reizi. Lielo Feliksa balvu saņēma 
V. Vīķe-Freiberga, veicināšanas balvas — I. Ose un I. Šuvajevs. 
2003. g. Lielo Feliksa balvu saņēma M. Kūle, veicināšanas 
balvas — D. Baltaiskalna un Ē. Jēkabsons, 2006. g. Lielo Feliksa 
balvu saņēma V. Zariņš, veicināšanas balvas — R. Blumberga un 
A. Sprūds. 2009. g. Lielo Feliksa balvu saņēma J. Vētra, veicināšanas 
balvas — R. Bičevskis un A. Irmejs, 2011. g. — Lielo Feliksa balvu 
saņēma I. Blumbergs, veicināšanas balvas — K. Ābele un R. Spirģis, 
2013. g. — A. Jurkāne, veicināšanas balvas — S. Laime, P. Daija, 
2015. g. — I. Lancmanis, veicināšanas balvas — I. Lībiete, D. Zig-
munde, 2017. g. — I. Vaidere, veicināšanas balvas — K. Jaudzems, 
I. Mieriņa.

A/s “Grindeks” 3 balvas ievērojamākajiem zinātniekiem par izcilu 
veikumu vai mūža devumu katru otro gadu
Balvu laureāti: M. Līdaka, U. Ulmanis, S. Cimermanis (1998), 
E. Lukevics, O. Lielausis, K. Arājs (1999), O. Neilands, V. Tamužs, 
V. Bērziņš (2000), V. Kluša, E. Blūms, A. Caune (2001), T. Millers, 
J. Kristapsons, O. Spārītis (2002), R. M. Freivalds, E. Gudriniece, 
P. Guļāns (2003), G. Čipēns, I. Knēts, Ē. Mugurēvičs (2004), 
J. G. Bērziņš, E. Kagaine, A. Strakovs (2005), V. Baumanis, P. Eglīte, 
J. Dehtjars (2006), V. Kauss, V. Skujiņa, J. Spīgulis (2007), G. Duburs, 
J. Stradiņš, I. Lācis (2008), I. Jansone, R. Ferbers, E. Liepiņš (2010), 
G. Bārzdiņš, J. Krastiņš, R. Valters (2012), M. Dambrova (2014), 
I. Kalviņš (2016).
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Va/s “Latvenergo” 2 gada balvas par izcilu veikumu vai mūža devumu 
enerģētikā vai ar to saistītās inženierzinātnēs
Balvu laureāti: Z. Krišāns, I. Staltmanis (1999), K. Briņķis, 
A. Grundulis (2002), A. S. Sauhats, P. Šipkovs (2003), E. Tomsons, 
J. Dirba, J. Rozenkrons (2004), D. Blumberga, V. Pugačevs (2005), 
V. Čuvičins, A. Šnīders (2006), G. Šlihta (2007), G. Kaškarova, 
Ā. Žīgurs (2009), A. Mutule (2010), L. Bisenieks (2011), 
L. Latkovskis (2012), I. Ranķis (2013), K. Ketners, I. Stuklis 
(2014), G. Bažbauers, U. Sarma (2015), R. Arājs, A. Laizāns 
(2016), A. Dolgicevs, O. Krievs (2017), J. Zaķis, A. Šutka (2018), 
H. Jaunzems, I. Veidenbergs (2019), R. Leveika, S. Vītoliņa (2020).

A/s “Exigen Services
Latvia” un RTU 
Attīstības fonds

2 ikgadējas balvas  ievērojamiem zinātniekiem par 
izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs, 
informātikā vai par nozīmīgu informācijas izstrādes 
sistēmu veicināšanu
Balvu laureāti: J. Bārzdiņš, A. Anspoks (1999), J. Osis, M. Treimanis 
(2000), L. Niceckis, A. Vasiļjevs (2001), I. Kabaškins, A. Brūvelis 
(2002), J. Bičevskis, E. Karnītis (2003), P. Rivža, A. Virtmanis 
(2005), I. Ilziņa (2007), A. Kalniņš, S. Skusovs (2015), J. Merkurjevs 
(Atzinības raksts, 2015, 2016), P. Rivža (Atzinības raksts, 2016).

SIA “ITERA Latvija” 
un RTU Attīstības 
fonds

2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un 
praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, 
zemes un ģeogrāfi jas zinātnēs vai par nozīmīgu vides 
izstrādes sistēmu veicināšanu
Balvu laureāti: G. Andrušaitis, A. Melluma (2001), G. Eberhards, 
R. Kondratovičs (2002), A. Andrušaitis, M. Kļaviņš (2003), 
E. Kaufmane, J. Vīksne (2004), V. Jansons, V. Melecis (2005), 
G. Pētersons, P. Zālītis (2006), O. Āboltiņš, D. Blumberga (2007), 
O. Nikodemus, I. Veidenbergs (2008), I. Liepa, N. Zeltiņš (2010), 
U. Sedmalis, D. Zigmunde (2011), P. Šipkovs, S. Strautiņa (2012), 
L. Legzdiņa, G. Lināre (2013), T. Juhna, A. Ziemeļniece (2014), 
N. Ņitavska, S. Treija (2015), L. Ikase, U. Īle (2016), L. Kalniņa, 
S. Rubene (2017), A. Briede, M. Urtāne (2018), I. Lāčauniece, 
A. Tipāne (2019), L. Lepse, O. Sozinova (2020).
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A/s “Latvijas Gāze” 
un RTU Attīstības 
fonds

2 gada balvas ievērojamiem zinātniekiem un prak-
tiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas 
tehnoloģijas nozarēs, sirds ķirurģijas un kardioloģijas 
zinātnēs, orgānu transplantoloģijas nozarēs par izcilu 
darbu kopumu vai mūža veikumu
Balvu laureāti: R. Lācis, A. Krēsliņš (2002), J. Anšelevičs, E. Dzel -
zītis (2003), J. Volkolākovs, V. Zēbergs (2004), I. Siliņš, N. Zel-
tiņš (2005), V. Rudzīte, D. Turlajs (2006), A. Kalvelis, I. Platais 
(2007), A. Lācis, P. Šipkovs (2008), R. Rozentāls, P. Graudiņš 
(2009), V. Dzērve-Tāluts, A. Lešinskis (2010), J. Gardovskis (2011), 
A. Kokins, A. Ješinska, J. Raibarts (2012), O. Kalējs, R. Kolītis, 
J. Volkolākovs jun. (2013), J. Romanova, G. Freibergs, A. Rudzītis 
(2014), J. Bažbauers, I. Lubaua, I. Krūmiņa (2015), J. Jušinskis, 
A. Borodiņecs, A. Maļcevs, J. Tihana (2016), I. Bode, I. Ziediņa 
(2017), I. Ozolanta, I. Stuklis (2018). Balvu piešķiršana pārtraukta.

Rīgas dome un
Rīgas balvas
biedrība 

Ikgadēja “Rīgas balva” par nozīmīgāko zinātnisko 
pētījumu Rīgas vēsturē un kultūrvēsturē, arhitektūras 
un mākslas vēsturē, etnogrāfi jā, demogrāfi jā un etnisko 
attiecību izpētē, ģeogrāfi jā, ekoloģijā un citās nozarēs, 
kas saistītas ar Rīgas attīstību
Balvas laureāti: J. Krastiņš, K. Radziņa, A. Celmiņš (veicināšanas 
balva — V. Bebrei, R. Spirģim) (2002), A. Caune, O. Spārītis 
un O. Zanders (2003), L. Balodis, J. Stradiņš, M. Zunde (2004), 
J. Bērziņš, V. Vīķe-Freiberga, A. Holcmanis, J. Vīksne, J. Savickis 
(2005), V. Apsītis, J. Ekmanis, I. Knēts, V. Jākobsons (2006), 
Z. Gaile, V. Mihailovskis, I. Ose, J. Stabulnieks, A. Vārpa (2007), 
E. Grēns, J. Indāns, J. Gombergs, A/s “Sidrabe” (2008), A. Heniņš, 
A. Kapenieks, I. Ranka (2009), I. Kalviņš, Z. Skujiņš (2010).
D. A. Lēbers apbalvots ar “Rīgas balvas” Goda diplomu (pēc nāves).
Kopš 2011. gada balvu piešķir LZA, Rīgas balvas biedrība un a/s 
“ITERA Latvija”. Balvas laureāti: M. Barzdeviča, J. Erenštreits, 
I. Gerčikovs, L. Šēnbergs (2011), L. Ribickis, R. Pauls, A. Taimiņa, 
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs (2012).
Rīgas balvas goda diploms: LU Latvijas vēstures institūts, LU 
Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas 1. Valsts ģimnāzija (2011), D. Īvāns, 
E. Hrščenoviča, D. Leimane (2012). Balvas piešķiršana pārtraukta.
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Rīgas dome un LZA Ikgadēja balva par nozīmīgāko pētījumu humanitārajās 
un eksaktajās zinātņu nozarēs, kas saistītas ar Rīgas 
attīstību
A. Šternbergs (2011), T. Jundzis (2012), A. Caune (2013), A. Cimdiņa 
(2014), R. Kondratovičs (2015), A. Gailītis (2016), G. Gailītis 
(2017), P. Arsenjans (2018), J. Purāns (2019), G. Krollis, Izabella 
Krolle, Inguna  Krolle, M. M. Irbe (2020).

SIA “L`ORÉAL 
BALTIC”, UNESCO 
Latvijas Nacionālā 
komisija

3 gada stipendijas “Sievietēm zinātnē” nozīmīgu 
zinātnisku pētījumu veikšanai dzīvības zinātņu un 
materiālzinātņu jomā
Stipendijas saņēmušas R. Muceniece, A. Linē, A. Zajakina (2005), 
M. Dambrova, O. Starkova, M. Plotniece (2006), L. Grīnberga, 
B. Jansone, A. Plotniece (2007), I. Aulika, J. Pupure, T. Voronkova 
(2008), L. Zvejniece, T. Glaskova, K. Siliņa (2009), I. Čakstiņa, 
E. Pajuste, U. Riekstiņa (2010), L. Ņikitina-Zaķe, M. Dunce, 
B. Švalbe (2011), D. Loča, I. Smeltere, E. Škapare (2012), Z. Kalniņa, 
J. Sokolovska, L Širmane (2013), D. Pjanova, A. Aleksejeva, 
M. Makrecka (2014), L. Beķere, I. Mihailova, A. Hūna (2015), 
K. Šalma-Ancāne, J. Lugiņina, I. Dimanta (2016).
Kopš 2017. gada stipendijas tiek piešķirtas arī Igaunijas un 
Lietuvas jaunajām zinātniecēm. Laureātes: R. Ranka, E. Heinsalu, 
U. Neniskite, J. Ivanova, M. Sokolova (2017), I. Nakurte, 
K. Kogermane, G. Motuzaite-Matuzevičūte Kīna, A. Fridrihsone, 
M. Baitimirova (2018), J. Vecstaudža, L. Dembovska, M. Makrecka-
Kūka, J. Skiecevičiene, M. Alksne, K. Parta, T. Sepa (2019), 
I. Pugajeva, A. Ivdre, I. Bite, R. Budrītīte, D. Dapkute, M. Grosberga, 
L. Menēzisa (2020).

A/s “Latvijas Dzelz-
ceļš” un RTU 
Attīstības fonds

Gada balva par izcilu veikumu vai mūža devumu 
Latvijas dzelzceļa transportā
Balvas laureāti: V. Junovičs (2007), M. Mezītis, B. Perniķis 
(2008), J. Račko, S. Mihailovs (2009), T. Lukonens, I. Korago 
(2010), J. Ceicāns, N. Petuhova (2011), A. Poča, A. Plešaunieks 
(2012), J. Strods, J. Švabs (2014), J. Luceničs, I. Rezgorina (2015), 
G. Semjonova, D. Sergejevs (2016). Balvas piešķiršana pārtraukta.

LZA LOCEKĻI  UN GODA DOKTORI – LR MINISTRU KABINETA 
BALVAS LAUREĀTI

Jānis Kalniņš (1995), Kārlis Zariņš (1996), Leonīds Vīgners (1996), Juris Zvirgzds, 
Ernests Gaudiņš (1997), Pauls Pumpēns, Ilmārs Blumbergs (1998), Rihards Treijs, 
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Gunārs Duburs, Roalds Dobrovenskis (1999), Elmārs Grēns, Imants Kokars, Aina 
Nagobads-Ābola (2000), Jānis Stradiņš (2001), Imants Ziedonis, Romans Lācis, 
Jānis Bārzdiņš (2002), Andrejs Eglītis, Jānis Graudonis, Rolands Rikards (2003), 
Pēteris Cimdiņš, Edmunds Lukevics (2004), Saulvedis Cimermanis, Jānis Gardovskis, 
Alvis Hermanis, Kalvis Torgāns (2005), Agnis Andžāns, Andrejs Ērglis, Ivars Kalviņš,  
Eduards Kļaviņš (2006), Ilze Biruta Loze, Zigmunds Skujiņš, Andris Vilks (2007), 
Edīte Kaufmane, Aldonis Vēriņš (2008), Aris Lācis, Džemma Skulme, Oļģerts Kroders 
(2009), Raimonds Pauls, Rafails Rozentāls (2010), Imants Lancmanis, Eduards 
Liepiņš, Valters Nollendorfs, Jānis Rukšāns, Jānis Streičs (2011), Linards Skuja, Knuts 
Skujenieks (2012), Jekaterina Ērenpreisa, Dainis Īvāns, Indulis Ojārs Ranka (2013), 
Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, Viktors Hausmanis, Maija Kūle, Andrejs Vasks, Guntis 
Zemītis (2014), Gundega Grīnuma (2015), Jānis Krastiņš, Māra Lāce, Leonīds Ribickis, 
Pēteris Vasks (2016), Arvīds Barševskis (2017), Egils Levits (2018), Jānis Kloviņš 
(2019), Aina Nagobads-Ābola, Vilis Vītols (2020). 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS UN PRĒMIJAS 
JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, 
vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba 
aizstāvēšanas. Refl ektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš 
pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fi zikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu 
vārdā, 

par labāko darbu ķīmijā Mārtiņa Straumaņa — Alfrēda Ieviņa vārdā,
par labāko darbu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā — Emīlijas Gudrinieces vārdā,
par labāko darbu literatūrzinātnē un fi lozofi jā — Zentas Mauriņas vārdā,
par labāko darbu mehānikā — Vitauta Tamuža vārdā.
Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz 2021. gada 24. septembrim 

LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, Rīga, 
LV 1050)

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tel. 67223931.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
LIELĀS MEDAĻAS, BALVU UN PRĒMIJU LAUREĀTI 

2020. UN 2021. GADĀ

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELĀS MEDAĻAS LAUREĀTI
(LZA Senāta 2021. gada 16. februāra lēmums)

LZA īstenā locekle Edīte Kaufmane – par nozīmīgu ieguldījumu dārzkopības zinātnes 
un komercaugļkopības attīstībā un popularizēšanā Latvijā.

LZA īstenais loceklis Jānis Spīgulis – par izciliem sasniegumiem biofotonikas virziena 
Latvijā izveidē un attīstībā.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVU LAUREĀTI

LZA kor.loc. Vjačeslavs Kaščejevs (Latvijas Universitāte)  – Artura Balklava balva par 
ieguldījumu zinātnes popularizēšanā Latvijā. 

Dr.iur. Sanita Osipova (Latvijas Universitāte) – Arveda Švābes balva Latvijas vēsturē 
par  rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”. 

Mg.agr. Vija Strazdiņa (LLU Agroresursu un ekonomikas institūts) –  Paula Lejiņa bal-
va lauksaimniecības zinātnēs par zinātniskā darba apkopojumu “Kviešu šķirnes Lat-
vijas lauksaimniekiem”. 

 
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU 

BALVU LAUREĀTI

LZA goda loc. Gunārs Krollis, Izabella Krolle, Inguna Krolle, Madara Māra Irbe – 
LZA un Rīgas domes “Rīgas balva” – piešķirta ģimenei  kā vienotam un unikālam 
Rīgas pilsoniskās sabiedrības radošuma un  izcilības apliecinājumam.

Dr.agr. Līga Lepse (LLU Dārzkopības institūts) – LZA, SIA “ITERA Latvija” un RTU 
Attīstības fonda balva par darbu kopu “Zinātniski pētnieciskais darbs ilgtspējīgu 
tehnoloģiju ieviešanā dārzeņkopībā”.

Dr.geogr. Olga Sozinova (LU Ģeogrāfi jas un Zemes zinātņu fakultāte) – LZA, SIA 
“ITERA Latvija” un RTU Attīstības fonda balva par darbu “Ģeotelpisko un temporālo 
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putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko 
modelēšanu”. 

Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs (Fizikālās enerģētikas institūts) – LZA un a/s “Latv-
energo” Alfrēda Vītola balva par  mūža ieguldījumu  Latvijas enerģētikā.

Romalds Leveika (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija) – LZA 
un a/s “Latvenergo” balva par nozīmīgu devumu enerģētikā – par ilggadēju un sa-
biedriski aktīvu darbu enerģētikas nozarē Latvijā. 

Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa (SIA “Latvijas standarts”) – LZA un a/s “Latvenergo” balva 
par nozīmīgu devumu enerģētikā – par zinātnisko darbu kopu, kas ietver divu grāmatu 
izdošanu, aktīvu pētniecisko darbību starptautiskos nozares projektos, kā arī valstiski 
svarīgās pētījumu programmās. 

Dr.chem. Iveta Pugajeva (Valsts zinātniskais institūts “BIOR”)  – L’ORÉAL Latvi-
jas stipendija “Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju) 
pētījumam “Design of Inhibitors Zink Containing Enzymes and Investigation of Anti-
Cancer Activity - Valorization of Caryophyllene”.

Mg.sc.ing. Aiga Ivdre  (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts) – L’ORÉAL Latvi-
jas stipendija “Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju) 
pētījumam  “From the wood industry by-products to nanocellulose in one step syn-
thesis”.

Mg.chem. Ivita Bite (LU Cietvielu fi zikas institūts) – L’ORÉAL Latvijas stipendija 
“Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju) pētījumam 
“Infl uence of different chemical synthesis methods on the physical properties of oxi-
des”. 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNO ZINĀTNIEKU BALVU 
LAUREĀTI

Dr.phys. Edgars Butanovs (LU Cietvielu fi zikas institūts) – Ludviga un Māra Jan-
sonu balva fi zikā par darbu “Pārejas metālu halkogenīdus saturošu kodola-apvalka 
nanovadu sintēze un īpašības”. Vad. Dr.phys. B. Poļakovs. 

Mg.sc.ing. Georgijs Stakanovs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Mārtiņa 
Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā par darbu “(-)-ß-Kariofi lēna modifi cēšanas 
iespēju izpēte”. Vad. Dr.chem. D. Rasiņa. 

Mg. Jānis Miķelis Zaķis (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – 
Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā par darbu “Azidopurīnu Maizenhaimera komplek-
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su pielietojums jaunu sintēžu metožu izstrādē”. Vad. LZA īst.loc. M. Turks, Dr.chem. 
I. Novosjolova. 

Mg.chem. Kristīne Kitoka (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – LZA jauno 
zinātnieku balva par darbu “Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar  
19F KMR spektroskopiju”. Vad. LZA īst.loc. K. Jaudzems.

Mg. Ņikita Zrelovs (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) – LZA jauno 
zinātnieku balva par darbu “Trīs no Antarktiskās ledus-brīvas augsnes jaunizdalīto 
Caudovirales kārtas bakteriofāgu raksturošana”. Vad. Dr.biol. A. Dišlers, Dr.biol. 
A. Kazāks.

Mg.chem. Madara Dārziņa (Latvijas Universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu “Elektroķīmiska alfa,beta-
nepiesātināto esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem”. Vad. LZA 
īst.loc. A. Jirgensons.

Dr.phys. Jānis Šmits (LU Lāzeru centrs) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu 
“Mikromēroga mērījumi ar slāpekļa-vakances centriem dimantā”. Vad. Dr.phys. 
F. H. Gābauers.

Mg.silv. Lelde Buķe (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) – LZA jauno zinātnieku 
balva par darbu “Medību saimniecības un ziemāju sējumu ietekme uz briežu dzimtas 
nodarītiem postījumiem jaunaudzēs Sēlijas virsmežniecībā”.  Vad. Dr. silv. J. Sisenis, 
Dr.biol. J. Ozoliņš.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU BALVU 
JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM LAUREĀTI

Dr.sc.ing. Miķelis Dzikēvičs (RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes 
(EVIF) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts) –  LZA un a/s “Latvenergo” 
balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem par darbu “Saules enerģijas 
akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem”. Vad. Dr.habil.sc.ing. 
I. Veidenbergs.

Dr.sc.ing. Romāns Oļekšijs (a/s “Latvenergo”, RTU EVIF Enerģētikas institūts) –  
LZA un a/s “Latvenergo” balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem 
par darbu “Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizācija 
darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām”. Vad. Dr.sc.ing. 
O. Linkevičs.

Dr.sc.ing. Zane Broka (RTU EVIF Enerģētikas institūts ) –  LZA un a/s “Latvener-
go” balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem par darbu “Patēriņa 
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elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos”. Vad. Dr.habil.sc.ing. 
A. Sauhats.

Dr.sc.ing. Kārlis Baltputnis (RTU EVIF Enerģētikas institūts) –  LZA un a/s “Latv-
energo” balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem par darbu 
“Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem”. 
Vad. Dr.habil.sc.ing. A. Sauhats, Dr.sc.ing. O. Linkevičs. 

Dr.sc.ing. Ivars Zālītis (RTU EVIF Enerģētikas institūts) – LZA un a/s “Latvener-
go” balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem par darbu “Modeļa 
parametru identifi kācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju 
automātikā”. Vad. Dr.sc.ing. S. Dolgicers.

Dr.sc.ing. Jānis Mārks (RTU EVIF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts) – LZA un a/s “Latvenergo” veicināšanas balva par darbu “Vibrāciju mode-
lis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā”. Vad. 
Dr.sc.ing. S. Vītoliņa.

Dr.sc.ing. Dmitrijs Soboļevskis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācijas specializētais Sertifi kācijas centrs) – LZA un a/s “Latvenergo” veicināšanas 
balva par darbu “Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana”. Vad. 
Dr.habil.sc.ing. A. Sauhats, Dr.sc.ing. R. Petričenko.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI – CITU 
IEVĒROJAMĀKO ZINĀTNISKO APBALVOJUMU LAUREĀTI 

2020. UN 2021. GADĀ

LZA goda locekle Aina Nagobads-Ābola – Latvijas Republikas Ministru kabine ta 
balva par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā un Latvijas ārpolitisko mērķu 
sasniegšanā. 

LZA goda loceklis Vilis Vītols – Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par mūža 
ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu 
Latvijā. 

LZA goda locekle Anna Jurkāne – Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības 
raksts par ieguldījumu Turaidas muzejrezervāta attīstībā.

LZA korespondētājlocekle Ludmila Vīksna – Latvijas Republikas Ministru kabi-
neta Atzinības raksts par ieguldījumu zinātniskajā darbā infektoloģijā un aktuālu 
sabiedrības veselības problēmu izpētē.

LZA īstenais loceklis Roberts Eglītis – Baltijas Asamblejas balva zinātnē par pētījumu 
ciklu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai un uzglabāšanai”. 
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LZA īstenais loceklis Valdis Kampars – Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas 
(WIPO) “Medaļa izgudrotājam” (WIPO Medal for Inventors) par nozīmīgu 
ieguldījumu un inovatīvu darbību, radot izgudrojumus, īpaši biodegvielas jomā.

LZA goda loceklis Andris Kronbergs – Latvijas Republikas prezidenta Egila Levita 
Cildinājuma raksts par darbu mūsu Latvijai un Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 
par ēku rekonstrukciju Miesnieku ielā.

 LZA goda loceklis Uldis Bērziņš  – Latvijas Literatūras 2020. gada balva par varoņepusa 
“Dziesma par manu Sidu” latviskojumu no senspāņu valodas. 

LZA goda loceklis  Raimonds Pauls – Japānas valdības Uzlecošās Saules ordenis par 
ieguldījumu Japānas un Latvijas kultūras sakaru stiprināšanā ar mūzikas starpniecību, 
kā arī sapratnes veicināšanu abu valstu starpā.

Dr.iur., Dr.h.c.iur. Romāns Apsītis – Latvijas Republikas prezidenta Egila Levita 
Cildinājuma raksts par nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.

LZA LIELĀ MEDAĻA, BALVAS UN PRĒMIJAS



LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
GODA MECENĀTI

Privātie ziedotāji

LZA goda locekle Magda Štaudingera-Voita (1902–1997) un Nobela prēmijas 
laureāts Hermanis Štaudingers (1881–1965)

Skolotāja Erna Poča (1920–2001) un LZA goda doktors Konstantīns Počs 
(1912–1994)

LZA ārzemju loceklis Dītrihs Andrejs Lēbers (1923–2004)

Tautsaimnieks Jānis Sadovskis (1904–2006) un skolotāja Austra Sadovska 
(1913–1999)

LZA goda doktors Jānis Labsvīrs (1907–2002)

LZA īstenā locekle Emīlija Gudriniece (1920–2004)

Uzņēmējs Atis Sausnītis

Uzņēmējs Ivars Strautiņš (1942–2020)

Uzņēmējs Pēteris Avens

Uzņēmējs Guntis Belēvičs

Sabiedrību un institūciju pārstāvji

Dr.sc.ing. Adrians Dāvis (A/s “Latvijas Gāze”)

LZA goda loceklis Valdis Jākobsons (A/s “Grindeks” )

Dr.chem. Imants Meirovics (1930–2015) (Latvijas Izglītības fonda mērķ-
programma “Izglītībai, zinātnei un kultūrai”) 

Juris Savickis (SIA “ITERA Latvija”)

Borisa un Ināras Teterevu fonds

Kirovs Lipmans (A/s “Grindeks”)

Āris Žīgurs (A/s “Latvenergo”)
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FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻA
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050

Tel.: 67223633. Fakss: 67821153
E pasts: fi zteh@lza.lv

Nodaļas padome
Nodaļas priekšsēdētājs Andrejs SILIŅŠ
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Andris OZOLS
Zinātniskā sekretāre Sofja NEGREJEVA
Padomes locekļi
  Donāts ERTS, Modris GREITĀNS,  Jānis GRUNDSPEŅĶIS, 
  Vjačeslavs KAŠČEJEVS, Māris KNITE, Andrejs KRASŅIKOVS, 
  Mārtiņš  RUTKIS, Jānis SPĪGULIS, Andris ŠTERNBERGS

Nodaļas locekļu sadalījums pa specialitātēm

astronomija 
Māris Ābele, kor. loc.
Laimons Začs, kor. loc.
Juris Žagars, kor. loc.
Dainis Draviņš, ārz. loc.

enerģētika 
Leonīds Ribickis, īst. loc.
Pēteris Šipkovs, īst. loc.
Andris Krēsliņš, kor. loc.
Antans Sauļus Sauhats, kor. loc.
Namejs Zeltiņš, goda loc.

fi zika 
Jānis Alnis, īst. loc.
Mārcis Auziņš, īst. loc.
Elmārs Blūms, īst. loc.
Andrejs Cēbers, īst. loc.
Jurijs Dehtjars, īst. loc.
Oļģerts Dumbrājs, īst. loc.
Roberts Eglītis, īst. loc.
Donāts Erts, īst. loc.

Ruvins Ferbers, īst. loc.
Agris Gailītis, īst. loc.
Jevgeņijs Kotomins, īst. loc.
Māris Knite, īst. loc.
Andris Krūmiņš, īst. loc.
Aleksejs Kuzmins, īst. loc.
Ivars Lācis, īst. loc.
Oļģerts Lielausis, īst. loc.
Andris Ozols, īst. loc.
Juris Purāns, īst. loc.
Uldis Rogulis, īst. loc.
Mārtiņš Rutkis, īst.loc.
Andrejs Siliņš, īst. loc.
Linards Skuja, īst. loc.
Jānis Spīgulis, īst. loc.
Andris Šternbergs, īst. loc.
Kurts Švarcs, īst. loc.
Ivars Tāle, īst. loc.
Imants Bērsons, kor. loc.
Jevgeņijs Joļins, kor. loc.
Vjačeslavs Kaščejevs, kor. loc.
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Juris Prikulis, kor. loc.
Gita Rēvalde, kor. loc.
Anatolijs Šarakovskis, kor. loc.
Romans Viters, kor. loc.
Jūrs Banis, ārz. loc.
Antonio Biankoni, ārz. loc.
Valdis Bojarevičs, ārz. loc.
Hermanis Branovers, ārz. loc.
Tills fon Egidijs, ārz. loc.
Roberts Evarestovs, ārz. loc.
Pauls Janmeijs, ārz. loc.
Marko Kirms, ārz. loc.
Nils Kristensens, ārz. loc. 
Maija Kukļa, ārz. loc.
Aleksandrs Luščiks, ārz. loc.
Ivars Melngailis, ārz. loc.
Jānis Melngailis, ārz. loc.
Žaks Simons, ārz. loc.
Pauls Stradiņš, ārz. loc.
Juris Pēteris Svenne, ārz. loc.
Aleksandrs Šļugers, ārz. loc.
Juris Upatnieks, ārz. loc.

informātika 
Andris Ambainis, īst. loc.
Jānis Bārzdiņš, īst. loc.
Ivars Biļinskis, īst. loc.
Modris Greitāns, īst. loc.
Jānis Grundspeņķis, īst. loc.
Jurijs Merkurjevs, īst. loc.
Guntis Arnicāns, kor.loc.
Guntis Bārzdiņš, kor. loc.
Juris Borzovs, kor. loc.
Kārlis Čerāns, kor. loc.
Atis Elsts, kor. loc.
Egils Ginters, kor. loc.
Jānis Grabis, kor. loc.
Igors Kabaškins, kor. loc.
Audris Kalniņš, kor. loc.
Ērika Nazaruka, kor. loc.
Uldis Sukovskis, kor. loc.

Pēteris Videnieks, kor. loc.
Juris Vīksna, kor. loc.
Jānis Osis, goda loc.
Žils Brasārs, ārz. loc.
Alvis Brāzma, ārz. loc.
Juris Hartmanis, ārz. loc.
Andris Padegs, ārz. loc.

inženierzinātne
Jurģis Poriņš, kor. loc.
Vilis Vītols, goda loc.
Oskars Ozoliņš, ārz. loc.

matemātika 
Andris Buiķis, īst. loc.
Aleksandrs Šostaks, īst. loc.
Agnis Andžāns, kor. loc.
Andrejs Reinfelds, kor. loc.
Felikss Sadirbajevs, kor. loc.
Raimonds Čiegis, ārz. loc.
Tarmo Somere, ārz. loc.

materiālzinātne (fi zika)
Līga Grīnberga, kor. loc.
Andris Šutka, kor. loc.

mehānika 
Andrejs Krasņikovs, īst. loc.
Egons Lavendelis, īst. loc.
Imants Matīss, īst. loc.
Rolands Rikards, īst. loc.
Jānis Auziņš, kor. loc.
Jevgenijs Barkanovs, kor. loc.
Andris Čate, kor. loc.
Vladimirs Kasjanovs, kor. loc.
Roberts Maksimovs, kor. loc.
Sandris Ručevskis, kor. loc.
Narimants Salenieks, kor. loc.
Jānis Vība, kor. loc.
Jiri Engelbrehts, ārz. loc.
Renē Moro, ārz. loc.
Jānis Vārna, ārz. loc.



Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas darbība 

2020. gadā beidzās četru gadu termiņš 2016. gadā vēlētajai LZA vadībai, tostarp 
nodaļu priekšsēdētājiem. Līdzšinējā priekšsēdētāja Jāņa Spīguļa vadībā nodaļā notikušas 
būtiskas izmaiņas: ir izveidotas trīs sekcijas – matemātikas/informātikas, fi zikas un 
inženierzinātņu ar tiesībām piedāvāt jaunus akadēmijas locekļu kandidātus. Ir ieviesti 
stingri kritēriji, aprēķināti vidējie līmeņi katrai nozarei, aktivizēta nodaļas padomes 
darbība. LZA plānus būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija, rezultātā LZA jaunievēlētā 
vadība darbu uzsāka tikai 1. decembrī. 

Nodaļa apvieno 111 LZA locekļus, t. sk. 40 īstenos locekļus, 3 goda, 29 ārzemju 
locekļus un 39 korespondētājlocekļus, kā arī 16 goda doktorus. Akadēmiķu vidējais 
vecums – 72,6 gadi. Korespondētājlocekļu vidējais vecums – 62,1 gads. 

Nodaļa ir izteikti “vīrišķīga”, tikai trīs sievietes ir korespondētājlocekles un viena – 
ārzemju locekle. Nodaļas  sastāvā ir zinātnes izcilības: J. Bārzdiņš, J. Osis, E. Blūms, 
E. Lavendelis, O. Lielausis, H. Branovers, A. Padegs un  J. Upatnieks; trīsdesmit četriem 
nodaļas locekļiem Hirša indekss > 20: J. Alnis (20), V. Kasjanovs un I. Melngailis 
(21), R. Ferbers (23), J Engelbrehts un K. Švarcs (24), J. Hartmanis un R. Viters (25), 
O. Dumbrājs (26), D. Erts (27), A. Luščiks un R. Moro (28), T. Somere, J. Banis un 
P. Stradiņš (29); deviņpadsmit nodaļas locekļiem Hirša indekss >30: A. Cēbers (30), 
J. Vārna (31), R. Evarestovs (32), R. Eglītis, A. Ambainis, J. Purāns un M. Kirms (33), 
J. Melngailis (34), M. Kukļa, L. Skuja un A. Kuzmins (36), Tills fon Egidijs (40), 
Ž. Brasārs (41), J. Kotomins (51), A. Šļugers (58), A. Brāzma (59), A. Biankoni (60), 
N. Kristensens (61) un P. Janmeijs (93) (SCOPUS dati). 

2020. gadā notika 8 nodaļas sēdes, tajā skaitā jau tradicionālā paplašinātā sēde 
ar Latvijas enerģētiķiem un izbraukuma sēde, šoreiz uz RTU. Nodaļas locekļi aktīvi 
piedalījās LZA pilnsapulcēs un citos pasākumos.

Sēdes
22. janvārī notika nodaļas sēde, kurā piedalījis LZA prezidents Ojārs Spārītis. 

Par LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātnisko un organizatorisko darbu 
2019. gadā un priekšlikumiem darbam 2020. gadā sēdes dalībniekus informēja nodaļas 
priekšsēdētājs Jānis Spīgulis. Klātesošie ļoti augsti novērtēja Jāņa Spīguļa un nodaļas 
darbību 2019. gadā un četru gadu laikā un akceptēja priekšlikumus darbībai 2020. gadā. 
J. Spīgulis atteicās turpināt darbu FTZN priekšsēdētāja amatā, bet varētu turpināt darbu 
LZA Senātā. Ojārs Spārītis iepazīstināja klātesošos ar savām domām par LZA attīstību 
nākotnē un ar kandidātiem uz jauno LZA prezidija sastāvu, kā arī izvirzīja akadēmiķi 
Ivaru Kalviņu  LZA prezidenta amatam. 

22. februārī jau tradicionāli notika nodaļas izbraukuma sēde uz Rīgas Tehnisko 
universitāti, kur to organizēja jaunievēlētais LZA korespondētājloceklis Sandris 
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Ručevskis. Apskatījām “Mitutoyo” metroloģijas laboratoriju, vērtīgu dāvinājumu no 
uzņēmuma “Mitutoyo Polska”. Modernākās metroloģijas laboratorijas aprīkojums Baltijā 
ir pieejams gan RTU studentiem, gan pētniekiem. Līdz ar jauno iekārtu metroloģijas 
laboratorija ir saņēmusi arī programmatūru un mācību materiālus. Klātesošie varēja 
iepazīt unikālu robotu – simulatoru, ar kuru ir iespējams veikt pētījumus virtuālās 
realitātes, medicīnas un citās jomās. Šāda sistēma – KUKA robots – patlaban ir vienīgā 
ne tikai Baltijā, bet visā Ziemeļeiropā. Akad. Leonīds Ribickis dalījās savās domās par 
inženierzinātnēm un jaunu inženieru apmācību: “Visur ziemeļvalstīs ir inženierzinātnes 
akadēmijas. Pēdējais RTU novērtējums bija ļoti labs. Jaunajā Eiropas reitingā RTU 
ieguvusi 7. vietu apmēram 100 universitāšu starpā. Jādara viss, lai celtu inženieru 
prestižu sabiedrībā.” Akad. Tālis Juhna skaidroja, kāpēc universitātei tik svarīgs ir augsts 
līmenis zinātnē. Galvenā universitātes ideja: pasniedzēji ir zinātnieki, un pastāv tieša 
sakarība starp profesora zinātnisko līmeni un universitātes vietu reitingā. Ir daudzas 
nozares, kurās RTU ir spēcīga: fi zikā, inženierzinātnēs,  datorzinātnē. Vērojama pozitīva 
dinamika prestižos žurnālos. RTU palīdz Latvijas sportam, Mārtiņš Dukurs ir RTU seja. 
Inženierzinātņu virziens ir ļoti stipra nozare Latvijā un Inženierzinātņu nodaļa LZA 
ir ārkārtīgi nepieciešama. Sēdes otrajā daļā nodaļa apstiprināja balsošanas rezultātus. 
Akad. Andrejs Siliņš tika ievēlēts par FTZN priekšsēdētāju un akadēmiķi Jānis Spīgulis, 
Andris Ozols, Donāts Erts un Jānis Grundspeņķis – izvirzīti par LZA Senāta locekļiem. 
Akad. Oļģerts Dumbrājs un LZA goda loceklis Jānis Osis apstiprināti par LZA Statūtu 
grozīšanas komisijas locekļiem.

20. maijā notika FTZN vēsturē pirmā tiešsaistes sēde Zoom platformā. Sēdē 
piedalījās ap 30 dalībniekiem, tostarp trīs LZA ārzemju locekļi: Raimonds Čiegis 
no Lietuvas, Dainis Draviņš un Jānis Vārna no Zviedrijas. No cikla LZA FTZN 
sasniegumi ar referātu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai 
un uzkrāšanai” uzstājās LU CFI vadošais pētnieks LZA kor.loc. Roberts Eglītis. Ar 
referātu “Vispusīgā redzes sistēmas funkcionalitātes izpēte darbā ar Latvijā izstrādātu 
inovatīvu volumetrisko 3D ekrānu” LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 
doktorante Mg. Tatjana Pladere. Sēdes videoieraksti un internets dod lielisku iespēju 
uzturēt sakarus ar LZA ārzemju locekļiem un komandējumā strādājošiem nodaļas 
biedriem, ko vajadzētu attīstīt un nostiprināt nākotnē. 

17. jūnija sēdē Zoom platformā nodaļas locekļi iepazinās ar RTU Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūta sasniegumiem. Referātu “Izstrādāta jauna 
līdzstrāvas elektroapgādes sistēma ražošanas industrijai” sniedza RTU profesors Pēteris 
Apse-Apsītis. LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. Dmitrijs Zablockis 
nolasīja referātu “Pašorganizēšanās procesu teorētiskā modelēšana perspektīvos 
perovskītos zaļajai enerģētikai”, bet RTU vadošais pētnieks Dr.chem. Kaspars 
Traskovskis – referātu “Radīta jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādei 
no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs”. 
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23. septembrī pirmā FTZN rudens sēde notika klātienē. Ar referātu “Jauni materiāli 
enerģijas iegūšanai un uzglabāšanai” uzstājās LZA īstenā locekļa kandidāts LZA kor.
loc., LU CFI vadošais pētnieks Dr.phys. Roberts Eglītis. Nodaļas locekļi noklausījās 
un novērtēja LZA prezidenta kandidātu – akadēmiķu Ivara Kalviņa un Andreja Siliņa – 
programmas. 

7. oktobrī Zoom platformā notika FTZN sēde ar LZA korespondētājlocekļu 
kandidātu ziņojumiem par zinātnisko pētījumu rezultātiem. Ar referātu “Sinhrotrona 
starojums un funkcionālo materiālu luminiscences spektroskopija” uzstājās LU 
Cietvielu fi zikas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. Vladimirs Pankratovs. Referātu 
“Inženierpētnieciskie risinājumi uzticamiem un energoefektīviem bezvadu tīkliem un 
iegultajām ierīcēm” nolasīja Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks 
Dr.sc.comp. Atis Elsts. 

21. oktobrī Zoom platformā notika FTZN sēde ar LZA korespondētājlocekļu 
kandidātu ziņojumiem par zinātnisko pētījumu rezultātiem. Ar referātu “Skaitliski 
precīzas pirmo principu metodes” uzstājās LU viesdocents un vadošais pētnieks, 
Bāzeles Universitātes pētnieks Dr.sc. Andris Guļāns. Referātu “Jauni nanokompozīti 
optiskiem sensoriem un biosensoriem” sniedza LU Atomfi zikas un spektroskopijas 
institūta laboratorijas vadītājs Dr.phys. Romans Viters. 

9. decembrī Zoom platformā notika FTZN un PEP LNK paplašinātā sēde, veltīta 
Latvijas enerģētikas attīstības problēmām. Sēdi atklāja jaunievēlētais LZA prezidents 
Ivars Kalviņš. Viņš runāja par zaļās enerģētikas problēmām: kā saražot ekoloģiski tīru 
enerģiju un  kādi ir zinātnes uzdevumi šajā  sakarā: “.. visas pasaules zinātniekiem, 
tai skaitā arī mums – Latvijas Zinātņu akadēmijai – ir jādod skaidri signāli savām 
valdībām par nepieciešamību investēt viedajā enerģētikā un ar to saistītajās zinātņu 
nozarēs, lai klimata izmaiņu sekas neiznīcinātu pašu cilvēci.” Ar referātu “Risinājumi 
atjaunīgo energoresursu elektrostaciju rezervēšanai un balansēšanai” uzstājās Kaspars 
Cikmačs, AS “Latvenergo” valdes loceklis, Tehnoloģiju un atbalsta direktors, un 
Māris Balodis, AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības direktors. Ar referātu “Zaļākas 
enerģētikas politikas ietekme uz energoapgādes drošību Baltijas valstīs” uzstājās 
Gunārs Valdmanis, PEP LNK loceklis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku 
asociācijas izpilddirektors. “Pasaules enerģētikas trilemmas indeksi 2020” – šo tēmu 
sava referātā analizēja Namejs Zeltiņš, LZA goda loceklis, PEP LNK prezidents. 
Sēdē piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no LZA FTZN, Ekonomikas ministrijas un 
enerģētikas speciālisti, klātesošie  atzīmēja sēdes aktualitāti un nepieciešamību gan 
enerģētiķiem, gan zinātniekiem.

LZA sēdes un tikšanās 
27. janvārī notika LZA kor.loc. Gitas Rēvaldes un Valda Rēvalda grāmatas 

“Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Apskats 20. gadsimtā” (Rīga: Sava grāmata, 
2020. 588 lpp.) atvēršana.

117

FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻA



6. februārī LZA Portretu zālē notika 2019. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu 
autoru godināšanas un apbalvošanas ceremonija. Laureātu vidū bija četri nodaļas 
akadēmiķi: Leonīds Ribickis, Juris Purāns, Jevgeņijs Kotomins un Roberts Eglītis. 
Svinīgais pasākums tradicionāli piesaistīja plašsaziņas līdzekļu uzmanību. 

21. decembrī Latvijas zinātniekiem divdesmit otro reizi piešķirtas Gada balvas 
enerģētikā, kuras 2020. gadā tika pasniegtas attālināti. AS “Latvenergo” un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas rīkotajā konkursā katra gada izskaņā par panākumiem enerģētikā 
notiek pieredzējušu  zinātnieku un arī jauno zinātnieku apbalvošana. 2020. gada Alfrēda 
Vītola balvu par izcilu devumu enerģētikā saņēma akad. Pēteris Šipkovs. Gada balvas 
laureātus videoierakstā sveica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš un 
AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns. 

Nodaļas locekļi devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā 
Trim no Latvijas Zinātņu akadēmijas 2020. gadā nosauktajiem 11 nozīmīgākajiem 

zinātniskajiem sasniegumiem un četriem no desmit, kuriem ir piešķirti LZA prezidenta 
Atzinības raksti, galvenie autori ir nodaļas locekļi. Tie ir: akadēmiķi Andris Ambainis, 
Jevgeņijs Kotomins un Jānis Spīgulis, LZA korespondētājlocekļi Vjačeslavs 
Kaščejevs un Andris Šutka un LZA ārzemju loceklis Aleksandrs Luščiks. (Vairāk 
sk. 43. lpp.)

Zinātniskās monogrāfi jas:
Kosmaca, J., Jasulaneca, L., Meija, R., Sondors, R., • Erts, D. Nanowires for nems 
switches. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 
201–207 (2020).

Iznākušās žurnālu publikācijas ar impaktfaktoru IF > 5 
Maiorov, M. M., Zablotsky, D., • Blums, E., Lickrastina, A. Magnetic fi eld control 
of gas-liquid mass transfer in ferrofl uids. Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials, 2020, 497, 165958. IF=5.2 
Stikuts, A. P., Perzynski, R., • Cēbers, A. Spontaneous order in ensembles of rotating 
magnetic droplets. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 500, 
166304. IF=5.2 
Petrichenko, O., Kitenbergs, G., Brics, M., ...Perzynski, R., • Cēbers, A. Swarming 
of micron-sized hematite cubes in a rotating magnetic fi eld – Experiments. Journal 
of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, 500, 166404. IF=5.2 
Zaben, A., Kitenbergs, G., • Cēbers, A. Deformation of fl exible ferromagnetic 
fi laments under a rotating magnetic fi eld. Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials, 2020, 499, 166233. IF=5.2 
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Kitenbergs, G., • Cēbers, A. Rivalry of diffusion, external fi eld and gravity in 
microconvection of magnetic colloids. Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials, 2020, 498, 166247. IF=5.2 
Krumins, V., Kruzins, A., Tamanis, M., .. • Ferber, R., Pazyuk, E. A., Stolyarov, A. V. 
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Lāce, Mg.biol. Dita Kidere, Dr.biol. Inna Iņaškina) – pētījums dod ieskatu līdz šim 
neaprakstītos bioloģiskajos mehānismos un līdzīgos klīniskajos gadījumos. Mg.chem. 
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emisijas nodrošināšanai cietvielās” (OSI; Mg.chem. Kaspars Leduskrasts, Dr.chem. 
Artis Kinēns, LZA akadēmiķis Dr.chem. Edgars Sūna). Jaunā pieeja ļauj palielināt cieto 
organisko luminoforu efektivitāti, vienkāršot gaismu izstarojošo materiālu struktūru un 
iekārtu un radīt jaunus optiskos sensorus, luminiscējošos materiālus biomedicīnai un 
saules gaismu imitējošos mākslīgos gaismas avotus. Trešajā ziņojumā Dr.chem. Jānis 
Veliks “Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu 
medicīnas ķīmijā” (OSI; Mg.chem. Renāte Melngaile, Bc.chem. Armands Kazia, Artūrs 
Sperga, Dr.chem. Jānis Veliks) informēja par jaunu fl uormetilēngrupas reaģentu, kurš 
ļaus vieglāk veidot jaunas fl uoru saturošas molekulas, un tam ir labs potenciāls aktīvo 
farmaceitisko vielu ražošanā.

20. februāra sēdē nodaļas priekšsēdētājs LZA akadēmiķis Dr.chem. Pēteris 
Trapencieris sniedza pārskatu par ĶBMZN darbību 2019. gadā. Notika nodaļas vadošo 
personu vēlēšanas: jāievēlē nodaļas priekšsēdētājs, viņa vietnieki, ĶBMZN Padome; 
LZA Pilnsapulces vēlēšanām jāizvirza jauns ĶBMZN atbalstītais LZA prezidenta amata 
kandidāts un četri Senāta locekļu kandidāti. Par nodaļas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja 
LZA akadēmiķi Dr.chem. Pēteri Trapencieri, par trim viņa vietniekiem – mediķi LZA 
akadēmiķi Dr.med. Sandru Lejnieci, biologu LZA akadēmiķi Dr.biol. Kasparu Tāru un 
ķīmiķi LZA akadēmiķi Dr.chem. Kristapu Jaudzemu. Tika izvirzīti 14 nodaļas Padomes 
kandidāti, lai darbotos LZA Senāta darbā un jaunajā ĶBMZN Padomē gan ekspertu 
statusā, gan kā ideju ģeneratori. Sēdes gaitā P.Trapencieris deva iespēju jaunajiem LZA 
prezidenta amata kandidātiem LZA ģenerālsekretāram akadēmiķim Andrejam Siliņam 
un LZA akadēmiķim Ivaram Kalviņam iepazīstināt kolēģus ar saviem darba plāniem 
un programmu. Klātesošie ar balsu vairākumu atbalstīja I. Kalviņa kandidatūru LZA 
prezidenta vēlēšanām. Aizklātās balsošanas rezultātā ĶBMZN izteica savu atbalstu LZA 
Lielās medaļas balvai LZA akadēmiķim Andrejam Ērglim. Nodaļas sēdes zinātniskajā 
daļā klātesošie noklausījās LZA akadēmiķa Dr.biol. Kaspara Tāra ziņojumu par 
koronavīrusiem: to struktūru, izcelsmi un saslimšanām. 

5. martā Latvijas Zinātņu akadēmija rīkoja akadēmisku diskusiju par koronavīrusa 
SARS-CoV2 izcelsmi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas iespējām, kā arī par 
pētījumiem un sasniegumiem pretvīrusu preparātu izstrādē. Diskusiju vadīja LZA goda 
doktors Pēteris Apinis un LZA akadēmiķis Dr.chem. Pēteris Trapencieris. Ziņojumus 
par vīrusiem un ar tiem saistītajiem pētījumiem Latvijā sniedza LZA akadēmiķi Dr.biol. 
Kaspars Tārs, Dr.chem. Ivars Kalviņš, LZA kor.loc. Dr.med. Ludmila Vīksna un 
virusoloģe Dr.med. Vaira Īrisa Kalniņa. Pārrunātie jautājumi turpmāko nedēļu laikā 
tika atspoguļoti vairākās mediju ziņās un publiskās intervijās.

6. martā LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika LU Akadēmiskās bibliotēkas sadarbībā 
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju rīkotais atceres pasākums “Akadēmiķis Jānis Stradiņš 
mūsu līdzgaitās” par akadēmiķa ieguldījumu zinātnes attīstībā un viņa publicētajiem 
darbiem. Kolēģu un draugu vidū tika pārrunātas Jāņa Stradiņa piemiņas ieceres. 
Pasākumā piedalījās LZA korespondētājloceklis Dr.med. Pēteris Stradiņš.
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Aprīlī LZA noslēdzās 16. L`ORÉAL Baltic Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” 
konkurss. 2020. gadā stipendiju konkursam tika iesniegti 39 Latvijas zinātnieču 
pieteikumi: doktores vecumā līdz 40 gadiem iesniedza 21 pieteikumu, tai skaitā 10 – 
dzīvības un vides zinātnēs un 11 – fi zikā un inženierzinātnēs, bet jaunās doktorantes 
vecumā līdz 33 gadiem iesniedza 18 projektu pieteikumus; no tiem dzīvības un vides 
zinātnēs – 11, fi zikā un inženierzinātnēs – 7. Visu kandidātu zinātnisko pētījumu 
materiālus apkopoja ĶBMZN un FTZN zinātniskās sekretāres D. Daija un S. Negrejeva 
un nosūtīja attālinātajai izvērtēšanai visiem 11 LZA Ekspertu komisijas locekļiem, 
kuri savus vērtējumus un viedokļus rakstiskā veidā sniedza LZA Ekspertu komisijas 
priekšsēdētājam akadēmiķim Ivaram Kalviņam. Žūrijas komisija L`ORÉAL Baltic 
stipendijas “Sievietēm zinātnē” zinātņu doktorēm līdz 40 gadiem piešķīra Dr.chem. 
Ivetai Pugajevai (LU; BIOR) par projektu “Design of Inhibitors Zink Containing 
Enzymes and Investigation of Anti-Cancer Activity – Valorization of Caryophyllene”; 
stipendijas jauno doktorantu kategorijā piešķīra dzīvības un vides zinātnēs – Dr.sc.
ing. Aigai Ivdrei (LU; KĶI) par projektu “From the wood industry by – products to 
nanocellulose in one step synthesis” un fi zikā un inženierzinātnēs – Dr.sc.ing. Ivetai 
Bitei (LU CFI) par projektu “Infl uence of different chemical synthesis methods on the 
physical properties of oxides”.

10. septembra sēdē RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošais 
pētnieks Dr.med. Šimons Svirskis nolasīja lekciju “Mikrokosmoss baktēriju pasaulē” par 
mūsdienīgu ieskatu bioloģijā un tā sasaisti ar citām eksaktajām zinātnēm – ķīmiju, fi ziku, 
matemātiku, medicīnu. Prezentācija ieskicēja mikrokosmosa līdzību ar makrokosmosu 
un piedāvāja potenciālo “paralēlo” mikropasauļu iedalījumu, raksturoja mikrobiosfēru 
un tās izziņas līmeņus. Š. Svirskis sniedza interesantus faktus un materiālus par zināmo, 
maz zināmo un nezināmo, par sasniegumiem un perspektīvām mikrokosmosa saistībā 
ar makrokosmosu. Elektronmikroskopijas attēlos tika ilustrēta baktēriju, sēnīšu un citu 
mikroobjektu saistība ar mikropasauli: redzējām, ka viss dzīvais sastāv no šūnām un 
katra šūna veidojas dalīšanās procesā tikai no jau esošas dzīvas šūnas (“Omnis cellula 
e cellula” – Rudolf Virchow), kas liecina, savukārt, par dzīvības nezūdamību, līdzīgi 
enerģijas, matērijas un informācijas nezūdamībai. Lekcijā tika gūts ieskats arī par cilvēka 
mikrobioma milzīgo nozīmi imūnās sistēmas stabilizācijā un veselības nodrošināšanā, 
kā arī tā (ņemot vērā arī vīrusu ģenētisko materiālu) nepārprotami lielo un vēl neizzināto 
ietekmi uz cilvēka genomu. Lekcija ir pieejama LZA mājaslapā ĶBMZN sadaļā.

18. septembrī RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes 101. auditorijā 
notika RTU, LZA un VAS “Latvijas Pasts” rīkotais LZA akadēmiķes RTU profesores 
Emīlijas Gudrinieces 100. dzimšanas dienai veltītās pastmarkas atklāšanas pasākums. 
“Latvijas Pasts”, atzīmējot Emīlijas Gudrinieces simtgadi, izdevis profesorei veltītu 
pastmarku, mākslinieces Artas Ozolas-Jaunarājas veidotajā pastmarkā attēlots 
E. Gudrinieces portrets un furacilīna formula. Viena no pirmajām veiksmīgākajām 
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E. Gudrinieces radītajām sintēzēm heterociklu jomā 1948. gadā bija furacilīna resintēze, 
par ko viņai tika piešķirta LPSR Valsts prēmija.

2020. gada 3. augustā apritēja 100 gadi kopš izcilās zinātnieces, ķīmiķes, 
mecenātes, RTU profesores un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenās locekles 
Dr.habil.chem. Emīlijas Gudrinieces dzimšanas. Viņas zinātniskais un pedagoģiskais 
darbs 64 gadus bija saistīts ar Latvijas Valsts universitāti (LVU), Rīgas Politehnisko 
institūtu (RPI) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), no tiem vairāk nekā 40 gadus 
arī ar LPSR Zinātņu akadēmiju (LPSR ZA) un LZA. Ar Emīlijas Gudrinieces vārdu 
saistās daudzi – pirmoreiz Latvijā. E. Gudriniece bija pirmā sieviete, kura Latvijā 
1952. gada janvārī aizstāvēja ķīmijas zinātņu kandidātes disertāciju; pirmā zinātniece, 
kura 1949. gadā un 1953. gadā ieguva LPSR čempiones titulu motobraukšanā 350 cm3 
klasē sievietēm; līdzautore pirmajai un līdz šim vienīgajai latviešu valodā iznākušajai 
mācību grāmatai par organiskās sintēzes metodēm (1976); pirmā zinātniece, kas Latvijā 
pievērsās pētījumiem par augu eļļu oksidatīvo stabilitāti un rapšu eļļas izmantošanu 
biodīzeļdegvielas ražošanai; 1948. gadā pirmoreiz PSRS veica antibakteriālā preparāta 
furacilīna resintēzi. 

Turpmākajās trīs nodaļas rudens sēdēs (24. septembris, 1. oktobris, 22. oktobris) 
tika izvērtēti LZA īsteno locekļu un korespondētājlocekļa kandidātu zinātniskie 
ziņojumi. Tajās uzstājās trīs LZA īsteno locekļu kandidāti (Dr.chem. Pāvels Arsenjans – 
OSI, Dr.sc.ing. Jānis Ločs – RTU un Dr.habil.med. Māra Pilmane – RSU) un pieci 
LZA korespondētājlocekļu kandidāti. Uz vienu LZA korespondētājlocekļa vakanci 
materiālzinātnēs pretendēja trīs kandidāti (Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri – RTU, 
Dr.phys. Aivars Vembris – CFI, Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs – KĶI). Uz vienu LZA 
korespondētājlocekļa vakanci medicīnā bija divi kandidāti – Dr.med. Ilze Akota (RSU) 
un PhD Elmārs Rancāns (RSU). Nodaļa augstu novērtēja visu kandidātu zinātniskos 
ziņojumus. Nodaļas atbalstu uz vienu korespondētājlocekļa vakanci materiālzinātnēs 
saņēma Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri, medicīnā – Dr.med. Ilze Akota.

24. septembra sēdē tika uzklausīti divu LZA īstenā locekļa kandidātu zinātniskie 
ziņojumi. Latvijas OSI laboratorijas vadītāja, vadošā pētnieka Dr.chem. Pāvela 
Arsenjana prezentācijā “Selēns – endogēns mikroelements jaunu zāļvielu un OLED 
tehnoloģiju radīšanai” lielākā uzmanība tika veltīta selēna (Se) ķīmijas fundamentāliem 
pētījumiem. Organismā Se ir antioksidants un tā metabolisma produkti ietekmē 
oksireduktāžu aktivitāti, Se atrodas cisteīna sastāvdaļā, spēj nomākt karcinomu un 
melanomu metastāžu aktivitāti. Preklīniskajos eksperimentos iegūti labi rezultāti ar 
mērķi izstrādāt jaunas zāles audzēju metastāžu novēršanai. Citā P. Arsenjana darba 
virzienā iegūti jauni Se saturošie fosforescējoši emiteri, ko var veiksmīgi izmantot 
OLED lampu tehnoloģijās. Kopumā publicēti 122 zinātniskie raksti starptautiskajos 
zinātniskajos žurnālos un 31 patents, H-indekss – 19 (SCOPUS).

 RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors Dr.sc.ing. Jānis Ločs 
prezentēja darbu “Biomateriāli kaulaudu reģenerācijai”. 2020. gadā atklātais 
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J. Loča vadītais Baltijas Biomateriālu ekselences centrs pašlaik veic jaunu materiālu 
izstrādi kaulaudu un skrimšļu aizvietošanai un sadarbojas ar RTU, OSI, RSU, RSU 
Stomatoloģijas institūtu, kā arī ar pētniecības institūtiem Šveicē un Vācijā. J. Ločs 
publicējis 83 zinātniskos rakstus, 8 patentus, 50 konferenču tēzes, veiksmīgs viņa 
pedagoģiskais darbs ar studentiem. Viņa H-indekss ir – 12.  Prezentācijas ir pieejamas 
LZA mājaslapā ĶBMZN sadaļā.

1. oktobra sēdē visu trīs LZA korespondētājlocekļa kandidātu materiālzinātnēs 
zinātniskie ziņojumi bija izcili. LU Cietvielu fi zikas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. 
Aivars Vembris savas intereses ir saistījis ar jaunu organisko materiālu molekulārās 
elektronikas un fotonikas pētniecību, ko prezentēja kā “Gaismas izstarojošu organisko 
materiālu pielietojumi”. Šo virzienu Latvijā iesāka akadēmiķi – ķīmiķis Ojārs Neilands 
un fi ziķis Edgars Imants Siliņš. Šobrīd A. Vembris darbojas dažādos zinātniskajos 
projektos, tai skaitā LZP, ERAF, ESF, FLP, OSMOZE, Latvijas–Lietuvas–Taivānas 
sadarbības projektos, ir līdzautors vairāk nekā 50 rakstiem starptautiski citējamos 
žurnālos, 150 tēžu referātiem starptautiskajās konferencēs, arī 3 patentiem. Viņa 
zinātnisko darbu H-indekss – 9 (SCOPUS). 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Jānis 
Rižikovs prezentēja darbu “Biorafi nēšanas pieeja – idejas un izstrādāto tehnoloģiju 
attīstība”. Viņa zinātnisko interešu sfēra saistās ar koksnes, bērza tāss un citas biomasas 
hidrotermisko apstrādi ar ekstrakcijas, mehāniskās, termiskās un ķīmiskās pārstrādes 
tehnoloģijām, bet galvenie izdalītie produkti ir furfurols, betulīns, levoglukozāns, 
suberīnskābes, adhezīvi un citi biokompozīti. Līdz ar to šie pētījumi paver iespējas 
Latvijas ekonomikas attīstībai nākotnē, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm 
bioekonomikas jomā. J. Rižikova rezultāti apkopoti 70 publikācijās, 5 patentos, viņš ir 
piedalījies un vadījis lielus zinātniskus projektus (ESF, ERAF, VPP).

“Daudzkomponentu polimērsistēmu dažādība: komponentu savietojamība, iegūša-
nas aspekti, struktūras hierarhija un izvēlētāas ekspluatācijas īpašības” bija RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesora Dr.sc.ing. Remo Merija-Meri 
izvēlētās prezentācijas tēma. Viņš iepazīstināja ar saviem rezultātiem videi draudzīgu 
polimēru izstrādē, dažādu kompozīcijmateriālu izveidošanu un robežprocesu regulēšanu 
un optimizāciju, kā arī to izmantošanu praksē. R. Merijs-Meri publicējis 70 zinātniskos 
darbus un 2 patentus, H-indekss – 9. Viņš darbojies kā vadītājs un galvenais izpildītājs 
vairākos ES un nacionālos projektos sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām 
institūcijām, kā arī ar ražotājiem. Prezentācijas pieejamas LZA mājaslapā ĶBMZN 
sadaļā.

22. oktobra sēdē nodaļa noklausījās LZA īsteno locekļu un korespondētājlocekļa 
kandidātu zinātniskos ziņojumus medicīnā. 

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta direktore, profesore Dr.habil.med. 
Māra Pilmane jau 17 gadus pēta Latvijas šķeltņu pacientu audus, tāpēc loģiska bija 
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prezentācijas tēma “Morfoloģija slimību patoģenēzes noskaidrošanā”, pretendējot 
uz LZA īstenā locekļa statusu. Kopumā izpētīti 90 pacienti un 14 kontroles pacienti; 
profesore ir piedalījusies daudzos projektos un izveidojusi savu “šķeltnes skarto 
audu” pētījumu skolu, kurā piedalās studenti un pētnieki, darbus atzīstami novērtē arī 
Eiropā. Profesore M. Pilmane ir starptautiska līmeņa eksperte, viņas vadībā izstrādāti 
28 promocijas darbi, kopā publicēti 266 raksti. Izdotas 8 monogrāfi jas (5 grāmatas, 
3 grāmatu daļas), 31 raksts specializētos Latvijas ārstu žurnālos; 416 starptautisku 
konferenču tēzes. M. Pilmanes vadībā ir pilnveidots 1920. gadā zviedru anatomijas 
profesora Gastona Viktora Bakmana (1883–1964) dibinātais Anatomijas muzejs un 
tagad pārvērsts par modernu RSU Anatomijas muzeju.

RSU profesores, RSU Zobārstniecības fakultātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas 
katedras vadītājas Dr.med. Ilzes Akotas prezentācijas tēma bija “Iedzimtas sejas 
šķeltnes – multidisciplināra patoloģija praksē un zinātnē”. I. Akota pēta bērnu augšlūpu 
un aukslēju šķeltnes, kuras rada dažādus attīstības un funkciju traucējumus – barības 
uzņemšanas problēmas, runas funkcijas un valodas attīstības traucējumus, sakodiena 
deformācijas un estētiskās problēmas. Bērni ar lūpu un aukslēju šķeltnēm Latvijā ir 
vidēji 40 jauni pacienti gadā. Ārstēšanā ir iesaistīti daudzi veselības aprūpes speciālisti, 
un tā ilgst no diagnosticēšanas laika līdz pat 20 gadu vecumam, kad beidzas sejas 
augšana. Svarīga nozīme agrīno šķeltņu ārstēšanā un ģimeņu atbalstīšanā ir veselības 
aprūpes speciālistu un sociālo darbinieku apmācība un izglītība. Pētīšanas virziens ir 
aktuāls, I. Akotai ir 22 publikācijas, H-indekss – 7. 

RSU Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs PhD Elmārs 
Rancāns pēta dažādu suicidālās uzvedības veidu riska faktorus vispārējā populācijā 
Latvijā kopš 2010. gada. Viņa prezentācija “Psihiskā veselība Latvijā – balto plankumu 
aizkrāsošana Eiropas kartē” parādīja Latvijā līdz tam zinātniski nepētītu virzienu, 
aktualizēja pašnāvības datus (1985–2000), kā arī analizēja psihisko un citu smadzeņu 
slimību izplatību Eiropā un pasaulē. E. Rancāns, pētot šizofrēniju, izveidojis pētnieku 
komandu un sadarbojas ar ASV un Zviedrijas zinātniekiem. Publicēti 36 darbi, piecos 
gados ir 50–72 % citējamība, vairojot Latvijas atpazīstamību pasaulē, H-indekss – 13. 
Prezentācijas pieejamas LZA mājaslapas ĶBMZN sadaļā.

29. oktobrī tika organizēts attālināts ĶBMZN balsojums par LZA ārzemju locekļa 
ievēlēšanu. Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas akadēmiķa, Ļvovas Šūnu bioloģijas 
institūta direktora mikrobiologa Dr.sc.biol. Andreja Sibirnija kandidatūru (SCOPUS 
datubāzē 237 publikācijas, H-indekss 33) LZA ārzemju locekļa statusam izvirzīja LZA 
īst.loc. Indriķis Muižnieks. Tika saņemts ĶBMZ nodaļas 35 locekļu elektroniskais 
atbalsts Dr.sc.biol. Andreja Sibirnija ievēlēšanai par LZA ārzemju locekli.

12. novembra sēde Zoom platformā bija veltīta aktuālām bērnu veselības problēmām 
Latvijā. Četrus zinātniskos RSU profesoru ziņojumus par Covid-19 īpatnībām 
bērniem, bērnu vakcināciju un bērnu labklājības nodrošināšanu nolasīja LZA īst.loc. 
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Dr.habil.med., Dace Gardovska, Dr.med. Ilze Grope, Dr.med. Jana Pavāre un Dr.med. 
Dace Zavadska, īpašu nozīmi pievēršot bērnu pirmajām 1000 dzīves dienām kā mūža 
veselības un labklājības atslēgai. Ievadā Dace Gardovska uzsvēra, ka bērni ir gudrāki 
nekā to zinām! Bērnu mācīšanās nav apzināts process, tas notiek daudz agrāk, jau pirms 
dzemdībām: bērni attīstoties pielāgojas fi ziskai un sociālai videi – “Acis redz tikai to, ko 
prāts ir gatavs izprast!” Profesore Ilze Grope iepazīstināja ar augstas kvalitātes veselības 
aprūpes pasākumiem, bērnu veselīgu ēdināšanu un fi ziskām aktivitātēm, pasargāšanu 
no dažādiem nelaimes gadījumiem un slimībām ar mērķi “dot iespēju bērniem un 
pusaudžiem pilnībā realizēt savas veselības, attīstības un labklājības potenciālus!” 
Profesore Jana Pavāre savā prezentācijā “Covid-19 īpatnības bērniem” informēja 
par pētniecības virzieniem. Viņa apkopoja un analizēja SARS-CoV2 infi cētu bērnu 
Latvijā epidemioloģisko raksturojumu, klīniskās pazīmes, laboratorijas un vizuālās 
diagnostikas metodes, ārstēšanas taktiku un slimības iznākumus, kā arī izvērtēja bērnu 
psihoemocionālo stāvokli pirms Covid-19, slimības laikā un pēc tās. Latvijā 14.7% no 
Covid-19 diagnosticētajiem ir bērni. Vairāk nekā 90% bērnu bija asimptomātiski, ar 
vieglu slimības gaitu. Smagāk slimo bērni līdz 1 gada vecumam vai bērni ar papildu 
hroniskām saslimšanām. Bērni neprot aprakstīt un analizēt savas izjūtas, salīdzināt ar 
citām slimošanas reizēm. Zināms, ka vīrusu identifi cēja plaušās, nierēs, sirdī, tievajās 
zarnās, aknās un tas inhibē fi brinolīzi, rada mikrotrombu iekaisumu un mikrovaskulāras 
disfunkcijas. Profesore Dace Zavadska savukārt iepazīstināja ar bērnu vakcināciju, 
saistītu ar imūnās sistēmas darbības aktivāciju. Bērniem Latvijā patlaban ir pieejamas 
vakcīnas pret 15 dažādām infekcijām. Visas minētās prezentācijas pieejamas LZA 
mājaslapā ĶBMZN sadaļā.

17. decembra sēdē Zoom platformā tika uzsākta akadēmiska diskusija par īpašu 
Ķīmijas un Medicīnas ķīmijas sekciju izveidošanu, kuru sastāvā varētu darboties gan 
LZA visu veidu locekļi, gan arī nozaru speciālisti, gan arī citas nozaru asociācijas un 
biedrības. Tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu sekciju statūtu projektus. 

2020. gada LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu konkursam ĶBMZ nodaļai 
tika iesniegti 12 jauno zinātnieku darbi, kurus ekspertu komisija izvērtēja un nolēma 
piešķirt: Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā Jānim Miķelim Zaķim (RTU; zinātniskais 
vadītājs LZA īst.loc. Māris Turks) par darbu “Azidopurīnu Maizenhaimera kompleksu 
pielietojums jaunu sintēžu metožu izstrādē”, Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa 
balvu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā Georgijam Stakanovam (OSI; zinātniskā vadītāja 
Dr.chem. Dace Rasiņa) par darbu “(-)-ß- Kariofi lēna modifi cēšanas iespēju izpēte” un 
trīs jauno zinātnieku balvas Kristīnei Kitokai (OSI; zinātniskais vadītājs LZA īst.
loc. Kristaps Jaudzems) par darbu “Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 
19F KMR spektroskopiju”, Ņikitam Zrelovam (BMC; zinātniskie vadītāji Dr.biol. Andris 
Dišlers, Dr.biol. Andris Kazāks) par darbu “Trīs no Antarktiskās ledus- brīvas augsnes 
jaunizdalīto Caudovirales kārtas bakteriofāgu raksturošana” un Madarai Dārziņai 



(OSI; zinātniskais vadītājs LZA īst.loc. Aigars Jirgensons) par darbu “Elektroķīmiska 
α,ß-nepiesātinātu esteru iegūšana no 2- (hidroksimetil)furāna atvasinājumiem”.

  LZA Rudens pilnsapulcē no ĶBMZN par LZA īstenajiem locekļiem ievēlēja 
Dr.chem. Pāvelu Arsenjanu (ķīmija), Dr.sc.ing. Jāni Loču (materiālzinātne) un 
Dr.habil.med. Māru Pilmani (medicīna); par LZA korespondētājlocekli – Dr.med. Ilzi 
Akotu (medicīna); par LZA ārzemju locekli – Dr.sc.biol. Andreju Sibirniju (Andriy 
Sibirny) (mikrobioloģija) (Ukraina).

ĶBMZN nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2020. gadā

2020. gada nogalē, izvērtējot LZA konkursam “Desmit gada zinātniskie sasniegumi 
Latvijā” iesniegtos pieteikumus, LZA nosauca vienpadsmit nozīmīgākos sasniegumus 
Latvijas zinātnē, kā arī piešķīra desmit LZA prezidenta Atzinības rakstus. 2020. gadā 
konkursam ĶBMZN tika iesniegti 16 pieteikumi, no kuriem trim pieteikumiem nodaļas 
ekspertu komisija piešķīra 2020. gada zinātnisko sasniegumu nomināciju: 

Jauns virziens pretvēža preparātu izveidei.• 
 PhD Aleksandrs Pustenko, Bc. Anastasija Balašova, Dr.chem. Aiga Grandāne, PhD 
Raivis Žalubovskis. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 

Ekstracelulāro vezīkulu potenciāls eksperimentālās Pārkinsona slimības • 
apturēšanā. 
Dr.med. Vladimirs Piļipenko, PhD Karīna Narbute, Dr.med. Jolanta Pupure, LZA 
īstenā locekle Vija Kluša. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte.

Covid-19 vīrusa genoma izpēte Latvijā. • 
Autoru kolektīvs: Mg.biol. Ņikita Zrelovs, Mg.biol. Monta Ustinova, Mg.biol. Ivars 
Silamiķelis, Bc.biol. Līga Birzniece, Mg.biol. Kaspars Megnis, Dr.biol. Vita Rovīte, 
Mg.biol. Lauma Freimane, Mg.biol. Laila Silamiķele, Bc.biol. Laura Ansone, 
Mg.biol. Jānis Pjalkovskis, Dr.biol. Dāvids Fridmanis, Mg.biol. Baiba Alkšere, 
Mg.biol. Andris Avotiņš, Mg.biol. Marta Priedīte, Mg.biol. Anastasija Caica, 
Mg.biol. Mikus Gavars, Mg.biol. Dmitrijs Perminovs, Dr.med. Jeļena Storoženko, 
Mg.biol. Oksana Savicka, Dr.med. Elīna Dimiņa, Dr.med. Uga Dumpis.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Latvijas Universitāte, Slimību profi lakses un kontroles centrs, Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra laboratorija, SIA 
“E. Gulbja laboratorija”, SIA “Centrālā laboratorija”.
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2020. gadā LZA prezidenta Atzinības rakstus ĶBMZN eksperti ieteica piešķirt trim 
autoru kolektīviem:

Jaunu biodegvielu sintēzes tehnoloģiju izstrāde.•  
LZA īstenais loceklis Valdis Kampars, Dr.chem. Zane Abelniece, Dr.chem. Kristīne 
Lazdovica, Mg.chem. Lauma Laipniece, Agita Stanke, Rūta Kampare, Dr.chem. 
Elīna Sile, Dr.chem. Modris Roze. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūts.

Jaunas purīnu atvasinājumu sintēzes metodes un to pielietojums • 
materiālzinātnē. 
Dr.chem. Irina Novosjolova, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Mg.chem. Armands 
Sebris, Mg.chem. Jānis Miķelis Zaķis, Mg.chem. Kristers Ozols, Mg.chem. Dace 
Cīrule, Bc.chem. Andris Jeminejs, Mg.phys. Natālija Tetervenoka, Dr.phys. Anatolijs 
Mišņovs, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.phys. Aivars Vembris, LZA īstenais loceklis 
Valdis Kokars, LZA īstenais loceklis Māris Turks. Rīgas Tehniskās universitātes 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Latvijas Universitātes Cietvielu 
fi zikas institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Ekonomiska un videi draudzīga metode augstvērtīgu organisko vielu • 
iegūšanai. 
Mg. Lūkass Lukašēvics, Bc. Aleksandrs Čižikovs, PhD Jekaterina Bolšakova, PhD 
Liene Grigorjeva. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 

ĶBMZN locekļu pašu zinātnieku un kolēģu sasniegumi un vērtējumi

LZA īst.loc. Nikolajs Sjakste. Noskaidroti multiplās sklerozes etioloģijas un 
patoģenēzes agrāk nezināmie aspekti (Medicina (Kaunas), 2020, 56(4)). Ir pierādīts, 
ka ar proteīniem cieši saistītā DNS satur daudz guanīna kvadrupleksu (Peer J. 2020; 
8:e8569) un ka metālu joni maina 1,4- dihidropiridīnu sāļu ķīmiskos un bioloģiskos 
efektus (Peer J. 2020, 8:e10061). 

LZA īst. loc. Ruta Muceniece savā darbā par sasniegumu uzskata sekmīgi 
pabeigto ERAF projektu 01/02/2017 – 31/12/2019 “Vaccinium ģints ogu pārstrāde: 
“zaļās” tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai” un 
publikācijas par ogu izspiedu ekstraktu efektiem in vitro.

LZA īst. loc. Māris Kļaviņš par nozīmīgāko sasniegumu uzskata “Vaccinium 
ģints ogu sastāva fi toķīmisko izpēti” un humusvielu biostimulējošās aktivitātes 
pierādījumus.

LZA īst. loc. Vija Kluša un kolēģi atklājuši jaunas farmakostratēģijas iespējas 
neirodeģeneratīvo slimību progresēšanas apturēšanai agrīnās fāzēs, pielietojot 
ekstracelulārās vezīkulas un metformīnu.
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LZA īst. loc. Modra Murovska par sasniegumu uzskata SARS–CoV2 infekcijas 
īpašību izpēti Covid-19 pacientiem Latvijā.

LZA īst. loc. Kristaps Jaudzems par nozīmīgāko sasniegumu savā zinātniskajā 
darbībā 2020. gadā uzskata publikāciju Jaudzems K., Kurbatska V., Jēkabsons A., 
Bobrovs R., Rudevica Z., Leonchiks A. “Targeting Bacterial Sortase A with Covalent 
Inhibitors”: “27 New Starting Points for Structure- Based Hit- to-Lead Optimization”. 
ACS Infect. Dis. 2020, 6, 186–194, kurā aprakstīti 27 jauni baktēriju virulences faktora – 
sortāzes A enzīma inhibitori. Šajā pētījumā apkopoti dati par 8 dažādu inhibitoru 
klasēm, kas varētu kalpot par labu izejas punktu zāļu vielu izveidei pret rezistentajām 
gram-pozitīvajām baktērijām.

LZA kor.loc. Aija Melluma Gaujas Nacionālā parka kultūrvēsturiskajā zonā 
Āraišu apkārtnē, kas kopš 1983. gada ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 
veikusi situācijas analīzi (dabā, dokumentos, agrāko pētījumu materiālos). Pētījums 
veikts, lai izvērtētu dabas un kultūras mantojuma līdzšinējās aizsardzības efektivitāti, 
kā arī uz vietas, pašvaldībā, radušos plānus. Tas bijis nozīmīgi un interesanti arī tādēļ, 
ka viņa bija vadījusi Gaujas Nacionālā parka, bet 1984. gadā arī Āraišu muzejparka 
Āraišu zonas attīstības plāna izstrādi. Pamatojoties uz analīzes materiāliem, sagatavots 
manuskripts “Āraišos. Piezīmes pēc 40 gadiem”.

LZA kor.loc. Viesturs Melecis 2020. gadā sadarbībā ar Eiropas LTER tīkla 
dalībvalstu pārstāvjiem uzsācis darbu pie diviem iepriekšējā gadā apstiprinātajiem 
Horizon 2020 projektiem: eLTER PLUS “European long-term ecosystem, critical 
zone and socio- ecological systems research infrastructure PLUS”, kurā piedalās 
33 pētniecības institūcijas no 23 valstīm un eLTER PPP “eLTER Preparatory Phase 
Project”, kurā piedalās 27 pētniecības institūcijas no 24 valstīm. Līdzdarbojies arī 
2019. gadā apstiprinātajā COST akcijā EUdaphobase “European Soil- Biology Data 
Warehouse for Soil Protection” realizācijā. 

LZA kor.loc. Sergejs Beļakovs par sasniegumu uzskata darbu ar RTU pētniekiem 
par fosforescējošiem organiskajiem materiāliem un lekciju kopā ar Dr. K. Traskovski 
LZA FTZN sēdē.

LZA kor.loc. Olģerts Nikodemus: 2020. gadā mūsu pētnieku grupas nozīmīgākais 
sasniegums ir saistīts ar augsnes faktora nozīmes noskaidrošanu lauksaimniecības 
zemju apmežošanā un apmežošanas procesa ietekmi uz augsnes izpēti. Pētījumu 
rezultāti izskaidro augsnes veidošanās procesu un ķīmisko īpašību atšķirības bijušajās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Otrs nozīmīgais pētījumu virziens ir saistīts 
ar ekosistēmu pakalpojumu aprēķināšanu lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. 
Sadarbojoties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātniekiem, noskaidrojās, kas dod 
iespēju aprēķināt ekosistēmu pakalpojumus, mainoties zemes izmantošanas veidam.

LZA kor.loc. Dagnija Loča ievēlēta par profesori, ir uzsākts darbs pie H2020 
projekta “Baltijas Biomateriālu ekselences centrs”, fi nansēšanai ir apstiprināti vēl pieci 
projektu pieteikumi.
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LZA kor.loc. Aleksandrs Rapoports par sasniegumu uzskata – pirmo reizi atklāts, 
ka ne tikai plazmatiskās membrānas proteīniem, bet arī vismaz vienam endoplazmatiskā 
tīkla proteīnam Ist2 ir nozīmīga loma raugu šūnu dzīvotspējas saglabāšanā anhidrobiozes 
stāvoklī. Mutanta celma ist2∆ zemā dzīvotspēja dehidratācijas–rehidratācijas stresa 
ietekmē ir saistīta ar Ist2 proteīna trūkumu endoplazmatiskajā tīklā. Rauga mutantam 
ist2∆ plazmatiskā membrāna nav spējīga pilnīgi atjaunot molekulāro stabilitāti 
un organizāciju, reaktivējoties no anhirobiozes stāvokļa, kā rezultātā neatkarīgi 
no reaktivācijas veida saglabājas augsta plazmatiskās membrānas caurlaidība. 
Endoplazmatiskā tīkla (ET) proteīnam Ist2 ir svarīga loma plazmatiskās membrānas 
(PM) molekulārās stabilitātes un funkcionalitātes nodrošināšanā dehidratācijas–
rehidratācijas stresa laikā. Kaut gan Ist2 kopā ar citiem proteīniem (Scs2 un Scs22, 
Tcb1, Tcb2, Tcb3) ir iesaistīts kontaktu veidošanā starp PM un ET membrānām, tikai 
viena no kontakta veidošanā iesaistītā proteīna neesamība būtiski ietekmē plazmatiskās 
membrānas spējas atjaunot normālu funkcionalitāti pēc dehidratācijas stresa, norādot 
par būtisku nozīmi ET – PM mijiedarbībā dehidratācijas–rehidratācijas laikā.

LZA kor.loc. Aiva Plotniece par sasniegumu uzskata visu kolēģu pētījumus 
saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu – gan Valsts pētījumu programmās, gan 
arī citu projektu ietvaros. Viņas grupai ir projekta INNOCENT konsorcija publikācija 
žurnalā Cancers (MDPI, IF: 6.126 (2019)).

LZA kor.loc. Nils Rostoks par sasniegumu uzskata vadlīniju izstrādi genomiski 
rediģētu lauksaimniecības augu riska novērtējumam. 

LZA īst.loc. Māra Pilmane par sasniegumu uzskata grāmatu Jāzepa Baško 
redakcijā “Torakālā ķirurģija”, ko veidojis 18 autoru kolektīvs. Izdota Rīga: Medicīnas 
apgāds, 2020. 541 lpp.

LZA kor.loc. Māra Jure: atzīmēta LZA akadēmiķes Emīlijas Gudrinieces 100. 
dzimšanas diena, organizēta “Latvijas Pasta” pastmarkas izdošana, atjaunoti informatīvie 
stendi E. Gudrinieces auditorijā – tajā ievietotas restaurētās mēbeles – E. Gudrinieces 
galds un krēsls.

LZA goda doktors Jānis Rukšāns par sasniegumu uzskata grāmatu “Meklējot 
apslēptos dārgumus” ar tekstu un fotoattēliem. Izdevusi ZS “Pulkas”, iespiesta SIA 
“Latgales druka”, 2020. 396 lpp.

LZA īst.loc. Pēteris Trapencieris par sasniegumu uzskata jaunus risinājumus 
vairākās medicīnas ķīmijas nozarēs – izdevies parādīt dabas vielu (resveratrols un 
vedelolaktons) nozīmi epiģenētiskajos histonu metilēšanas procesos, kas varētu pavērt 
ceļu jaunai pretvēža terapijai. Sadarbībā ar Oksfordas Universitāti atrasti ciklisko 
borskābju atvasinājumi, kuri ir perspektīvi antibakteriāli savienojumi, spējīgi specifi ski 
inhibēt -laktamāzes.

               Nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris
               Zinātniskā sekretāre Daina Daija
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Uldis Bērziņš, goda loc.
Roalds Dobrovenskis, goda loc.
Guntars Godiņš, goda loc.
Dainis Īvāns, goda loc.
Jānis Peters, goda loc.
Jānis Rokpelnis, goda loc.
Valdis Rūmnieks, goda loc.
Knuts Skujenieks, goda loc.
Zigmunds Skujiņš, goda loc.
Māra Zālīte, goda loc.
Anna Žīgure, goda loc.

literatūrzinātne 
Maija Burima, īst loc.
Ausma Cimdiņa, īst. loc.
Māra Grudule, īst. loc.
Viktors Hausmanis, īst. loc.
Viktors Ivbulis, īst. loc.
Benedikts Kalnačs, īst. loc.
Janīna Kursīte-Pakule, īst. loc.
Vera Vāvere, īst. loc.
Pauls Daija, kor. loc.
Inguna Daukste-Silasproģe, kor. loc.
Lalita Muižniece, ārz. loc.
Valters Nollendorfs, ārz. loc.
Jana Tesaržova, ārz. loc.

māksla
Mārtiņš Brauns, goda loc.
Uldis Dumpis, goda loc.

Maija Einfelde, goda loc.
Guntis Gailītis, goda loc.
Alvis Hermanis, goda loc.
Imants Kalniņš, goda loc.
Gidons Krēmers, goda loc.
Arturs Maskats, goda loc.
Aleksejs  Naumovs, goda loc. 
Andris Nelsons, goda loc.
Jānis Andris Osis, goda loc.
Raimonds Pauls, goda loc.
Māris Sirmais, goda loc.
Jānis Streičs, goda loc.
Jānis Strupulis, goda loc.
Pēteris Vasks, goda loc.
Andris Vārpa, goda loc.
Uldis Zemzaris, goda loc.

mākslas vēsture
Jānis Zilgalvis, īst. loc.
Imants Lancmanis, goda loc.
Tomass Kaufmans, ārz. loc.
Sergiušs Mihaļskis, ārz. loc.

mākslas zinātnes 
Ojārs Spārītis, īst. loc.
Kristiāna Ābele, kor. loc.
Arnolds Klotiņš, goda loc.
Eduards Kļaviņš, goda loc.
Gunārs Krollis, goda loc.
Māra Lāce, goda loc.

pedagoģija
Tatjana Koķe, īst. loc.

politoloģija 
Tālavs Jundzis, īst. loc.
Ivars Ījabs, kor. loc.
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Jānis Ikstens, kor.loc.
Artis Pabriks, kor. loc.
Aina Nagobads-Ābola, goda loc.
Juris Dreifelds, ārz. loc.
Rasma Šilde-Kārkliņa, ārz. loc.

psiholoģija
Ivars Austers, kor. loc.

folkloristika
Vaira Vīķe-Freiberga, īst. loc.
Valdis Muktupāvels, īst. loc.
Sandis Laime, kor. loc.

socioloģija
Ilze Koroļeva, kor. loc.
Aivars Tabuns, kor. loc.
Tālis Tisenkopfs, kor. loc.
Sarmīte Mikuļoniene, ārz. loc. 

teoloģija (reliģiju pētniecība)
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, kor. loc.
Valdis Tēraudkalns, kor. loc.
Juris Rubenis, goda loc.
Zbigņevs Stankevičs, goda loc.

tiesību zinātnes
Juris Bojārs, īst. loc.
Ringolds Balodis, kor. loc.
Ārija Meikališa, kor. loc.
Andris Plotnieks, kor. loc.
Ineta Ziemele, kor. loc.
Erki Hollo, ārz. loc.

valodniecība 
Ina Druviete, īst. loc.
Ilga Jansone, īst. loc.
Dace Markus, īst. loc.

Anna Stafecka, īst. loc.
Andrejs Veisbergs, īst. loc.
Brigita Bušmane, kor. loc.
Valts Ernštreits, kor. loc.
Benita Laumane, kor. loc.
Daina Nītiņa, kor. loc.
Jānis Valdmanis, kor. loc.
Māris Baltiņš, goda loc.
Skaidrīte Lasmane, goda loc.
Aleksejs Andronovs, ārz. loc.
Dzintra Bonda, ārz. loc.
Pjetro Umberto Dini, ārz. loc.
Trevors Fennels, ārz. loc.
Baiba Metuzāle-Kangere, ārz. loc.
Monika Mihališina, ārz. loc. 
Bonifācijs Stundža, ārz. loc.
Lembits Vaba, ārz. loc. 

vēsture 
Valdis Bērziņš, īst. loc.
Inesis Feldmanis, īst. loc.
Ēriks Jēkabsons, īst. loc.
Aivars Stranga, īst. loc.
Uldis Neiburgs, kor. loc.
Anna Jurkāne, goda loc.
Norberts Angermanis, ārz. loc.
Andrievs Ezergailis, ārz. loc.
Ervins Oberlenders, ārz. loc.
Gerts fon Pistolkorss, ārz. loc.
Andrejs Plakans, ārz. loc.
Enns Tarvels, ārz. loc.
Eberhards Vinklers, ārz. loc.

zinātnes vēsture

Anto Leikola, ārz. loc.



Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība 

Nodaļas sastāvs
Humanitāro un sociālo zinātņu  nodaļa  (HSZN) apvieno 24 dažādu nozaru 

zinātniekus. Nodaļā ir 41 īstenais loceklis, 47 goda locekļi, 31 ārzemju loceklis un 
32 korespondētājlocekļi. Nodaļai piederīgi 32 goda doktori. Kopumā ar nodaļas darbu 
saistīti 183 zinātnieki. 

2020. gada vēlēšanās HSZN sastāvs tika papildināts ar trīs korespondētājlocekļiem, 
diviem ārzemju locekļiem un vienu goda locekli, savukārt divi korespondētājlocekļi 
tika ievēlēti par īstenajiem locekļiem.  

HSZN darbība nodaļas stratēģisko mērķu  īstenošanā
Nodaļa neatlaidīgi turpināja īstenot savus stratēģiskos mērķus: novēroja un sekmēja 

līdzvērtīgu humanitāro un sociālo zinātņu nozaru attīstību un iesaisti LZA darbībā; 
organizēja  pasākumus zinātnes sasniegumu popularizēšanai un zināšanu apmaiņai; 
stiprināja LZA un Latvijas zinātnieku identitāti un godināja izcilākos zinātniekus; meklēja 
sadarbības iespējas ar jaunajiem zinātniekiem; godināja gada labākās publikācijas 
un sasniegumus; uzlaboja HSZN darbības atspoguļojumu  interneta vietnē. Nodaļas 
priekšsēdētāja vadīja žurnāla “LZA Vēstis” A daļu, atspoguļoja žurnālā HSZN nozaru 
darbību; sadarbojās ar valsts institūcijām un veica pieprasītās ekspertīzes humanitāro un 
sociālo zinātņu jomā, darbojās starptautiskā līmenī. Žurnāla “LZA Vēstis” biroja darbu 
vadīja nodaļas zinātniskās sekretāres p. i. Vera Hohlova.

Nodaļas vadība turpināja un pilnveidoja elektronisko saziņu, rīkoja sēdes tiešsaistē, 
kā arī balsojumus ar e-pastu starpniecību.

HSZN darbība LZA stratēģisko mērķu  formulēšanā un īstenošanā
HSZN atsaucīgi piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā LZA 

darbības izvērtēšanas procesā, sniedza pieprasīto informāciju un eksperta konsultācijas, 
gatavoja priekšlikumus LZA darbības uzlabošanai.

 Nodaļas pasākumi
LZA un HSZN sēdes
Nodaļas sēdes notika regulāri: 23. janvārī, 27. februārī, 20. aprīlī (pārcelta no 

26. marta), 30. aprīlī, 28. maijā, 24. septembrī, 29. oktobrī, 25. novembrī. 
Gada pirmajā pusē nodaļas sēdēs dalībnieki uzklausīja Latvijas zinātnes sasniegumu 

TOP 10 (2019) konkursā iesniegto labāko darbu autoru ziņojumus, bet rudens sēdēs 
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uzklausīja jauno LZA locekļu kandidātu ziņojumus. Sēžu darba kārtībā bija iekļauti 
arī aktuāli sabiedriski politiskie jautājumi, HSZ attīstības jautājumi un iepazīstinoši 
ziņojumi par organizācijām, zinātnieku grupām un zinātniekiem, kas Latvijā darbojas 
HSZ jomā.

23. janvāra sēdē klātesošie uzklausīja nodaļas priekšsēdētājas, LZA īst.loc. 
R. Karnītes ziņojumu par nodaļas darbu 2019. gadā un laikā no ievēlēšanas otrajā 
termiņā 2016. gadā. R. Karnīte pastāstīja par nodaļas sēžu un ekspertu konsiliju norisēm; 
iepazīstināja ar 2020. gada darba plānu,  LZA ievērojamāko zinātnisko sasniegumu 
nominācijām un piešķīrumiem humanitāro un sociālo zinātņu jomās; HSZN sadarbību 
ar valsts un pašvaldību institūcijām, augstskolām; darbu Terminoloģijas komisijā un 
žurnāla “LZA Vēstis” A daļas redkolēģijā u. c. 

Sēdes turpinājumā notika diskusija par HSZN priekšsēdētāja amata pretendentiem, 
pretendenti uzrunāja klātesošos un balsojuma rezultātā par HSZN priekšsēdētāju 
ievēlēja LZA īst.loc. Gunti Zemīti.

Sēdi turpināja LZA gada zinātnisko sasniegumu TOP 10 konkursa uzvarētājs LZA 
goda loceklis Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš ar prezentāciju par grāmatas “Latvijas 
mākslas vēsture” 3. sējuma tapšanu. 

Sēdes noslēgumā LZA prezidents Ojārs Spārītis prezentēja savu redzējumu par LZA 
attīstību nākotnē un stādīja priekšā savu LZA Prezidija sastāva variantu un prezidenta 
amata kandidātu. 

27. februāra sēdē nodaļas locekļi iepazinās ar trīs 2019. gada zinātnisko sasniegumu 
konkursā godalgotiem darbiem: Dr. philol. Anitas Rožkalnes ziņojumu par kolektīvo 
monogrāfi ju “Latvija: Kultūru migrācija”, Dr. phil. Raivja Bičevska ziņojumu par 
kolektīvo monogrāfi ju “Baltijas–Vācijas kultūru sakari no 16. līdz 19. gadsimtam: 
mediji – institūcijas – personas” un LZA kor.loc. Ingunas Daukstes-Silasproģes ziņo-
jumu par monogrāfi ju “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos”. 

20. aprīļa sēde bija 26. martā plānotā sēde, kas tika pārcelta Latvijā izsludinātā 
ārkārtas stāvokļa rezultātā un notika attālināti. Sēdes darba kārtībā bija trīs jautājumi. 
Nodaļas locekļi iepazinās ar LZA īst.loc. Daces Markus ziņojumu par darbu “Valsts 
valodas apguve Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs”, LZA īst.loc. Andreja 
Veisberga ziņojumu “Zinātne un latviešu valoda Latvijā” un LZA īst.loc. Inas Druvietes 
prezentāciju par valsts pētījumu programmas projektu “LATVIEŠU VALODA” 
(Nr. VPP-IZM-2018/2-2020). Nodaļas locekļi tika aicināti uzdot jautājumus ziņotājiem, 
un jautājumi kopā ar ziņotāju atbildēm tika apkopoti vienotā materiālā, kas tika nosūtīts 
visiem nodaļas locekļiem.

30. aprīlī  notika otrā attālinātā sēde. Nodaļas locekļi iepazinās ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas vieslektora, Latvijas Universitātes docenta, vadībzinātņu doktora, pedagoga, 
mūziķa un kultūru pētnieka Dr. oec. Andreja Mūrnieka ziņojumu “Esamība un brīvība. 
Ko darīt ar robežām”, LZA īst.loc., Dr. oec. Raitas Karnītes ziņojumu, kurā tika iekļauti 



jautājumi diskusijai un komentāri “Ārkārtas situācijas radītā psihoemocionālā ietekme 
un tās ilgtspēja cilvēku sabiedrībā”, prāvesta, priestera Edgara Cakula un Romas Katoļu 
baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta, LZA goda loc. Zbigņeva Stankeviča ziņojumu 
ar tēzēm diskusijai “Ko baznīca var piedāvāt mūsdienu sabiedrībai krīzes laikā?”. 
Nodaļas locekļi tika aicināti arī iepazīties ar LZA īst. loc. Igora Šuvajeva rakstu “Tango 
vienatnē”.  Sēdes materiāli izraisīja lielu interesi un mudināja vairākus nodaļas locekļus 
iesūtīt savus komentārus un viedokļus, kas tika apkopoti vienotā materiālā un nosūtīti 
visiem nodaļas locekļiem. 

28. maijā notika nodaļas trešā attālinātā sēde. Nodaļas locekļi tika iepazīstināti 
ar LZA īst. loc. Jura Krūmiņa un LZA kor. loc. Zaigas Krišjānes ziņojumiem: “Tautas 
ataudze, migrācija un Latvijas demogrāfi skās attīstības izaicinājumi” un “Valsts pētījumu 
programmas projekta DemoMig ziņojums “Demogrāfi skā politika””. Ziņojumu autori 
sniedza atbildes uz nodaļas locekļu jautājumiem.

24. septembrī notika nodaļas 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. 

29. oktobrī nodaļas sēde notika tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu. Sēdes laikā 
ar ziņojumiem uzstājās LZA korespondētājlocekļu kandidāti Dr.hist. Uldis Neiburgs, 
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 noteikta balsu skaitīšanas diena un 
laiks. 

25. novembrī notika vēl viena nodaļas tiešsaistes sēde Zoom platformā. Sēdes laikā 
ar uzrunu uzstājās LZA prezidents, LZA īst. loc. Ojārs Spārītis, nodaļas jaunievēlētais 
priekšsēdētājs Guntis Zemītis un nodaļas priekšsēdētāja Raita Karnīte. Sēdes otrajā daļā 
notika nodaļas locekļu brīva diskusija par valsti, sabiedrību, zinātni, un nodaļas locekļi 
izteica savus priekšlikumus par nodaļas darbu nākotnē. Sēdes noslēgumā visi dalībnieki 
tika iepazīstināti ar LZA īst. loc. Oļģerta Krastiņa virtuālo fotoizstādi. 

26. novembrī notika LZA Rudens pilnsapulce, kurā paziņoja  rezultātus LZA īsteno 
locekļu balsojumam par jauniem LZA locekļiem. 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 “fi lozofi jā” vienai vakancei piedāvājumu bija iesniedzis viens pretendents. Par 
īstenajām  loceklēm tika ievēlētas Dr. philol. Anna Stafecka un Dr. habil. paed. Tatjana 
Koķe. 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 fi lozofi jas fakultātes Filozofi jas un ētikas nodaļas 
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vadītājs Dr. phil. Raivis Bičevskis (fi lozofi ja). Lietuvas Sociālo pētījumu centra vadošā 
pētniece, Lietuvas Sociālo pētījumu centra direktora vietniece, Vītauta Dižā universitātes 
Socioloģijas katedras profesore Dr. sc. soc. Sarmīte Mikuļoniene un Dr. phil. h.c., 
Dr. hist. art. h.c. Tomass Kaufmans tika ievēlēti par LZA ārzemju locekļiem, bet par 
LZA goda locekli – Dr.phil. Skaidrīte Lasmane.

23. decembrī HSZN apsveica savas nodaļas locekļus, un nodaļas priekšsēdētājs 
G. Zemītis veltīja nodaļas locekļiem svinīgu uzrunu. 

HSZN rīkotie ekspertu  konsiliji
Turpinot iesākto praksi rīkot ekspertu konsilijus, kuros tiek analizētas un skaidrotas 

aktuālās norises Latvijas sabiedrībā un ekonomikā, LZA HSZN organizēja ekspertu 
aptauju par Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kurā 
lūdza paust viedokli par anketā uzdotajiem jautājumiem. HSZN uzrunāja Latvijas 
Saeimas, pašvaldību un ministriju pārstāvjus, augstskolu profesorus un LZA locekļus, 
uzņēmumu vadītājus, zemnieku saimniecību īpašniekus un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus. Respondentiem tika lūgts aizpildīt tiešpieejas anketas. Aptaujas rezultātus 
un makroekonomiskos rādītājus apkopoja LZA īst. locekle, LZA HSZN priekšsēdētāja 
Raita Karnīte. Raksts par anketas rezultātu apkopojumu ir publicēts LZA HSZN 
mājaslapā, kā arī ir nosūtīts publicēšanai presē.

Citi pasākumi
Tika rīkotas divas nodaļas locekļu aptaujas saistībā ar jaunās LZA vadības 

vēlēšanām, kas bija paredzētas LZA Pavasara pilnsapulcē: 1) par LZA vadību (izvēle 
starp diviem LZA prezidenta kandidātiem – LZA īst.loc. Ivaru Kalviņu un LZA īst. loc. 
Andreju Siliņu, 2) par LZA Uzraudzības padomes sastāva papildinājumu, 3) par LZA 
balvām un iespējamiem balvu kandidātiem, par jaunu LZA locekļu vēlēšanu vakancēm 
un to kandidātiem. Nodaļas locekļu aptauja tika veikta arī par Arvēda Švābes vārdbalvas 
komisijas locekļiem, rezultātā tika izveidota jauna Arveda Švābes vārdbalvas komisija, 
kas tika apstiprināta LZA Prezidija sēdē. Jāatzīmē, ka interneta saziņas izmantošana ir 
uzlabojusi nodaļas locekļu iesaisti nodaļas darbā. 

Nodaļas biedri piedalījās vairāku zinātnes attīstībai svarīgu dokumentu sagatavo-
šanā – gan LZA vārdā (R. Karnīte, B. Rivža), gan kā augstskolu vadītāji D. Markus 
(Liepājas Universitāte), M. Burima (Daugavpils Universitāte).

Kā paredzēts plānā, tika sagatavoti un izdoti četri akadēmiskā žurnāla “LZA Vēstis. 
A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” numuri. 

Līdz Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešanai aktīvi darbojās LZA 
Terminoloģijas komisija. Regulāri reizi mēnesī notika LZA Terminoloģijas komisijas 
sēdes un tika atjaunota Ekonomikas terminu apakškomisijas darbība. Tika izskatīts 
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spēkratu terminu komplekts (14 tabulas), pieaugušo izglītības terminu komplekts un 
atsevišķi termini pēc lietotāju pieprasījuma.

Atskaites periodā R. Karnīte kā eksperte piedalījās vairākās radio un TV pārraidēs, 
regulāri sniedza komentārus masu plašsaziņas līdzekļos par aktuāliem tautsaimniecības 
jautājumiem. Arī citi nodaļas biedri aktīvi piedalījās valsts sabiedriskajā dzīvē.

HSZN organizētās izstādes LZA
HSZN rūpējās par programmu LZA otrā stāva izstāžu zālē. Šajās telpās bija 

pieejamas šādas izstādes: 
biedrības “Histrions” organizētā režisora un aktiera, ansambļa “Rīgas pantomīma”  –
dibinātāja un vadītāja Roberta Ligera (1931–2013) 90 gadu jubilejas svinībām 
veltītās ceļojošās izstādes cikla pirmā izstāde “Pieskarties debesīm”. Izstāde 
bija apskatāma no 2020. gada 4. februāra līdz 28. februārim;
LZA fotogrāfa Jāņa Brenča fotoizstāde “Akadēmija” bija apskatāma no  –
2020. gada marta sākuma līdz jūlija beigām;
fotomākslinieka Jevgeņija Pugina fotoizstāde “Mana jūra”  bija apskatāma no  –
2020. gada 11. augusta līdz 20. septembrim;
gleznotājas Ingemāras Treijas izstāde “Personības gaisma” atklāta 2020. gada  –
21. septembrī un bija apskatāma līdz 8. novembrim. Māksliniece izstādi veltīja 
savam vectēvam Benjamiņam Treijam (1914–2002), kurš bija ievērojams 
ekonomists, ekonomikas zinātņu doktors, profesors, valsts emeritētais 
zinātnieks, LZA goda loceklis. Viņa vārdā LLU nosaukta balva izcilākajiem 
ESAF doktorantiem. 
gleznotājas Ingrīdas Ivanes izstāde “Augšup–lejup” izvietota 2020. gada  –
17. decembrī. Izstādes atklāšana paredzēta pēc valstī izsludinātā ārkārtas 
stāvokļa beigām.  

Apbalvojumi
Gada sākumā zinātnieki saņēma balvas par iepriekšējā gada veikumu. Gada nogalē 

notika vairāki pasākumi, kuros tika izvērtēts HSZN zinātnieku devums 2020. gadā un 
piešķirtas balvas par zinātnisko darbību. 

2020. gada vārdbalvu konkursā Arveda Švābes balva vēsturē tika piešķirta  
prof., Dr.iur. Sanitai Osipovai par rakstu krājumu Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā 
uz rītdienu.  

20. decembrī tika paziņoti LZA rīkotā 2020. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu 
konkursa laureāti. HSZ jomā konkursam bija iesniegti 11 pieteikumi. No tiem trīs darbi 
konkursa laureātu  sarakstā: 
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1) LZA īstenais loceklis Saulvedis Cimermanis. Tautas celtniecība Latvijas ainavā. 
Rīga: Zinātne, 2020. 688 lpp. ISBN 978-9934-599-00-2.

Šis vairāku gadu desmitu garumā gan Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkoto etnogrāfi sko  
ekspedīciju iestrādēs, gan pētījumos Latvijas Valsts vēstures, Igaunijas, Zviedrijas, 
Krievijas un citos pieejamos arhīvos un bibliotēkās iegūtajos datos balstītais, kā arī 
individuāli organizētos braucienos pa Latvijas novadiem savāktais un sistematizētais 
unikālais materiāls pēc Augusta Bīlenšteina un Paula Kundziņa pētījumiem ir nākamais 
nozīmīgākais un akadēmiski izsmeļošākais zinātniskās uzziņas materiāls par baltu tautu 
kultūrtelpas veidošanos kopš 13. gadsimta. Akadēmiķa Saulveža Cimermaņa pētījums 
Tautas celtniecība Latvijas ainavā ir enciklopēdisks darbs Latvijas etnokultūras 
pētījumos, jo sniedz izsmeļošas ziņas arī par latviešu etnosa sadzīves kultūru un tās 
detalizētu vēsturi visā tajā pārskatāmajā periodā, ko etnogrāfi jas zinātne ar tradicionālām 
pētniecības metodēm spēj izzināt un argumentēti valorizēt. Vairāki simti izmantoto 
bibliogrāfi sko vienību, daudzi simti fotoattēlu, rasējumu, uzmērījumu zīmējumu un 
vēsturiskos avotos rastu ikonogrāfi sko materiālu iekļaušana ilustrācijās padara šo 
apjomīgo veikumu neatkārtojamu. Apbrīnas vērts ir viena autora pētījums, paveicot 
vesela zinātniskā institūta cienīgu darbu. 

2) Ilze Šarkovska-Liepiņa.  Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, 
konteksti. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2020. 
247 lpp.

Monogrāfi ja Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti 
veltīta renesanses laikmeta skaņumākslas mantojumam Latvijā, aptverot periodu no 
15. gadsimta līdz 17. gadsimta sākumam. Izdevumā aplūkota mūzikas dzīve un jaunrade 
Baltijas reģiona zemju, īpaši Vācijas kontekstā. Pētījumā atklātas Ziemeļu renesanses 
izpausmes mūzikā, analizēta reformācijas rosinātā dziesmu jaunrade, sniegts ieskats 
komponistu devumā tālaika populārākajos žanros (mesa, motete, pasija, daudzbalsīgā 
dziesma), kā arī atspoguļotas mūzikas dzīves norises un to ietekme sabiedrībā.

3) Silvija Grosa. Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā. Rīga: Neputns, 
2019. 592 lpp. ISBN 9789934565809. Izdota 2019. gada decembra otrajā pusē, 
iepriekšējā konkursa rezultātu paziņošanas laikā. Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesores, Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītājas Dr. art. Silvijas Grosas 
vērienīgā monogrāfi ja ir daudzu gadu darbā radīts pamatpētījums par vizuāli iespaidīgu, 
taču grūti izzināmu fenomenu, kas bagātina un pastiprina slaveno Rīgas jūgendstila ēku 
estētisko iedarbību. Tajā ne tikai sniegta būvdekora analīze dažādos Latvijai nozīmīgā 
jūgendstila laikmeta stilistisko pārmaiņu posmos, bet arī daudzpusīgi atklāta 19.–20. gs. 
mijas būvtēlniecības un dekoratīvās glezniecības darbnīcu vēsture, iegūstot ziņas no 
ļoti fragmentāriem avotiem, meistaru izglītība un starptautiskā migrācija, arhitektu, 
mākslinieku, amatnieku un pasūtītāju attiecības, dekora stilistiskie un ikonogrāfi skie 
avoti gan citzemju paraugos, gan Latvijas vidē un kultūrā. Izdevumu papildina 906 
attēli un plašs kopsavilkums angļu valodā. 
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Konkursā LZA prezidenta Atzinības raksti tika piešķirti:
1) E. Tišheizere, I. Rodiņa, D. Jonīte, L. Mellēna-Bartkeviča. Neatkarības laika 

teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga:  
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2020. 559 lpp.

2) Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskajā vadībā. Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 
720 lpp.

Ar LZA Lielo medaļu 2020. gadā apbalvots LZA goda loceklis, Latvijas Mākslas 
akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors un LMA emeritētais profesors 
Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš par izcilu sastādītāja, zinātniskā redaktora un vadošā 
pētnieka veikumu daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzšinējo trīs 
Latvijas zinātnes sasniegumu konkursos godalgoto sējumu (Rīga: Latvijas Mākslas 
akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2014, 
4. sēj.; 2016, 5. sēj.; 2019, 3. sēj., 1.–2. grām.) veidošanā, kā arī mūža ieguldījumu 
Latvijas mākslas starptautisko sakaru izpētē un mākslas zinātnes eiropeiskā apvāršņa 
paplašināšanā.

Rīgas domes un LZA balva šogad piešķirta mākslinieku Kroļļu ģimenei – LZA 
goda loceklim Gunāram Krollim, Izabellai Krollei, Ingunai Krollei un Madarai Mārai 
Irbei, kas ar savu darbību visi kopā kā vienots un unikāls veselums ir Rīgas pilsoniskās 
sabiedrības radošuma un izcilības apliecinājums. Pretendentus šim apbalvojumam 
izvirza LZA.

HSZN zinātnieki saņēma arī valsts līmeņa apbalvojumus. 
Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma par 

sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par 
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri vēsturnieku, arheologu, bijušo Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta direktoru, Biznesa augstskolas “Turība” profesoru, LZA īst.loc.
Dr. hist. Gunti Zemīti, savukārt ar Atzinības krustu tika apbalvota un par Atzinības krusta 
komandieri iecelta Liepājas Universitātes rektore, profesore, Liepājas Universitātes 
Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece, LZA īst.loc., valsts emeritētā zinātniece 
Dr. habil. philol. Dace Markus. 

Ministru kabineta balva piešķirta ilggadējai Latvijas Republikas diplomātei, LZA 
goda loceklei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā. 
Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts Turaidas muzejrezervāta direktorei, LZA 
goda loceklei Annai Jurkānei par ieguldījumu Turaidas muzejrezervāta attīstībā.

LZA īst.loc., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorei, Dr. habil. oec. 
Baibai Rivžai par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes 
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nodrošināšanā  un pētniecības attīstībā tika piešķirts Latvijas Universitātes goda doktora 
grāds. 

LZA goda loceklis Guntars Godiņš saņēma  “Autora balvu 2020” par atdzejo-
jumiem – Heli Lāksonenas “Soul. Burkans. Undens” un Contras (Margus Konnula) 
“Tik grūti ir būt latvietim” (abas – Rīga: Pētergailis, 2019).

LZA goda loceklis Uldis Bērziņš  saņēma Latvijas Literatūras 2020. gada balvu 
par  varoņepusa “Dziesma par manu Sidu” latviskojumu no senspāņu valodas (Rīga: 
Neputns, 2019).

2020. gada 25. februārī Latvijas Nacionālajā operā notika Lielās mūzikas balvas 
2019 pasniegšanas svinīgā ceremonija, kurā LZA goda locekle, komponiste Maija 
Einfelde saņēma balvu kategorijā “Par mūža ieguldījumu”. 

Par ieguldījumu Japānas un Latvijas kultūras sakaru stiprināšanā ar mūzikas 
starpniecību, kā arī sapratnes veicināšanu abu valstu starpā Japānas valdība piešķīra 
LZA goda loceklim, maestro Raimondam Paulam Uzlecošās Saules ordeni un Zelta 
starus ar kakla lenti. 

Par ēku rekonstrukciju Miesnieku ielā LZA goda loceklis Andris Kronbergs 
saņēma Latvijas Arhitektūras Lielo gada balvu. 

Darbība žurnāla ”LZA Vēstis” A daļā un laikrakstā ”Zinātnes Vēstnesis”
HSZN priekšsēdētāja R. Karnīte ir žurnāla “LZA Vēstis” A daļas (humanitārās un 

sociālās zinātnes) redakcijas kolēģijas vadītāja. HSZN nodaļas sekretāres p.i. ir žurnāla 
“LZA Vēstis” biroja administratore. 

Gada laikā iznāca četri “LZA Vēstu” numuri. “LZA Vēstu” mājaslapas saturs 
tiek saskaņots ar SCOPUS un ERIH PLUS datubāzu prasībām. Sakārtota žurnāla 
izplatīšana redakcijas padomes un kolēģijas locekļiem, rakstu autoriem, abonētājiem 
un interesentiem.

“LZA Vēstu” A daļas dokumentācija bija iesniegta priekšizvērtēšanai SCOPUS 
vērtēšanas komisijai. Saņemti ieteikumi par vēlamajiem uzlabojumiem un iedrošinošs 
mudinājums iesniegt dokumentāciju SCOPUS atkārtoti. Ieteikumi ir izpildīti, un žurnāls 
ir sagatavots iesniegšanai SCOPUS (atkārtoti) un ERIH PLUS.

Sadarbība ar citām organizācijām 
Prasmīgi organizējot LZA jauno locekļu vēlēšanas un balvu konkursus, biedru līmenī 

ir panākta nodaļas sadarbība ar gandrīz visām Latvijas augstskolām (LU, DU, LiepU, 
Rīgas Ekonomikas augstskolu un citām). LU ir nodibināts Latvijas Universitātes Lībiešu 
institūts (vada Valts Ernštreits), ar kuru HSZN plāno veidot ciešu sadarbību. 2020. gadā 
Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits tika ievēlēts par LZA korespondētājlocekli. 
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R. Karnīte piedalās Latvijas Nacionālās enciklopēdijas redakcijas darbā; darbojās 
LZA Terminoloģijas komisijā un Ekonomikas terminu apakškomisijā.  

LZA pārstāvniecība (eksperta statusā) starpinstitucionālajās darba grupās 
HSZN pārstāvji apzinīgi īstenoja LZA stratēģijā paredzēto valdības sociālā partnera 

lomu, piedaloties daudzās svarīgākajās nacionālā līmeņa stratēģisko dokumentu 
sagatavošanas darba grupās. Nodaļas priekšsēdētāja R. Karnīte kā LZA pārstāve 
darbojās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena apakškomitejā 
(1AK), Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam izstrādes ekspertu grupā 
prioritātē ”Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”, piedalījās klātbūtnes un 
virtuālajās darba grupu sēdēs un kopsēdēs un gatavoja priekšlikumus. 

Sadarbība ar valsts institūcijām
2020. gada laikā notika nozīmīgas reformas zinātnē un augstākajā izglītībā. HSZN 

pārstāvji piedalījās šo reformu normatīvā regulējuma sagatavošanas procesā, taču ne 
vienmēr tika  uzklausīti. R. Karnīte gatavoja komentārus par Zinātnes, tehnoloģijas 
attīstības un inovācijas pamatnostādņu (ZTAIP) 2021.–2027. projektu. HSZN piedalījās 
jaunā Latvijas Zinātnes padomes modeļa izveidē – R. Karnīte, M. Greitāns un 
P. Trapencieris bija nozīmēti kā LZA pārstāvji “Latvijas Zinātnes padomes nolikuma” 
sagatavošanas darba grupā un  izstrādāja LZA priekšlikumus LR IZM un Saeimai par 
likumprojektu “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, lai novērstu situāciju, ka LZA 
tiek liegta pilnvērtīga darbība Latvijas Zinātnes padomē. LZA priekšlikumi netika 
šoreiz ņemti vērā.

 B. Rivža, T. Jundzis un augstskolu vadītāji piedalījās likumprojektu “Grozījumi 
augstskolu likumā” un ”Par interešu konfl ikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
izstrādes darba grupās un gatavoja LZA komentārus; R. Karnīte sagatavoja LZA 
viedokli par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu 
“Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumu,  kā arī par valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” 
ieceri un normatīvo regulējumu. 

R. Karnīte piedalījās novērotāja statusā LZP sēdē, kur tika lemts par papildu 
fi nansējuma sadali “izcilības grantiem”, un pēc sēdes gatavoja priekšlikumus par LZP 
svarīgiem jautājumiem. 

Atbildes uz informācijas pieprasījumiem 
Pēc pašvaldību pieprasījuma un pamatojoties uz ekspertu konsilija par Administratīvi 

teritoriālo reformu secinājumiem, tika sagatavots viedoklis par ATR ieguvumiem un 



iespējamiem riskiem. Pēc Lielo pilsētu asociācijas lūguma sagatavots viedoklis par 
atsevišķa likuma nepieciešamību Rīgas kā galvaspilsētas darbības regulēšanai. Abus 
viedokļus sagatavoja HSZN vadītāja Raita Karnīte.

Pēc Satversmes tiesas lūguma R. Karnīte sagatavoja eksperta viedokli lietā par jauna 
dabas gāzes starpsavienojumu izmantošanas normatīvā regulējuma ieviešanu dabas 
gāzes tirgū un ir uzaicināta sniegt eksperta viedokli vēl divās lietās (par administratīvi 
teritoriālo reformu un par OIK, visas lietas tiks iztiesātas 2021. gadā). Jāatzīmē, ka visos 
jautājumos, kuros R. Karnīte ir uzaicināta  eksperta vai pieaicinātā eksperta statusā, 
iepriekš ir notikuši LZA konsiliji.

Pēc Rīgas Tehniskās universitātes lūguma izstrādāti profesiju standarti ekonomikā 
(”Ekonomista profesijas standarts”, ”Nodokļu ekonomista profesionālās kvalifi kācijas 
prasības”). Pēc IZM uzaicinājuma izvērtēti vairāki vadības un fi nanšu profesiju 
standarti (”Funkcionālā vadītāja profesijas standarts”, ”Finanšu vadītāja profesionālās 
kvalifi kācijas prasības”, ”Finanšu analītiķa profesijas standarts” un ”Finansista profesijas 
standarts”), ko sagatavojusi Latvijas Finanšu nozares asociācija. R. Karnīte piedalījās 
četrās IZM organizētās profesionālās kvalifi kācijas standartu izvērtēšanas darba grupās. 
Profesionālās izglītības standartus izmantos Latvijas augstākajās mācību iestādēs.

      Nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis
      Zinātniskās sekretāres p. i. Vera Hohlova

ZINĀTŅU NODAĻAS
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Nodaļas padome
Nodaļas priekšsēdētāja Baiba RIVŽA
Nodaļas priekšsēdētājas vietnieks Bruno ANDERSONS
Zinātniskās sekretāres p. i. Ligita ĀZENA
Padomes loceklis
   Īzaks RAŠALS

Nodaļas locekļu sadalījums pa specialitātēm
bioloģija un biotehnoloģija

Īzaks Rašals, īst. loc.

ekonomika

Arnis Kalniņš, īst. loc.
Oļģerts Krastiņš, īst. loc.
Irina Pilvere, īst. loc.
Baiba Rivža, īst. loc.
Vladimirs Gusakovs, ārz. loc.

lauksaimniecība un pārstrādes
tehnoloģijas

Aivars Bērziņš, īst. loc.
Edīte Kaufmane, īst. loc.
Aldis Kārkliņš, īst. loc.
Ina Alsiņa, kor. loc.
Biruta Bankina, kor. loc.
Edīte Birģele, kor. loc.
Inga Ciproviča, kor. loc.
Zinta Gaile, kor. loc.
Daina Kārkliņa, kor. loc.
Tatjana Ķince, kor. loc.

Gunārs Lācis, kor. loc.
Līga Lepse, kor. loc.
Sandra Muižniece-Braslava, kor. loc.
Līga Paura, kor. loc.
Dalija Segliņa, kor. loc.
Ilze Skrabule, kor. loc.
Juris Skujāns, kor. loc.
Anda Valdovska, kor. loc.
Sanita Zute, kor. loc.
Zenons Dabkevičs, ārz. loc.
Hannu Juhani Korkeala, ārz. loc.

mežzinātne un koksnes tehnoloģijas

Bruno Andersons, īst. loc.
Uģis Cābulis, īst. loc.
Tālis Gaitnieks, īst. loc.
Nikolajs Vederņikovs, īst. loc.
Aivars Žūriņš, īst. loc.
Tatjana Dižbite, kor. loc.
Āris Jansons, kor.loc.
Andis Lazdiņš, kor. loc.
Imants Liepa, kor. loc.



Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas darbība

Lauksaimniecības un meža zinātņu  nodaļa (turpmāk – LMZN) šobrīd apvieno 
37 LZA locekļus, t. sk. 1 goda locekli, 13 īstenos, 4 ārzemju locekļus un 19 
korespondētājlocekļus.

LMZN darbs tika organizēts, pamatojoties uz 2020. gada 12. februārī parakstīto 
nodomu protokolu starp Latvijas Zinātņu akadēmiju (turpmāk – LZA), Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (turpmāk – LLMZA) un Zemkopības 
ministriju (turpmāk – ZM). 

Nodomu protokols paredz: sadarbību informācijas apmaiņā starp ZM, LZA un 
LLMZA par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem; sadarbību ieteikumu izstrādē 
politikas plānotājiem par uzlabojumiem augstākajā izglītībā un zinātnē, tostarp par 
veicamajām darbībām zinātnisko institūciju starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, 
kā arī ciešākai sasaistei ar industriju; kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu 
rīkošanu zinātnes sasniegumu popularizēšanai; sadarbību jauno zinātnieku sagatavošanā 
ZM kompetences nozarēs; sadarbību jauno zinātnieku konkursa organizēšanā 
lauksaimniecības zinātnes jomā; sadarbību atbalsta sniegšanā ražas svētku “Vecauce” 
organizēšanā; sadarbību Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” grupas “Zinātne 
lauku attīstībai” darbu vērtēšanā; starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanu, 
sadarbību lauksaimniecības un meža zinātņu institūtu ikgadējā apsekošanā.

LMZN 2020. gadā sadarbojās ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības 
zinātnisko iestāžu direktoru padomi (LLZIDP), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 
padomi (LOSP), Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociāciju (NJF), Eiropas 
Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju (UEAA) un citām institūcijām. 
Sadarbībā ar šīm organizācijām tikuši izstrādāti valstiski svarīgi dokumenti un 
likumprojekti: zinātnes projekti, kuru ieviešana lauksaimniecībā būtu nepieciešama, sākot 
ar 2019. gadu; lauksaimniecības loma klimata politikā pēc 2020. gada; lauksaimniecības 
nozaru attīstības prognozes līdz 2030. gadam; SCAR CASA (Common Agricultural 
and wider bioeconomy research agenda/ kopējā lauksaimniecības un bioekonomikas 
pētniecības darba kārtība) darba aktualitāti – bioekonomikas stratēģijas atjaunināšanu, 
lai paātrinātu ilgtspējīgas bioekonomikas ieviešanu, kas Eiropai nozīmē ekonomikas, 
sabiedrības un vides saiknes stiprināšanu u.c.

152

ZINĀTŅU NODAĻAS

Pēteris Zālītis, kor. loc.
Oskars Fejs, ārz. loc.

māksla
Arta Dumpe, goda loc.



LZA UN VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS

INTERFRAME-LV
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) 2019. gada janvārī uzsāka jaunu VPP projektu 

“Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā 
(INTERFRAME-LV)” (2019–2021). 

INTERFRAME-LV ir viens no pieciem Valsts pētījumu programmas “Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektiem, kura būtība ir 
novērtēt tieši dažādu globālo norišu ietekmi uz Latvijas sabiedrību un tautsaimniecību 
un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju. Projekta īstenotājs ir LZA – vadītāja akadēmiķe 
Baiba Rivža, kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei 
(LLU) Dr. oec. Andras Zvirbules vadībā, Latvijas Universitātei (LU) – Dr. oec. Innas 
Romānovas vadībā, Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) – Dr. sc. inf. Sergeja Kruka 
vadībā, Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI) – Dr. oec. Ligita Melece (1950– 
2020). 

reCOVery-LV
Zinātnieki no 2020. gada jūlija līdz decembrim pētīja Covid-19 pandēmijas ietekmi 

uz Latvijas tautsaimniecību. Latvijas Zinātnes padome Valsts pētījumu programmas 
ietvaros fi nansēja Latvijas Universitātes (LU) pētniecības projektu “Ekonomiskais, 
politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un 
konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-
LV)”. Projekta vadītāja ir LU profesore Inna Šteinbuka. Projekta partneri LZA un 
LLU. 

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU AKTIVITĀTES

INTERFRAME-LV pirmā gada rezultāti ļauj aktīvi 
turpināt otro darba gadu

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika Valsts pētījumu programmas (VPP) 
“Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” (2019–2021) LZA 
īstenotā projekta INTERFRAME-LV domnīca. Projekta partneri rezumēja paveikto 
pirmajā darba gadā un iezīmēja galvenos pēctecīgi otrajā gadā veicamos darbus 
(14. janvāris). 

VPP projekta INTERFRAME- LV seminārs “Digitalizācijas procesa 
novērtējums ekonomikā un sabiedrībā”

LLU ESAF sadarbībā ar LZA VPP projektu INTERFRAME-LV rīkoja zinātnisku 
semināru, veltītu profesora E. Grinovska atcerei, “Digitalizācijas procesa novērtējums 
ekonomikā un sabiedrībā” (15. janvāris). 
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Zemgales forums: Digitālie rīki uzņēmējdarbības 
atbalstam Zemgales reģionā

Jelgavas novada domē notika Zemgales forums: Digitālie rīki uzņēmējdarbības 
atbalstam Zemgales reģionā, kuru organizēja VPP projekts INTERFRAME-LV 
sadarbībā ar Jelgavas novada domi (19. februāris). 

Vidzemes forums: Digitalizācija: iespējas un izaicinājumi
Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē VPP projekta INTERFRAME-

LV pētījumu rezultāti tika prezentēti Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros rīkotajā 
forumā: Digitalizācija: iespējas un izaicinājumi. Foruma laikā notika VPP projekta 
INTERFRAME-LV pētījumu rezultātu prezentācija un diskusija par digitalizāciju 
izglītībā, bija iespēja dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus, kā arī piedalīties inovāciju 
“tirdziņā”  (26. februāris). 

VPP projekts INTERFRAME-LV uzsāk jaunu iniciatīvu
Pirmo reizi notika tiešsaistes seminārs, kuru rīkoja LZA LMZN un VPP projekts 

INTERFRAME-LV sadarbībā ar Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociāciju 
(Nordic Association for Agricultural Science) Ekonomikas sekciju. Seminārā piedalījās 
pārstāvji no Somijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas. 
Asociācijai ir senas pētniecības tradīcijas, tā pastāv jau 100 gadus, un galvenais mērķis 
ir attīstīt agrārās ekonomikas pētījumus Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (6. maijs; 
3. jūnijs). 

VPP projekta INTERFRAME-LV dalība LLU 21. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2020”

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 12.–15. maijā notika 21. starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2020” (21th International 
Scientifi c Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020). 
Konferences laikā prezentēti VPP projekta INTERFRAME-LV pētījumu rezultāt (13.–
14. maijs).

Latgales forums: Digitālie rīki uzņēmējdarbības 
atbalstam Latgales reģionā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika projekta INTERFRAME-LV (valsts 
pētījumu programmā (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts 
ilgtspējai”, 2019–2021) trešais reģionālais forums par digitalizāciju – “Digitālie rīki 
uzņēmējdarbības atbalstam Latgales reģionā”. Pasākums šajā forumu ciklā pirmoreiz 
norisinājās attālināti. Reģiona pārstāvji iepazīstināja ar digitalizācijas attīstības 
tendencēm Rēzeknes novadā un Latgalē kopumā (29. jūnijs). 
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Kurzemes forums: Digitalizācija izglītībā 
un uzņēmējdarbības atbalstam

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki piedalījās Kurzemes forumā “Digitali-
zācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam”. Pasākuma koncepts: Informatīvi 
iesaistoša diskusija par digitalizāciju reģionālo uzņēmēju un izglītības iestāžu atbalstam 
un konkurētspējas uzlabošanai. Iespēju robežās diskusijas papildināšanai ar klausītāju 
jautājumiem tika izmantoti attālinātās iesaistes rīki (14. augusts). 

Pierīgas forums: Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā un 
uzņēmējdarbībā

Reģionālie forumi ir pārbaudīta forma pētnieku savstarpējai domu apmaiņai un 
sadarbībai, reģiona speciālistu iesaistei pētījumu rezultātu apspriešanā un izplatīšanā, 
jo īpaši, kad projektā INTERFRAME-LV risinātie digitalizācijas  jautājumi apvienojas 
ar projektā “reCOVery-LV” iezīmētiem jauniem aspektiem Latvijas tautsaimniecības 
potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pandēmijas 
apstākļos (26. augusts). 

Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi 
valsts ilgtspējai” vidusposma konference 

Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts 
ilgtspējai” vidusposma konferencē  27. oktobrī  ar referātu piedalījās B.  Rivža.  Digitālā 
vide un tās iespējas uzņēmējdarbībā, pārvaldībā un izglītībā. Piecu reģionālo forumu 
atziņas. LLU stenda referāts:  M. Pelše, L.  Strazdiņa,  M. Stepiņa.  Digitalizācija valsts 
pārvaldē: mērķi un izaicinājumi. 

LMZN SĒDES
2020. gadā LMZN un LLMZA sadarbībā ar LLU tika organizētas nodaļas sēdes, 

tiešsaistes sēdes un semināri, kuru ietvaros uzstājās gan pieredzējuši zinātnieki, gan 
jaunie doktoranti un maģistri ar lauksaimniecības un meža nozari saistītās zinātnes 
jomās. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN DALĪBA STARPTAUTISKĀS UN 
VIETĒJĀS KONFERENCĒS

Starptautiskā konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā”
Lai nodrošinātu zinātnes popularizēšanu un zināšanu pārnesi, LLU Meža fakultātē 

sadarbībā ar meža nozares uzņēmumiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 
akadēmiju un LVMI “Silava” tika organizēta starptautiska zinātniski praktiskā 
konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā” (18. septembris). 
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SADARBĪBA AR UNIVERSITĀTĒM

LMZN, LLU un Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes rīkotā starptautiskā 
videokonference: “TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU 

COUNTRIES 2020”
VPP projekts INTEFRAME-LV piedalījās LLU un Varšavas Dzīvības zinātņu 

universitātes rīkotajā starptautiskajā videokonferencē: “TRENDS IN REGIONAL 
DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2020” (23. novembris).

SADARBĪBA AR LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UN MEŽA ZINĀTŅU AKADĒMIJU (LLMZA) 

LLMZA un LZA LMZN kopsapulce
Lauksaimniecības un meža zinātne palīdz dzīvot bioekonomiski

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā notika Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) kopsapulce 
(11. septembris). 

REALIZĒTIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI

LMZN locekļu dalība sadarbībā ar LLMZA: 
Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei – 1. CAITO (Meta cluster for 
attracting the Japanese tourism market) INTERREG Central Baltic programme 
project (2016–2020). 
HORIZON 20202.  projekts 771134 ERA-NET SusCrop (Sustainable Crop 
Production) (2017–2021).
HORIZON 20203.  projekts 773324 ForestValue – Innovating forest-based 
bioeconomy (2017–2021).
HORIZON 20204.  projekts Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) 
(2016–2020).
HORIZON 20205.  projekts Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management (DISARM) (2019–2021).

KONKURSS “SĒJĒJS  2020”
Zemkopības ministrija sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmiju (LLMZA), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 
nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) organizē 
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konkursu “Sējējs 2020”, tas ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt nozīmīgāko 
ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Nominācija “Zinātne praksei un inovācijas” 
Nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” grupā “Zinātne inovācijai” laureāts 

ir projekta “Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles 
japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” pētījumu 
rezultātu apkopojums. Projekta vadītāja – Dr.biol. Edīte Kaufmane un vadošie 
līdzautori –  Dr.sc.ing., LZA korespondētājlocekle Dalija Segliņa, PhD. Pavels Gorns 
(Pawel Gornas), Dr.agr. Silvija Ruisa, Dr.sc.ing. Inta Krasnova (LLU Dārzkopības 
institūts); Mg.agr. Regīna Rancāne (LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts 
(“Agrihorts”)).

LAUKU SKATES –  KONKURSI
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkursi 2020. gada 

lauksaimniecības zinātniskajās institūcijās norisinājās no jūnija līdz septembrim. 

Lauku skates 2020
LLU APP Dārzkopības institūts
SIA “Pūres dārzkopības pētniecības centrs” 17. jūlijs

LLU struktūrvienība “Zemkopības institūts” Skrīveri 4. jūnijs
LLU SIA MPS “Vecauce” 9. jūnijs 
LLU LF MPS “Pēterlauki” 25.jūnijs
AREI Priekuļu pētniecības  centrs 2. jūlijs 
SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs Lauku diena” 9. jūlijs 
AREI Priekuļu pētniecības centrs,Viļānu daļa 14. jūlijs
LLU Tehniskās fakultātes “Ulbrokas zinātniskais centrs” Jelgavā 20. jūlijs
LLU Augu aizsardzības zinātnes institūts “Agrihorts” 31. jūlijs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 
“BIOR” 7. septembris

AREI Stendes pētniecības centrs 7. jūlijs
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 25. septembris

JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSS “RAŽAS SVĒTKI VECAUCĒ 2020”

LMZN un LLMZA ikgadējā 2020. gada darbu konkursa rezultāti  
Solvita Zeipiņa1.  (zin. vad. Dr. agr. Ina Alsiņa, Dr. agr. Līga Lepse) “Dārzeņu 
sojas audzēšana Latvijā” (LLU APP “Dārzkopības institūts”) 1. vieta
Ieva Plūduma-Pauniņa2.  (zin.vad. Dr. agr. Zinta Gaile) “Sējas laika ietekme uz 
lauka pupu ražu 2019. g.” (LLU Lauksaimniecība fakultāte) 2. vieta 
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Madara Draguža3.  (zin.vad. Dr. agr. Zinta Gaile) “Augsekas produktivitāte 
atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena” (LLU 
Lauksaimniecības fakultāte) 3. vieta
Jānis Kaņeps4.  (zin.vad. Dr. agr. Biruta Bankina) “Botrytis cinerea un B. 
pseudocinerea – nozīmīgi pupu brūnplankumainības ierosinātāji” (LLU 
Lauksaimniecības fakultāte) 4. vieta

LZA LMZN LOCEKĻU APBALVOJUMI

LZA BALVAS 2020
LZA un LLMZA Kaspara Buša vārdbalva sadarbībā ar LVMI “Silava” 

Dr. habil. silv. Pēterim Zālītim (LVMI ”Silava”) 
LZA Jauno zinātnieku balva Mg. agr. Terēzei Stankai.
LZA un LLMZA Arvīda  Kalniņa vārdbalva par mūža darbu mežzinātnē Dr.chem. 

Ingeborgai Andersonei. 

LZA akadēmiķei Baibai Rivžai piešķirts Latvijas Universitātes 
Goda doktora grāds

Ar Latvijas Universitātes Senāta sēdes lēmumu LZA akadēmiķei, LLU profesorei 
Baibai Rivžai piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds, apliecinot cieņu un 
pateicību par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā 
un pētniecības attīstībā. 

IZMAIŅAS LMZN LOCEKĻU SASTĀVĀ 
2020. gadā par LZA īstenajiem  locekļiem ievēlēti: Dr. med. vet. Aivars Bērziņš un 

Dr. sc. ing. Uģis Cābulis,  par korespondētājlocekli Dr. agr. Līga Lepse, par ārzemju 
locekli Dr. Hannu Juhani Korkeala.

Nodaļas priekšsēdētāja  Baiba Rivža
Zinātniskās sekretāres p. i.  Ligita Āzena
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

2020. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas starptautiskā darba virzieni bija:
1) sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām un darbs šajās 

organizācijās;
2)  starptautisko balvu pasniegšana; 
3)  divpusējās sadarbības līgumi ar citu valstu zinātņu akadēmijām;
4)  sadarbības projekti ar ārvalstu zinātņu akadēmijām;
5) tikšanās ar vēstniekiem, vēstniecību pārstāvjiem, starptautisku organizāciju 

pārstāvjiem;
6) piedalīšanās starptautiskos forumos, kongresos, konferencēs.

1. Darbība starptautiskajās zinātniskajās organizācijās
ALLEA1 − Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija − ir organizācija Eiropas 

zinātnes politikas veidošanas un īstenošanas procesu veicināšanai, balstoties uz 
septiņiem  stratēģiskiem pamatprincipiem un prioritātēm2. ALLEA darbs notiek četros 
pamatvirzienos: pētniecības politika, zinātne un sabiedrība, zinātne – Eiropas politikas 
palīgs, padomdevējs, kā arī Madame de Staël balvas pretendentu izvērtēšana, balvas 
piešķiršana un laureāta lekcijas organizēšana. 

ALLEA ir saņēmusi Eiropas Komisijas fi nansējumu projektam “PERITIA” – 
politika, ekspertīze un uzticēšanās (policy, expertise and trust).

ALEA ietvaros LZA līdzdalība iespējama divos galvenajos virzienos – gan piedaloties 
ALLEA pasākumos, gan līdzdarbojoties ALLEA ziņojumu sagatavošanā un komentējot 
ALLEA izstrādāto ziņojumu projektus. 

2020. gadā LZA darbs ALLEA:  
sagatavoti materiāli par ievērojamām Latvijas sievietēm zinātniecēm − akadēmiķēm • 
Emīliju Gudrinieci, Lidiju Liepiņu,
sagatavota informācija pēc ALLEA pieprasījuma (LZA struktūra, darbības virzieni, • 
zinātnes politika, aktualitātes),
dokumentu sagatavošana LZA kandidatūras nominācijai • Madame de Staël balvai 
par ieguldījumu Eiropas kultūras vērtību idejā (All European Academies Madame 
de Staël Prize for Cultural Values),  
ALLEA saņemto izdevumu izplatīšana LZA nodaļās un informācijas ievietošana • 
LZA mājaslapā,

1  http://www.allea.org/ 
2  https://allea.org/strategic-priorities/  
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piedalīšanās ALLEA virtuālajos pasākumos un darba grupu sanāksmēs – • 
vebināros.

EASAC3 − Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices zinātņu akadēmiju konsultatīvā 
padome – nodrošina ar neatkarīgu zinātnisku ekspertīzi aktuālākajos zinātnes un 
sabiedrības jautājumos. Viens no galvenajiem darba virzieniem ir labāko zinātnieku 
iesaiste Eiropas Savienības politikas veidošanā: “zinātne – politikai”. EASAC darbība 
ietver neatkarīgus pētījumus, komentārus un ieteikumus ES politikas dokumentiem, 
īsus, savlaicīgus paziņojumus par aktuāliem ES politikas jautājumiem, semināru 
organizēšanu ar mērķi informēt politikas veidotājus, kā arī par savas ekspertīzes 
rezultātiem informējot plašāku sabiedrību. EASAC darbība aptver trīs zinātņu jomas 
(vides zinātnes, biozinātnes un enerģija). 

2020.−2021. gadā  EASAC piedāvā ciešāku sadarbību, konsultējoties ar visu 
dalībvalstu zinātņu akadēmijām, lai varētu atrast veidu, kā nacionālajām akadēmijām 
ietekmēt politiku zinātnes jomā.  

2020. gadā, sadarbojoties ar LZA nodaļām, koordinēta LZA ekspertu nominācija 
EASAC ekspertu tīklam: 

regulāra komunikācija ar EASAC sekretariātu, pieprasītās informācijas sniegšana • 
sekretariātam par Latvijas zinātnes politiku, zinātnes statistiku, LZA;
LZA prezidents O. Spārītis un Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere • 
piedalījās EASAC virtuālajās sanāksmēs, t. sk.  EASAC valdes un viceprezidenta 
vēlēšanās. Notika divas virtuālās EASAC Padomes sanāksmes, kā arī četras 
virtuālās darba grupu sanāksmes;
2020. gada decembrī EASAC uzaicināja nacionālās akadēmijas nominēt ekspertus • 
EASAC ziņojumu izvērtēšanai divās jomās – reģeneratīvā lauksaimniecība un 
tehniskās zinātnes. 

2020. gadā LZA saņēma no EASAC šādus ziņojumus: 
− “Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 

priorities”, 
− “Challenges and potential in regenerative medicine“,
− ”Packaging Plastics in the Circular Economy“, 
− ”The Regulation of Genome-Edited Plants in the European Union“, 
− ”Regenerative Medicine“,
− “How can science help to guide the European Union’s green recovery after 

COVID-19?”,
− “Hydrogen and synthetic fuels”,

3  https://easac.eu 
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− “ISSUES in Science and Technology”
un citus ziņojumus.

2020. gadā tika apstiprināti vairāki jauni EASAC projekti, kuros akadēmiķi aicināti 
piedalīties kā eksperti. Jāatzīmē, ka dalība šajos projektos ir brīvprātīga, akadēmiķi par 
to nesaņem samaksu; tomēr akadēmiķu vidū tā ir ļoti prestiža − vidējais kandidātu skaits  
ir 16−17 eksperti uz vienu vietu. 

ISC4 (International Science Council; līdz 2018. gadam ICSU) − Starptautiskā 
Zinātnes padome. Organizācija apvieno dažādas zinātnes organizācijas no visas 
pasaules, veic neatkarīgus pētījumus, strādā pie zinātnes lomas palielināšanas politisko 
lēmumu  izstrādē un konsultē valdības  politisko lēmumu pieņemšanā vairākās jomās:  
tautsaimniecības globālā ilgtspēja, nabadzības mazināšana, labklājība un urbānā 
veselība u.c. 

LZA galvenās aktivitātes ISC 2020. gadā: 
piedalīšanās ISC jauno biedru kandidatūru izvērtēšanā (4 organizācijas) atbilstoši • 
ISC Noteikumiem par jaunu organizāciju uzņemšanu (I. Trapenciere), 
piedalīšanās ISC 2020. gada Eiropas organizāciju 3. ikgadējā sanāksmē tiešsaistē. • 

Līdzekļu trūkuma dēļ Latvijas Zinātņu akadēmija nav pārstāvēta nevienā no ISC lielo 
globālo pētījumu programmu darba grupām un nav piedalījusies nevienā projektā. 

IAP5 (Interacademy Partnership) − Globālā zinātņu akadēmiju partnerība.
Galvenās darbības jomas: vides un klimata problemātika, biotehnoloģijas un 

biodrošība, veselība un zinātne − politikai. 
2020. gadā Latvijas zinātnieki tika nominēti konkursam par līdzdalību IAP • 
Konsultatīvajā darba grupā Covid-19 jautājumos. No LZA darba grupā tika 
apstiprināta viena eksperte − LZA korespondētājlocekle RSU profesore Ludmila 
Vīksna. 
LZA piedalījās jautājumu apkopošanā par Covid-19 pandēmiju IAP Konsultatīvajai • 
darba grupai.  
Katru gadu tiek publicēti vairāki IAP ziņojumi, no kuriem daļa ir pieejami gan • 
papīra, gan e-versijās. Drukātās  versijas tiek piedāvātas bibliotēkām, LZA nodaļām, 
Eiropas dokumentācijas centram.
Līdzdalība IAP pētījumā par neuzticamiem zinātniskiem žurnāliem un konferencēm • 
(novembris).

4  https://council.science 
5  https://www.interacademies.org
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 LZA plašāku dalību starptautisko organizāciju aktivitātēs ierobežo starptautiskajai 
sadarbībai iedalītais nepietiekamais fi nansējums.   

2. Starptautisko balvu pasniegšana 
17. jūnijā, “L`ORÉAL Baltic” “Sievietēm zinātnē” programma, kas tiek īstenota 

sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām, 
godināja 2020. gada “Sievietēm zinātnē” stipendijas saņēmējas – septiņas Baltijas 
zinātnieces. Klātienes ceremonija Covid-19 pandēmijas dēļ tika atlikta uz nenoteiktu 
laiku. 

3. Divpusējās sadarbības līgumi ar citu valstu zinātņu akadēmijām 
LZA ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi ar vairāku  valstu zinātņu akadēmijām:  

Austrijas Zinātņu akadēmiju (ZA), Azerbaidžānas ZA, Baltkrievijas Nacionālo 
ZA, Berlīnes−Brandenburgas ZA, Britu Akadēmiju, Bulgārijas ZA, Čehijas ZA, 
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmiju, Francijas ZA, Gruzijas Nacionālo ZA, 
Honkou Universitātes Starptautisko inovāciju centru (Ķīnas Republika), Igaunijas ZA, 
Itālijas Nacionālo ZA, Izraēlas ZA, Kanādas Karalisko biedrību, Ķīnas Sociālo zinātņu 
akadēmiju, Krievijas ZA, Lietuvas ZA, Londonas Karalisko biedrību, Melnkalnes ZA, 
Polijas ZA, Saksijas ZA, Slovākijas ZA, Slovēnijas ZA, Somijas ZA, Šveices ZA, 
Taivānas  Nacionālo zinātnes padomi, Ukrainas Nacionālo ZA, Ukrainas Politikas 
zinātņu akadēmiju, Ungārijas ZA, Uzbekistānas ZA un Zviedrijas Karalisko literatūras, 
vēstures un kultūras mantojuma akadēmiju. 

Daudzu sadarbības līgumu darbības ilgums ir neierobežots, regulāri tiek atjaunoti 
protokoli par zinātnisko vizīšu administrēšanas kārtību. 

Daļa sadarbības līgumu paredz zinātnieku īstermiņa vizītes, kas notiek saskaņā 
ar Noteikumiem par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu 
zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros (2015). 
Sadarbībā ar Bulgārijas, Čehijas un Polijas zinātņu akadēmijām prioritāte tiek piešķirta 
tādām vizītēm, kuru mērķis ir abu akadēmiju apstiprināto sadarbības projektu izpilde.

Covid-19 pandēmijas dēļ tika ierobežotas zinātnieku apmaiņas vizītes starp 
akadēmijām. 

Īstermiņa zinātnisko vizīšu iedalījums pēc to mērķa:
− sadarbības projektu izpilde (Latvijas zinātnieki neizmantoja; Latvijā ieradās 2 

ārvalstu zinātnieki, LZA pavadot 10 dienas);
− dalība konferencēs (1 Latvijas zinātnieks izmantoja 3 dienas);
− individuāls pētniecisks darbs (Latvijā ieradās 1 ārvalstu zinātnieks uz 14 dienām).
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4. Sadarbības projekti ar ārvalstu zinātņu akadēmijām
Šo projektu fi nansēšana un koordinācija balstās uz LZA sadarbības līgumiem ar 

Bulgārijas Zinātņu akadēmiju, Čehijas Zinātņu akadēmiju, Polijas Zinātņu akadēmiju 
un Ungārijas Zinātņu akadēmiju. Šie sadarbības līgumi paredz sadarbības projektu 
īstenošanu. 

2020. gadā LZA bija sadarbības projekti ar Bulgārijas ZA (7 sadarbības projekti), 
Čehijas ZA (2 sadarbības projekti) un Polijas ZA (3 sadarbības projekti). 2020. gadā tika 
izsludināts sadarbības projektu konkurss sadarbības veicināšanai ar Ungārijas ZA, taču 
savlaicīgu kvalitatīvu projektu iesniegumu trūkuma dēļ neviens sadarbības projekts 
netika atbalstīts. 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju ar visām sadarbības valstīm noslēgti sadarbības 
projektu termiņu pagarinājuma līgumi.

2020. gadā LZA koordinēja šādus starptautiskās sadarbības projektus:

LZA − Bulgārijas ZA sadarbības projekti (2018. −2020. gads)6

Digitālo ekosistēmu attīstība un ieviešana mākslas, kultūras un izglītības jomā • 
(Gita Seņka, Latvijas Kultūras koledža; asoc. prof. Dr. Desislava Paneva-Marinova  
(Desislava Paneva-Marinova), Bulgārijas ZA Matemātikas un informātikas 
institūts);
Ādas audzēju multispektrālā un fl uorescentā attēlošana (akadēmiķis Jānis Spīgulis, • 
LU Atomfi zikas un spektroskopijas institūts; asoc. prof. Ekaterina Borisova 
(Ekaterina Borisova), Bulgārijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūts); 
Baktēriju un micēlijsēņu mijiedarbības optimizēšana ogļūdeņražu biodegradācijas • 
procesā (Dr. Olga Mutere, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts; asoc. 
prof. Zlatka Aleksijeva (Zlatka Alexieva), Bulgārijas ZA Mikrobioloģijas institūts); 
Reliģija un identitāte Bulgārijā un Latvijā (• Dr. Inese Runce, LU Filozofi jas un 
socioloģijas institūts; asoc. prof. Ekaterina Anastasova (Ekaterina Anastasova), 
Bulgārijas ZA Folkloras un etnoloģijas institūts un Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas 
muzejs);
Digitālo bibliotēku ieviešana izglītībā un kultūrā (Gita Seņka, Latvijas Kultūras • 
koledža; prof. Radoslavs Petrovs, Bulgārijas ZA Matemātikas un informātikas 
institūts);
Persistenta cilvēka herpesvīrusa infekcija kā autoimūnā tireoidīta attīstības • 
veicinātājfaktors (akadēmiķe, asoc. prof. Modra Murovska, RSU A. Kirhenšteina 
Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts; asoc. prof. Katerina Todorova 
(Katerina Todorova), Bulgārijas ZA Eksperimentālās morfoloģijas, patoloģijas un 
antropoloģijas institūts);

6  Projekti pagarināti līdz 2021. gada jūlijam.
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Kviešu (• Triticum aestivum L.) ģenētiskā materiāla izturības izvērtējums pret dažām 
sēnīšu slimībām (Prof. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte;  
Prof. Rosica Rodeva (Rossitza Rodeva), Bulgārijas ZA Augu fi zioloģijas un 
ģenētikas institūts).

LZA – Čehijas ZA (ČZA) sadarbības projekti (2019.−2021. gads)
Latviešu un rietumslāvu lingvistiskie un kultūras kontakti: pagātne, • 
tagadne, perspektīva (akadēmiķe Anna Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; 
Dr. Miroslavs Jankovjaks (Mirosław Jankowiak), ČZA Slāvu valodu institūts);
Plānas plēves optoelektronikai – sagatavošana un defektu pētījumi II (akadēmiķis, • 
prof. Jurijs Dehtjars, RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju 
institūts; Dr. Mihails Novotnijs (Michael Novotny), ČZA Fizikas institūts).

LZA − Polijas ZA (PZA) sadarbības projekti (2018.−2020. gads)7

Pagātne tagadnē. Postpadomju mantojums Polijā un Latvijā II (• Dr. Ilze Boldāne-
Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Dagnoslavs Demskis (Dagnoslaw 
Demski),  PZA Arheoloģ ijas un etnoloģ ijas institū ts); 
 Livonija un Polijas-Lietuvas ūnija • (Žečpospoļita) 16.−18. gs. (Dr. Mārīte Jakovļeva, 
LU Latvijas vēstures institūts;  Prof. Boguslavs Dubaš s (Bogusław Dybaś ), PZA 
Vē stures institū ts); 
Polijas−Latvijas, Latvijas−Polijas lingvistiskās un kultūras saites (akadēmiķe Anna • 
Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Malgož ata Ostrovka (Malgorzata 
Ostrowka), PZA Slāvu valodas institūts).

5. Tikšanās ar vēstniekiem un starptautisku institūciju pārstāvjiem 
29. janvārī•  LZA apmeklēja Čehijas Republikas vēstniece Latvijā Jana Hinkova 
(Jana Hynková) un Čehijas Republikas vēstniecības misijas vadītājas vietniece 
Marta Huškova (Marta Hušková). Sanāksmē piedalījās LZA prezidents Ojārs 
Spārītis, akadēmiķe Anna Stafecka, Latvijas Kultūras koledžas direktora vietniece 
starptautiskās sadarbības jautājumos Gita Seņka, LZA Starptautisko sakaru nodaļas 
vadītāja Ilze Trapenciere un starptautisko sakaru organizators Kristaps Broks. 
Puses vienojās par Čehijas ZA Prezidentes vizīti LZA 2020. gada rudenī. Covid-19 
pandēmijas dēļ vizīte pārcelta uz nenoteiktu laiku.
3. martā•  notika Ukrainas Politikas zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas pārstāvju tikšanās, kurā apsprieda iespējamo sadarbības virzienu 
prioritātes un parakstīja sadarbības līgumu. Sanāksmē piedalījās Ukrainas 
vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, Ukrainas Politikas zinātņu akadēmijas 

7  Projekti pagarināti līdz 2021. gada 31. decembrim.
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prezidents Petro Miroņenko, Latvijas Ukraiņu biedrības priekšsēdētājs Nikolajs 
Pavļuks, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) prezidents 
Romans Djakovs, ISMA rektors Deniss Djakovs, LZA prezidents Ojārs Spārītis, 
akadēmiķi Guntis Zemītis un Tālavs Jundzis. Puses apsprieda sadarbības virzienus 
un praktiskus jautājumus. 
23. jūlijā•  LZA apmeklēja Varšavas Universitātes pētnieki un Polijas Republikas 
vēstniece Latvijā Dr. Monika Mihališina. Tika apspriesti Varšavas Universitātes 
zinātnieku pētījuma mērķi un uzdevumi, kā arī Polijas un LZA sadarbības virzieni. 
28. oktobrī•  pēc Britu Karaliskās biedrības iniciatīvas notika Baltijas zinātņu 
akadēmiju prezidentu tikšanās ar Britu Karaliskās biedrības izpilddirektori Dr. 
Džūliju Makstoni (Julie Maxton), Starptautiskās daļas vadītāju Endrjū Allenu 
(Andrew Allen) un Eiropas un Āzijas nodaļas vadītāju Loru Viltoni (Laura 
Wilton). Baltijas valstis pārstāvēja Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo 
Somere, Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Jūrs Banis un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA) ievēlētais prezidents Ivars Kalviņš. Sarunā tika apspriesti vairāki 
aktuāli jautājumi, to skaitā zinātņu akadēmiju loma zinātnes politikas veidošanā 
un sadarbība ar tās veidotājiem. Baltijas valstu ZA prezidenti akcentēja “zinātnes 
diplomātiju” un tās lomu zinātnes politikas veidošanā. Igaunijas ZA prezidents Tarmo 
Soomere informēja dalībniekus par Baltijas valstu kopīgo zinātnes forumu Tallinā 
par zinātnes diplomātiju ar Igaunijas augstu valsts amatpersonu un deputātu aktīvu 
piedalīšanos. Akadēmiķis Ivars Kalviņš uzsvēra zinātnes un inovāciju sasaistes 
nepieciešamību.  Britu Karaliskā biedrība solīja dalīties Lielbritānijas pieredzē par 
inovāciju ieviešanas praksi, informēja par stipendiju un grantu shēmu jaunajiem 
Baltijas zinātņu doktoriem. Tika apspriesti turpmākās sadarbības iespējamie virzieni 
pēc Apvienotās Karalistes  izstāšanās no Eiropas Savienības.
9. decembrī•  LZA akadēmiķis Modris Greitāns (LZA ārlietu sekretārs) un 
Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere piedalījās Britu Karaliskās 
biedrības un Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā tiešsaistes seminārā.

 
6. Zinātniskās konferences, forumi 
24.−25. februārī•  LZA prezidents O. Spārītis un LZA nodaļu vadītāji piedalījās 
starptautiskajā Baltijas jūras reģiona valstu zinātnieku un uzņēmēju konferencē  
“Innovation – Power of the 21st Century”, kuras laikā tika sagatavots un parakstīts 
Baltijas jūras  valstu zinātņu akadēmiju sadarbības nodomu protokols, jeb Rīgas 
deklarācija.  Rīgas deklarāciju  parakstīja 12 valstu zinātņu akadēmiju un citu 
organizāciju pārstāvji. 
29. maijā•  I. Trapenciere tiešsaistē piedalījās EASAC padomes sanāksmē, kur tika 
apspriests nacionālo zinātņu akadēmiju darbs Covid-19 pandēmijas apstākļos, 
nacionālo zinātņu akadēmiju aktualitātes un EASAC ziņojumi un projekti – par datu 
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izmantošanu veselības pētījumos (“Data transfer mechanisms for health research” 
un “Regenerative medicine”) un “Regenerative agriculture”.  Tika apspriesti 
ziņojumi “Transporta dekarbonizācija”, projekts “Ēku dekarbonizācija”, kā arī 
idejas, ko zinātņu akadēmijas varētu darīt vides izmaiņu skaidrošanā Eiropas valstu 
iedzīvotājiem. 
10.−11. jūnijā•   tiešsaistē notika ISC 2020. gada Eiropas organizāciju 3. ikgadējā 
sanāksme, kurā noklausījās izpilddirektores Heides Hakmanes ziņojumu, apsprieda 
2019. gada darbību, turpmāko organizatorisko un pārvaldes struktūru, kā arī iezīmēja 
dalīborganizāciju uzdevumus, gatavojoties 2021. gada Padomes sanāksmei, kā arī 
gatavojot atbildes uz organizatoru jautājumiem par dažādiem ar zinātni un zinātnes 
politiku saistītiem aspektiem. Dalībnieki apsprieda ISC vadības grupas izstrādāto 
rakstu  “Opening the record of science: making scholarly publishing serve the 
interests of science”. LZA pārstāvēja I. Trapenciere.  
3.−6. oktobrī•  LZA prezidents O. Spārītis un LZA pārstāvji piedalījās ikgadējā 
starptautiskajā “Science and Technology in Society” forumā Kioto (Japāna), kurš 
Covid-19 pandēmijas dēļ norisinājās tiešsaistē. Foruma galvenā tēma bija Covid-19 
un jautājumi, kā zinātne un tehnoloģijas ietekmēs pasauli pandēmijas laikā un pēc 
tās.
7.−8. oktobrī•  LZA prezidents O. Spārītis tiešsaistē piedalījās 7. starptautiskajā 
konferencē “Innovation for Cool Earth” Tokijā, lai diskutētu par aktuālajām klimata 
pārmaiņām.
5. novembrī•  LZA akadēmiķiem un visiem interesentiem bija iespējams piedalīties 
Madame de Staël balvas ieguvēja Nīderlandes profesora Jāpa Lersena (Joep 
Leerssen) lekcijā tiešsaistē. Balvu J. Lersens ieguva par darbu “Eiropas nacionālo 
kustību un stereotipu veidošanās un attīstība” (Emergence and the development of 
European national movements and stereotypes)8.
26.−27• . novembrī tiešsaistē notika EASAC padomes sanāksme. LZA tajā pārstāvēja 
Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere. Dalībnieki noklausījās 
EASAC prezidenta un izpilddirektora ziņojumus, nacionālo zinātņu akadēmiju 
prezidentu informāciju par akadēmiju piedalīšanos Covid-19 pandēmijas situācijas 
skaidrošanā un ziņojumu izstrādē, kā arī apsprieda jauno EASAC projektu par 
reģeneratīvo lauksaimniecību, par dažādām vides programmām, apsprieda EASAC 
Komunikācijas vebināru darbu un to efektivitāti, kā arī projektu par “neuzticamajiem 
zinātnisko publikāciju žurnāliem un konferencēm”, aicinot visas nacionālās zinātņu 
akadēmijas piedalīties pētījumā par šo projektu. 

8  https://allea.org/allea-awards-its-2020-madame-de-stael-prize-to-cultural-historian-joep-
leerssen/ 
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7. LZA locekļu piederība zinātņu akadēmijām ārvalstīs
LZA īstenie locekļi  − ārvalstu zinātņu akadēmiju locekļi:
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija (Academia Scientiarum et Artium 

Europaea) (Austrija): M. Auziņš, E. Blūms, A. Caune, T. Jundzis, I. Kalviņš, 
V. Kluša, M. Kūle, T. Millers, O. Spārītis,  J. Volkolākovs , P. Zvidriņš, R. Lācis, 
J. Vētra, I. Lancmanis, G. Zemītis, Z. Stankevičs, A. Naumovs 

Academia Europaea: M. Auziņš, A. Cēbers, E. Grēns, A. Linē 
Accademia dei Georgofi li (Itālija): B. Rivža 
Eiropas Zinātņu akadēmija (European Academy of Sciences): A. Krūmiņš, 

A. Šostaks. 
Baltkrievijas Zinātņu akadēmija: B. Rivža 
Kanādas Karaliskā biedrība: V. Vīķe-Freiberga 
Krievijas Zinātņu akadēmija: E. Grēns, B. Rivža
Lietuvas Zinātņu akadēmija: O. Spārītis, B. Rivža, V. Strīķis
Ukrainas Medicīnas stomatoloģijas akadēmija: I. Kalviņš
Zviedrijas Karaliskā lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija: B. Rivža,  

P. Rivža.
                                                      Sagatavoja Ilze Trapenciere un  Kristaps Broks
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LATVIJAS 
ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI 

ĪSTENIE LOCEKĻI

Alnis Jānis (fi zika), ievēlēts 23.11.2017. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 27463408. E pasts: 
Janis.Alnis@lu.lv

Ambainis Andris (informātika), ievēlēts 22.11.2007. (Kor.loc.: 20.11.2003.–22.11.2007.). 
LZA Lielā medaļa (2013). FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034517. E pasts: 
ambainis@lanet.lv; andris.ambainis@lu.lv

Andersons Bruno (materiālzinātnes), ievēlēts 25.11.2004. (Kor.loc.: 29.11.2001.–
25.11.2004.). LZA Lielā medaļa (2019). ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts. Tel.: 67552554, 29472010. E pasts: bruno.andersons@edi.lv 

Andrejevs Georgs (medicīna), ievēlēts 10.11.1995. ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. 
Tel.: 26402512. E pasts: georgsandrejevs@gmail.com

Arsenjans Pāvels (ķīmija), ievēlēts 26.11.2020. (Kor.loc.: 26.11.2015.–25.11.2020.). 
ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 29849464. E pasts: pavel@osi.lv; 
pavel.arsenyan@lycos.com

Auziņš Mārcis (fizika), ievēlēts 27.11.1998. LZA Lielā medaļa (2010). FTZN. Latvijas 
Universitāte. Tel. 67033700. E pasts: marcis.auzins@lu.lv 

Barševskis Arvīds (bioloģija), ievēlēts 24.11.2011. (Kor.loc.: 20.11.2008.– 24.11.2011.). 
LZA Lielā medaļa (2015). ĶBMZN. Daugavpils Universitāte. Tel.: 65422180, 26339994. 
E pasts: arvids.barsevskis@du.lv

Bārzdiņš Jānis (informātika), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.– 09.04.1992.). LZA 
Lielā medaļa (2017). FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts. Tel.: 67224363. E pasts: 
janis.barzdins@lumii.lv

Bērziņš Aivars (veterinārmedicīna), ievēlēts 26.11.2020. (Kor.loc.: 23.11.2017.–25.11.2020.). 
LMZN. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Tel.: 
67620526. Fakss: 67620434. E pasts: aivars.berzins@bior.lv

Bērziņš Valdis (vēsture), ievēlēts 27.11.1998. (Kor.loc.: 09.01.1992.–27.11.1998.). HSZN. LU 
Latvijas vēstures institūts. E pasts: berzinsv@yahoo.com 

Biļinskis Ivars (informātika), ievēlēts 06.12.1990. (Kor.loc.: 12.02.1987.–06.12.1990.). 
FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts. Tel.: 67558190. E pasts: bilinskis@edi.lv

Blūms Elmārs (fizika), ievēlēts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–09.01.1992.). LZA Lielā 
medaļa (2005). FTZN. LU Fizikas institūts. Tel.: 67944664. E pasts: eblums@latnet.lv 
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Bojārs Juris (tiesību zinātnes), ievēlēts 24.11.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–24.11.1992.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. E pasts: juris.bojars@lu.lv

Buiķis Andris (matemātika), ievēlēts 21.11.1997. (Kor.loc.: 24.11.1992.– 21.11.1997.). FTZN. 
LU Matemātikas un informātikas institūts. E pasts:  buikis@latnet.lv 

Burima Maija (literatūrzinātne), ievēlēta 23.11.2017. (Kor.loc.: 29.11.2012.– 23.11.2017.). 
HSZN. Daugavpils Universitāte. Tel.: 65425452. E pasts: maija.burima@du.lv

Caune Andris (arheoloģija), ievēlēts 10.11.1995. (Kor.loc.: 25.11.1994.– 10.11.1995.). LZA 
Lielā medaļa (2001). HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 22068879

Cābulis Uģis (mežzinātnes), ievēlēts 26.11.2020. (Kor.loc.: 24.11.2016. – 25.11.2020.). LMZN. 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Tel.: 29272658. E pasts: cabulis@edi.lv

Cēbers Andrejs (fizika), ievēlēts 26.11.1993. (Kor.loc.: 24.11.1992.– 26.11.1993.). FTZN. LU 
Fizikas institūts. Tel.: 67033767, 29195961. E pasts: aceb@sal.lv; aceb@lanet.lv 

Cimdiņa Ausma (literatūrzinātne), ievēlēta 23.11.2017. (Kor.loc. 20.11.2003.–23.11.2017.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034935. E pasts: ausma.cimdina@lu.lv

Cimdiņš Pēteris (ekoloģija), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–09.04.1992.). 
ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 29437830. E pasts: cimdins@inbox.lv 

Cimermanis Saulvedis (etnoloģija), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–
09.04.1992.). HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. Tel.: 26223068, 67565265. E pasts: 
zintaliepa@gmail.com 

Dambrova Maija (farmācija), ievēlēta 29.11.2012. (Kor.loc.: 22.11.2007.– 
29.11.2012.). ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.:66155159. E pasts: 
maija.dambrova@farm.osi.lv

Dehtjars Jurijs (fizika), ievēlēts 20.11.2008. (Kor.loc.: 29.11.2001.– 20.11.2008.). FTZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel./fakss: 67089422. E pasts: dekhtyar@latnet.lv 

Druviete Ina (valodniecība), ievēlēta 24.11.2016. (Kor.loc: 26.11.1999.–24.11.2016.). HSZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 67034595, 26352167. E pasts: ina.druviete@lu.lv 

Duburs Gunārs (ķīmija), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.– 09.04.1992.). ĶBMZN. 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 27295288. E pasts: gduburs@osi.lv

Dumbrājs Oļģerts (fizika), ievēlēts 26.11.2009. (Ārz.loc.: 29.11.2001.–26.11.2009.). FTZN. 
LU Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 26359386. E pasts: olgerts.dumbrajs@cfi .lu.lv

Eglītis Roberts (fi zika), ievēlēts 26.11.2020. (Kor.loc.: 27.11.2014.–25.11.2020.). FTZN. LU 
Cietvielu fi zikas institūts. Tel.: 67187480. E pasts: reglitis@gmail.com

Erts Donāts (fi zika), ievēlēts 24.11.2016. (Kor.loc.: 24.11.2011. – 24.11.2016.). FTZN. LU 
Ķīmiskās fi zikas institūts. Tel.: 67033936, 26313360. E pasts: Donats.Erts@lu.lv 

Ērenpreisa Jekaterina (bioloģija), ievēlēta 20.11.2003. (Kor.loc.: 26.11.1999.– 20.11.2003.). 
ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 67808220, 28744535. E pasts: 
katrina@biomed.lu.lv 
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Ērglis Andrejs (medicīna), ievēlēts 26.11.2015. (Kor.loc.: 20.11.2008.–26.11.2015.). LZA 
Lielā medaļa (2020). ĶBMZN. LU Kardioloģijas institūts. Tel.: 67069575, 29293376. E pasts: 
a.a.erglis@stradini.lv

Feldmanis Inesis (vēsture), ievēlēts 20.11.2003. (Kor.loc.: 29.11.2001.– 20.11.2003.). HSZN. 
Tel.: 67033825. E pasts: inesis.1@apollo.lv

Ferbers Ruvins (fizika), ievēlēts 07.12.2006. (Kor.loc.: 23.11.2000.– 07.12.2006.). FTZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 67033754. E pasts: ferber@latnet.lv 

Gailītis Agris (fizika), ievēlēts 29.11.2001. FTZN. LU Fizikas institūts. Tel.: 28878453. 
E  pasts: gailitis@sal.lv 

Gaitnieks Tālis (mežzinātnes), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 26.11.2009.–23.11.2017.). 
LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”. Tel.: 26463738. E pasts: 
talis.gaitnieks@silava.lv

Gardovska Dace (medicīna), ievēlēta 28.11.2013. (Kor.loc.: 26.11.2009.–28.11.2013.). 
ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 67621730. E pasts:  dace.gardovska@rsu.lv

Gardovskis Jānis (medicīna), ievēlēts 07.12.2006. (Kor.loc.: 21.11.1997.– 07.12.2007.). 
ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte, P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Tel.: 
67069745. E pasts: janis.gardovskis@rsu.lv; janis.gardovskis@stradini.lv

Grabis Jānis (materiālzinātnes), ievēlēts 20.11.2003. (Kor.loc.: 23.11.2000.– 20.11.2003.). 
ĶBMZN. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts. Tel.: 29450343. E pasts:  jgrabis@rtu.lv

Greitāns Modris (informātika), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc.: 24.11.2011.– 29.11.2018.). 
FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts. Tel.: 67554500. E pasts: modris_greitans@edi.lv

Grēns Elmārs (bioloģija), ievēlēts 12.02.1987. (Kor.loc.: 17.06.1982.– 12.02.1987.). LZA 
Lielā medaļa (1995). ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 29226029. 
E pasts: grens@biomed.lu.lv 

Grudule Māra (literatūrzinātne), ievēlēta 26.11.2015. (Kor.loc.: 25.11.2010.–
26.11.2015.). HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 26520095. E pasts: mara.grudule@lu.lv; 
maragru@latnet.lv 

Grundspeņķis Jānis (informātika), ievēlēts 20.11.2003. (Kor.loc.: 27.11.1998.–20.11.2003.). 
FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 29453128. E pasts: Janis.Grundspenkis@rtu.lv 

Hausmanis Viktors (literatūrzinātne), ievēlēts 06.04.1989. (Kor.loc.: 12.02.1987.–
06.04.1989.). LZA Lielā medaļa (2007). LZA Raiņa balva (2012). HSZN. LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Tel.: 67357912. E pasts: viktors.hausmanis@lulfmi.lv 

Ivbulis Viktors (literatūrzinātne), ievēlēts 26.11.1999. (Kor.loc.: 21.11.1997.– 26.11.1999.). 
LZA Lielā medaļa (2014). HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67674634, 26350663. 
E pasts: ivbulis@lanet.lv 
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Jansone Ilga (valodniecība), ievēlēta 22.11.2007. (Kor.loc.: 24.11.2005.– 22.11.2007.). HSZN. 
LU Latviešu valodas institūts. Tel./fakss: 67227696, 29550647. E pasts: ilgajan@lza.lv

Jaudzems Kristaps (ķīmija), ievēlēts 21.11.2019. (Kor.loc.: 23.11.2017.–20.11.2019.) 
ĶBMZN.  Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 22073506, 67014817. E pasts: 
kristaps.jaudzems@osi.lv

Jēkabsons Ēriks (vēsture), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc.: 24.11.2016.–29.11.2018.). HSZN. 
LU Vēstures un fi lozofi jas fakultāte. Tel. 67033825. E pasts:  eriks.jekabsons@lu.lv

Jirgensons Aigars (ķīmija), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 28.11. 2013.–23.11.2017.). 
ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 29334948. E pasts: aigars@osi.lv

Juhna Tālis (vides zinātnes), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 24.11. 2011.–23.11.2017.). 
ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 29226441, 67089415. E pasts: talis.juhna@rtu.lv  

Jundzis Tālavs (politoloģija), ievēlēts 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.– 23.11.2000.). LZA 
Lielā medaļa (2016). HSZN. Juridiskā koledža. Tel.: 28040999. E pasts: tjundzis@gmail.com

Kalnačs Benedikts (literatūrzinātne), ievēlēts 24.11.2005. (Kor.loc.: 29.11.2001.–
24.11.2005.).  HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Tel.: 29610407. E pasts: 
benedikts.kalnacs@lulfmi.lv 

Kalnbērzs Viktors (medicīna), ievēlēts 09.01.1992. ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. 
Tel.: 26359060. E pasts: iraras@inbox.lv 

Kalniņš Arnis (ekonomika), ievēlēts 10.02.1987. (Kor.loc.: 16.03.1978.– 10.02.1987.). HSZN 
un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67568319, 26480029. E pasts: arnisk8@inbox.lv 

Kalniņš Mārtiņš (ķīmija), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–09.04.1992.). ĶBMZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089218. E pasts:  martinsk@parks.lv 

Kalviņš Ivars (ķīmija), ievēlēts 25.11.1994. (Kor.loc.: 24.11.1992.– 25.11.1994.). LZA 
Lielā medaļa (2009). ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67225361. E pasts: 
ivars.kalvins@lza.lv 

Kampars Valdis (ķīmija), ievēlēts 21.11.1997. (Kor.loc.: 25.11.1994.– 21.11.1997.). ĶBMZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 29230958. E pasts:  valdis.kampars@rtu.lv 

Karnīte Raita (ekonomika), ievēlēta 07.12.2006. (Kor.loc.: 21.11.1997.– 07.12.2006.). HSZN. 
SIA “EPC”. Tel.: 29411607. E pasts: raita@epc.lv 

Kaufmane Edīte (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 24.11.2011. (Kor. loc.: 22.11.2007.–
24.11.2011.). LZA Lielā medaļa (2021). LMZN. Dārzkopības institūts, LLU. Tel.: 63722294, 
29495118. Fakss: 63781718. E pasts: edite.kaufmane@llu.lv; kaufmane@latnet.lv

Kārkliņš Aldis (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēts 28.11.2013. (Kor. loc. 21.11.1997.–
28.11.2013.). LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63005634, 25732690. 
E pasts: Aldis.Karklins@llu.lv
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Kloviņš Jānis (bioloģija), ievēlēts 28.11.2013. (Kor.loc.: 07.12.2006.– 28.11.2013.). 
ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 26438469. E pasts: 
klovins@biomed.lu.lv 

Kluša Vija (medicīna), ievēlēta 24.11.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–24.11.1992.). LZA Lielā 
medaļa (2018). ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29276263. E pasts: vijaklus@latnet.lv 

Kļaviņš Māris (vides zinātnes), ievēlēts 26.11.1999. (Kor.loc.: 21.11.1997.–26.11.1999.). 
ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29479430. E pasts: mklavins@lanet.lv

Knite Māris (fizika), ievēlēts 29.11.2012. (Kor.loc.: 25.11.2004.–29.11.2012.). FTZN. Rīgas 
Tehniskā universitāte. Tel.: 67089181. E pasts: knite@latnet.lv

Kokars Valdis (ķīmija), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc. 26.11.2009.–29.11.2018.) ĶBMZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 26579172. E pasts:  valdis.kokars@rtu.lv

Koķe Tatjana (pedagoģija), ievēlēta 26.11.2020.  (Kor.loc.: 23.11.2000.–26.11.2020.). HSZN. 
Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 29242916. E pasts: Tatjana.Koke@rsu.lv

Kotomins Jevgeņijs (fizika), ievēlēts 24.11.2011. (Kor.loc.: 26.11.2009.–24.11.2011.). 
FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67187480. E pasts: kotomin@latnet.lv 

Krasņikovs Andrejs (mehānika), ievēlēts 26.11.2015. (Kor.loc.: 24.11.2011.–26.11.2015.). 
FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67223644, 67089159, 67089473, 29436518. E pasts: 
akrasn@latnet.lv 

Krastiņš Jānis (arhitektūra), ievēlēts 25.11.1994. (Kor.loc.: 24.11.1992.– 25.11.1994.). LZA 
Lielā medaļa (1998). HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089115, 26406066. E pasts: 
janis.krastins_1@rtu.lv 

Krastiņš Oļģerts (ekonomika), ievēlēts 10.11.1995. (Kor.loc.: 24.11.1992.– 10.11.1995.). 
HSZN un LMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67273489, 22014838. E pasts: 
okrast@inbox.lv 

Krūmiņš Andris (fizika), ievēlēts 29.11.2001. (Kor.loc.: 26.11.1999.–29.11.2001.). FTZN. 
LU Cietvielu fizikas institūts. E pasts: krumins@latnet.lv 

Krūmiņš Juris (demogrāfija), ievēlēts 20.11.2008. (Kor.loc.: 26.11.1999.–20.11.2008.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034794. E pasts: Juris.Krumins@lu.lv 

Kuzmins Aleksejs (fi zika), ievēlēts 24.11.2016. (Kor.loc.: 24.11.2005.– 24.11.2016.). FTZN. 
LU Cietvielu fi zikas institūts. Tel.: 67251691. E pasts: a.kuzmin@cfi .lu.lv 

Kūle Maija (filozofija), ievēlēta 22.11.1996. (Kor.loc.: 24.11.1992.–22.11.1996.). HSZN. LU 
Filozofijas un socioloģijas institūts. Tel.: 67034520, 28385810. E pasts:  fsi@lza.lv 

Kupče Ēriks (ķīmija), ievēlēts 24.11.2011. (Kor.loc.: 24.11.1992.–24.11.2011.). LZA Lielā 
medaļa (2008). ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Pašreizējā adrese: Bruker UK 
LTD, United Kingdom. Tel.: (+44) 7880 173 061. E pasts: eriks.kupce@bruker.com 
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Kursīte-Pakule Janīna (literatūrzinātne), ievēlēta 21.11.1997. (Kor. loc.: 25.11.1994.–
21.11.1997.). HSZN. Latvijas Universitāte. E pasts: janina.kursite-pakule@lu.lv; 
kursite@hotmail.com 

Lācis Ivars (fizika), ievēlēts 23.11.2000. FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte. E pasts: 
Ivars.Lacis@lu.lv 

Lavendelis Egons (mehānika), ievēlēts 06.04.1989. (Kor.loc.: 12.02.1987.– 06.04.1989.). 
LZA Lielā medaļa (1994). FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 29255019. E pasts: 
lavendelis.egons@gmail.com 

Leja Mārcis (medicīna), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 29.11.2012.– 23.11.2017.). ĶBMZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 29497500, 67040367. E pasts: marcis.leja@aslimnica.lv; 
cei@latnet.lv

Lejniece Sandra (medicīna), ievēlēta 23.11.2017. (Kor.loc.: 28.11.2013.–23.11.2017.). 
ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 29203397. E pasts: sandra.lejniece@rsu.lv; 
lejniece@latnet.lv

Lejnieks Aivars (medicīna), ievēlēts 27.11.2014. (Kor.loc.: 25.11.2010.–27.11.2014.). 
ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 29554397. E pasts:  lejnieks@latnet.lv

Lielausis Oļģerts (fizika), ievēlēts 24.11.1992. LZA Lielā medaļa (1999). FTZN. LU Fizikas 
institūts. Tel.: 26333689. E pasts: mbroka@sal.lv; lielausis@sal.lv

Liepiņš Edgars (farmācija), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc. 27.11.2014.– 29.11.2018.) 
ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 29342361. E pasts: ledgars@farm.osi.lv

Linē Aija (bioloģija), ievēlēta 27.11.2014. (Kor.loc.: 26.11.2009.–27.11.2014.). ĶBMZN. 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 67808208, 29357839. E pasts: 
aija@biomed.lu.lv 

Ločs Jānis (materiālzinātne), ievēlēts 26.11.2020. (Kor.loc.: 29.11.2018.–25.11.2020.).  
ĶBMZN. RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts. Tel.: 67089628. E pasts: 
janis.locs@rtu.lv

Markus Dace (valodniecība), ievēlēta 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.–23.11.2000.). 
HSZN. Liepājas Universitāte. Tel.: 26442598. E pasts: markus@latnet.lv 

Matīss Imants (mehānika), ievēlēts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.– 09.01.1992.). FTZN. 
LZA Sertifikācijas centrs. Tel.: 67225996. Tel./fakss: 67212807. E pasts: certcn@latnet.lv 

Merkurjevs Jurijs (informātika), ievēlēts 27.11.2014. (Kor.loc.: 25.11.2004.– 
27.11.2014.). FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089514. E pasts: merkur@itl.rtu.lv; 
juris.merkurjevs@rtu.lv 

Millers Tālis (ķīmija), ievēlēts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–09.01.1992.). LZA 
prezidents: 01.03.1994.–28.02.1998. LZA Lielā medaļa (2002). ĶBMZN. Latvijas Zinātņu 
akadēmija. Tel.: 67225361. E pasts: talism@inbox.lv 
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Muceniece Ruta (medicīna), ievēlēta 20.11.2008. (Kor.loc.: 29.11.2001.– 20.11.2008.). 
ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 26437377, 67033944. E pasts: Ruta.Muceniece@lu.lv; 
rutam@lanet.lv 

Muižnieks Indriķis (bioloģija), ievēlēts 23.11.2000. (Kor.loc.: 27.11.1998.–23.11.2000.). 
ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034401. E pasts:  Indrikis.Muiznieks@lu.lv

Muktupāvels Valdis (folkloristika), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc.: 24.11.2011.–29.11.2018.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67033848, 29147903. E pasts: valdis.muktupavels@lu.lv

Murovska Modra (medicīna), ievēlēta 29.11.2012. (Kor.loc.: 25.11.2004.–29.11.2012.). 
ĶBMZN. RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts. Tel.: 67427929, 
29554119. E pasts: modra.murovska@rsu.lv; modra@latnet.lv

Ose Ieva (arheoloģija), ievēlēta 25.11.2004. (Kor.loc.: 27.11.1998.– 25.11.2004.). HSZN. LU 
Latvijas vēstures institūts. Tel.: 67034868. E pasts: ieva@lza.lv 

Ozols Andris (fizika), ievēlēts 25.11.2010. (Kor.loc.: 27.11.1998.– 25.11.2010.). FTZN. Rīgas 
Tehniskā universitāte. Tel.: 67089456, 67089201. E pasts: aozols@latnet.lv 

Pilmane Māra (medicīna), ievēlēta 26.11.2020. (Kor.loc.: 21.11.1997.–25.11.2020.). ĶBMZN. 
Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 67326526. E pasts: pilmane@latnet.lv 

Pētersons Aigars (medicīna), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc.: 23.11.2017.–29.11.2018.). 
ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 29203598. E pasts: aigars.petersons@rsu.lv; 
rector@rsu.lv

Pilvere Irina (ekonomika), ievēlēta 29.11.2018. (Kor.loc.: 25.11.2010.–29.11.2018.). 
LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63022584, 29217851. E pasts: 
irina.pilvere@llu.lv

Pīrāgs Valdis (medicīna), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 26.11.2009.–23.11.2017.). 
ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29237760, 67069307. E pasts: pirags@latnet.lv;  
valdis.pirags@lu.lv

Počs Remigijs (ekonomika), ievēlēts 24.11.2016. (Kor.loc.: 20.11.2003.–24.11.2016.). HSZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089012. E pasts: remigijs.pocs@rtu.lv 

Priedkalns Jānis (medicīna), ievēlēts 27.11.1998. (Ārz.loc.: 25.11.1994.–27.11.1998.). 
ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 26496128. E pasts: jpuika@chariot.net.au

Purāns Juris (fizika), ievēlēts 28.11.2013. (Kor.loc.: 25.11.2010.–28.11.2013.). FTZN. LU 
Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67251691. E pasts: purans@cfi.lu.lv 

Rašals Īzaks (bioloģija), ievēlēts 29.11.2001. (Kor.loc.: 22.11.1996.–29.11.2001.). ĶBMZN 
un LMZN. LU Bioloģijas institūts. Tel.: 29516935. izaks.rasals@lu.lv 

Ribickis Leonīds (enerģētika), ievēlēts 22.11.2007. (Kor.loc.: 29.11.2001.–22.11.2007.). 
FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089300. E pasts: Leonids.Ribickis@rtu.lv 

Rikards Rolands (mehānika), ievēlēts 21.11.1997. (Kor.loc.: 24.11.1992.–21.11.1997.). 
FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089124. E pasts: bozola@inbox.lv 
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Rivža Baiba (ekonomika), ievēlēta 26.11.1999. (Kor.loc.: 10.11.1995.– 26.11.1999.). LZA 
Lielā medaļa (2017). LMZN un HSZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63021041, 
29254469. E pasts: baiba.rivza@llu.lv 

Rogulis Uldis (fi zika), ievēlēts 24.11.2016. FTZN. Latvijas Universitāte, LU Cietvielu fi zikas 
institūts. Tel.: 67260553. E pasts: uldis.rogulis@lu.lv; rogulis@latnet.lv 

Rozentāls Rafails (medicīna), ievēlēts 23.11.2000. (Kor.loc.: 21.11.1997.– 23.11.2000.). 
ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Tel.: 29241308. E pasts:  
rafail_rozental@inbox.lv 

Rutkis Mārtiņš (fizika), ievēlēts 26.11.2015. (Kor.loc.: 24.11.2011.– 26.11.2015.). FTZN. LU 
Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67854986. E pasts:  martins.rutkis@cfi.lu.lv 

Siliņš Andrejs (fizika), ievēlēts 09.01.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–09.01.1992.). FTZN. 
Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67211405. E pasts: silins@lza.lv 

Sjakste Nikolajs (bioloģija), ievēlēts 25.11.2010. (Kor.loc.: 24.11.2005.–25.11.2010.). 
ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29198804. E pasts: Nikolajs.Sjakste@lu.lv 

Skuja Linards (fizika), ievēlēts 20.11.2003. (Kor.loc.: 22.11.1996.– 20.11.2003.). LZA Lielā 
medaļa (2019). FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67260756. E pasts: skuja@latnet.lv 

Spārītis Ojārs (mākslas zinātnes), ievēlēts 25.11.2004. (Kor.loc.: 26.11.1999.–25.11.2004.). 
LZA prezidents: 27.12.2012.–30.11.2020. HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 67225361. 
E pasts: lza@lza.lv 

Spīgulis Jānis (fizika), ievēlēts 29.11.2012. (Kor.loc.: 22.11.2007.–29.11.2012.). LZA 
Lielā medaļa (2021). FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67223633, 67228249. E pasts: 
Janis.Spigulis@lu.lv; janispi@latnet.lv; janis.spigulis@lza.lv 

Stafecka Anna (valodniecība), ievēlēta 26.11.2020. (Kor.loc.: 20.11.2008.–26.11.2020.). 
HSZN. LU Latviešu valodas institūts. Tel.: 28604876. E pasts: anna.stafecka@inbox.lv

Stranga Aivars (vēsture), ievēlēts 26.11.2009. (Kor.loc.: 27.11.1998.–26.11.2009.). HSZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 67034769. E pasts: aivars.stranga@lu.lv 

Sūna Edgars (ķīmija), ievēlēts 27.11.2014. (Kor.loc.: 20.11.2008.–27.11.2014.). ĶBMZN. 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 67014895. E pasts:  edgars@osi.lv 

Šipkovs Pēteris (enerģētika), ievēlēts 25.11.2010. (Kor.loc.: 23.11.2000.–25.11.2010.). FTZN. 
Fizikālās enerģētikas institūts. E pasts: peteris.sipkovs@gmail.com 

Šostaks Aleksandrs (matemātika), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 25.11.2004.–23.11.2017.). 
FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67033725. E pasts:  sostaks@latnet.lv

Šteinbuka Inna (ekonomika), ievēlēta 24.11.2016. (Kor.loc.: 27.11.1998.–24.11.2016.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 26467791. E pasts:  inna.steinbuka@lu.lv 

Šternbergs Andris (fizika), ievēlēts 24.11.2005. LZA Lielā medaļa (2015). FTZN. LU 
Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67187810. E pasts: stern@latnet.lv 
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Šuvajevs Igors (fi lozofi ja), ievēlēts 23.11.2017. (Kor.loc.: 23.11.2000.–23.11.2017.). HSZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 26734581, 67034769. E pasts:  igors.suvajevs@lu.lv

Švarcs Kurts (fizika), ievēlēts 06.12.1990. (Kor.loc.: 17.06.1971.–06.12.1990.). LZA 
Lielā medaļa (2010). FTZN. Darmstadt, Deutschland. Tel.: (496159) 712169. E pasts: 
k.schwartz@gsi.de 

Tāle Ivars (fizika), ievēlēts 22.11.1996. (Kor.loc.: 26.11.1993.–22.11.1996.). FTZN. LU 
Cietvielu fizikas institūts. Tel.: 67260639, 29119943. E pasts: iatale@latnet.lv 

Tārs Kaspars (bioloģija), ievēlēts 26.11.2015. (Kor.loc.: 25.11.2010.–26.11.2015.). ĶBMZN. 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 67808200, 27076237. E pasts: 
kaspars@biomed.lu.lv 

Trapencieris Pēteris (ķīmija), ievēlēts 24.11.2016. (Kor.loc.: 25.11.2004.–24.11.2016.). 
ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 67220725, 67014936, 29158550. E pasts: 
peteris@osi.lv 

Turks Māris (ķīmija), ievēlēts 27.11.2014. (Kor.loc.: 24.11.2011.–27.11.2014.). ĶBMZN. 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089251, 26001234. E pasts: maris.turks@rtu.lv 

Urtāns Juris Tālivaldis (kultūras vēsture), ievēlēts 24.11.2011. (Kor.loc.: 26.11.2009.–
24.11.2011.). HSZN. Latvijas Kultūras akadēmija. Tel.: 67114816, 29485326. E pasts: 
urtans@lka.edu.lv 

Valters Raimonds (ķīmija), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–09.04.1992.). 
ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 26537092. E pasts:  rvalters@latnet.lv 

Vāvere Vera (literatūrzinātne), ievēlēta 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–09.04.1992.). 
HSZN. Tel.: 28449816. 

Vederņikovs Nikolajs (ķīmija), ievēlēts 24.11.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–24.11.1992.). 
ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Tel.: 67553760. E pasts: 
nik.vedernikov@edi.lv 

Veinbergs Grigorijs (ķīmija), ievēlēts 25.11.2010. (Kor.loc.: 23.11.2000.–25.11.2010.). 
ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 67014941. E pasts: veinberg@osi.lv 

Veisbergs Andrejs (valodniecība), ievēlēts 28.11.2013. (Kor.loc.: 24.11.2005.–
28.11.2013.). HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29482396. E pasts: anveis@lanet.lv; 
andrejs.veisbergs@lu.lv 

Vīķe-Freiberga Vaira (psiholoģija, folkloristika), ievēlēta 05.07.1999. (Ārz.loc.: 
05.07.1990.–05.07.1999.). LZA Lielā medaļa (1997). HSZN. Pils laukums 3, Rīga, LV 1050. 
Tel.: 67092191, 28320939. E pasts: daina.lasmane@president.lv

Zariņa Gunita (etnoloģija), ievēlēta 29.11.2018. (Kor.loc.: 27.11.2014.–29.11.2018.). HSZN. 
LU Latvijas vēstures institūts. Tel.: 67034509, 26482893. E pasts:  zarina.gunita@gmail.com
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Zeltiņš Andris (bioloģija), ievēlēts 21.11.2019. (Kor.loc.: 24.11.2016.–20.11.2019.) ĶBMZN. 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tel.: 26517172. E pasts: anze@biomed.lu.lv

Zemītis Guntis (vēsture), ievēlēts 27.11.2014. (Kor.loc.: 20.11.2008.–27.11.2014.). HSZN. 
LU Latvijas vēstures institūts. Tel.: 67034509, 26416884. E pasts:  guntis.zemitis@lu.lv; 
guntis.zemitis@gmail.com 

Zicmanis Andris (ķīmija), ievēlēts 22.11.2007. (Kor.loc.: 27.11.1998.–22.11.2007.). ĶBMZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 26149853. E pasts: zicmanis@latnet.lv 

Zilgalvis Jānis (arhitektūra), ievēlēts 29.11.2012. (Kor.loc.: 22.11.2007.–29.11.2012.). 
HSZN. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tel.: 67212565, 29451090. E pasts: 
janis.zilgalvis@inbox.lv ; janis.zilgalvis@mantojums.lv

Zvidriņš Pēteris (ekonomika), ievēlēts 09.04.1992. (Kor.loc.: 06.12.1990.–09.04.1992.). 
HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67767305, 29103629. E pasts:  peteris.zvidrins@lu.lv 

Žūriņš Aivars (mežzinātnes), ievēlēts 29.11.2018. (Kor.loc.: 24.11.2015.–29.11.2018.). 
LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Tel.: 67550635. E pasts: aivarsz@edi.lv
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GODA LOCEKĻI

Asaris Gunārs (arhitektūra), ievēlēts 29.11.2001. HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
26557533. E pasts: gunars.asaris@rtu.lv

Baltiņš Māris (valodniecība), ievēlēts 29.11.2018. HSZN. Valsts valodas centrs. Tel.: 
67334610. E pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv

Bels Alberts (literatūra), ievēlēts 26.11.1999. HSZN. Tel.: 22019638. E pasts: 
albertsbels@apollo.lv 

Bērziņš Uldis (literatūra), ievēlēts 24.11.1993. HSZN. Tel.: 29397630. E pasts: 
uldis.eba@gmail.lv 

Brauns Mārtiņš (māksla), ievēlēts 24.11.2016. HSZN. E pasts: martins.brauns@gmail.com 

Dobrovenskis Roalds (literatūra), ievēlēts 28.11.2002. HSZN. Tel.: 29419203. E pasts: 
veroa@inbox.lv 

Dumpe Arta (māksla), ievēlēta 25.11.2010. LMZN. Tel.: 67674634, 20362051. E pasts: 
ivbulis@lanet.lv 

Dumpis Uldis (māksla), ievēlēts 20.11.2008. HSZN. Latvijas Nacionālais teātris. Tel.: 
67006304. E pasts: uldis.dumpis@inbox.lv

Einfelde Maija (māksla), ievēlēta 29.11.2001. HSZN. 

Gailītis Guntis (māksla), ievēlēts 24.11.2011. HSZN. Rīgas Latviešu biedrība. Tel.: 67181691, 
29244251. E pasts: guntis.gailitis@riga.lv 

Godiņš Guntars (literatūra), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Tel.: 26143924. E pasts: 
guntars.godins@inbox.lv 

Hermanis Alvis (māksla), ievēlēts 22.11.2007. HSZN. Jaunais Rīgas teātris. Tel.: 67283225. 

Īvāns Dainis (literatūra), ievēlēts 29.11.2012. HSZN. Tel.: 26554414. E pasts: 
dainis.ivans@inbox.lv 

Jākobsons Valdis (ekonomika), ievēlēts 22.11.1996. HSZN. Tel.: 29210625. E pasts: 
valdisjakobsons@inbox.lv 

Jurkāne Anna (vēsture), ievēlēta 28.11.2002. HSZN. Turaidas muzejrezervāts. Tel.: 67971402, 
20278317. E pasts: anna.jurkane@turaida-muzejs.lv 

Kalniņš Imants (māksla), ievēlēts 22.11.1996. HSZN. E pasts: humana@lza.lv

Keggi Kristaps Juris (medicīna), ievēlēts 05.07.1990. ĶBMZN. Yale School of Medicine, 
New Haven, USA. Tel.: 203-737-5656. E pasts: kristaps.keggi@yale.edu 

Klotiņš Arnolds Laimonis (mākslas zinātnes), ievēlēts 24.11.2016. HSZN. Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Tel.: 26440579. E pasts: 
arnolaim@inbox.lv
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Kļaviņš Eduards (mākslas zinātnes), ievēlēts 27.11.2014. LZA Lielā medaļa (2020). 
HSZN. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. Tel.: 26470778. E pasts: 
eduards_klavins@tvnet.lv; eduards.klavins@lma.lv 

Krēmers Gidons (māksla), ievēlēts 26.11.1999. HSZN. KREMERata Baltica. E pasts: 
kb@kremeratabaltica.lv; kristijonas@kbm.ee

Krollis Gunārs (māksla), ievēlēts 26.11.2015. HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 
29179864; E pasts: ingunairbe@hotmail.com 

Kronbergs Andris (arhitektūra), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Arhitektu birojs ARHIS. Tel. : 
67225852. E pasts: arhis@arhis.lv 

Lancmanis Imants (mākslas vēsture), ievēlēts 09.01.1992. HSZN. LZA Lielā medaļa (2004). 
Rundāles pils muzejs. Tel.: 29454360. E pasts: history100@inbox.lv 

Lasmane Skaidrīte (socioloģija), ievēlēta 26.11.2020. HSZN. Latvijas Universitāte. E pasts: 
skaidrite.lasmane@lu.lv

Lāce Māra (mākslas zinātnes), ievēlēta 26.11.2015. HSZN. Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs. Tel.: 67325051. E pasts: Mara.Lace@lnmm.lv 

Maskats Arturs (māksla), ievēlēts 27.11.2014. HSZN. Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas 
koncerti. E pasts: artursmaskats@yahoo.com 

Mašnovskis Vitolds (kultūras vēsture), ievēlēts 21.11.2019. HSZN. E pasts: 
vitolds.masnovskis@gmail.com

Nagobads-Ābola Aina (politoloģija), ievēlēta 24.11.2011. HSZN. E pasts: 
baibapaulsone@inbox.lv 

Naumovs Aleksejs (māksla), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Latvijas Mākslas akadēmija. Tel.: 
26387212. E pasts: aleksejs.naumovs@lma.lv 

Nelsons Andris (māksla), ievēlēts 29.11.2012. HSZN. Tel.: 67073715. E pasts: 
info@opera.lv 

Osis Jānis (informātika), ievēlēts 27.11.1998. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
22023399. E pasts: Janis.Osis@rtu.lv 

Osis Jānis Andris (māksla), ievēlēts 28.11.2002. HSZN. Latvijas Mākslas akadēmija. Tel.: 
28311929. E pasts: jaosis@inbox.lv 

Pauls Raimonds (māksla), ievēlēts 24.11.1992. HSZN. Latvijas Komponistu savienība. 
E  pasts: komponisti.lv@gmail.com 

Peters Jānis (literatūra), ievēlēts 06.12.1990. HSZN. Tel.: 67339350. 

Pētersone Karina (kultūras vēsture), ievēlēta 27.11.2014. HSZN. Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas atbalsta biedrība. Tel.: 29226063. E pasts:  petersone.karina@gmail.com 

Rokpelnis Jānis (literatūra), ievēlēts 27.11.2014. HSZN. Tel.: 26385252. E pasts: 
janis.rokpelnis@gmail.com 
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Rubenis Juris (teoloģija), ievēlēts 28.11.2002. HSZN. Tel.: 67601564, 29434906. E pasts: 
j.rubenis@elijasnams.lv 

Rūmnieks Valdis (literatūra), ievēlēts 24.11.2005. HSZN. Tel.: 67519393, 29491073. E pasts: 
valdis.rumnieks@gmail.com 

Sirmais Māris (māksla), ievēlēts 24.11. 2005. HSZN. Valsts akadēmiskais koris “Latvija”. 
Tel./fakss: 67223839. E pasts: maris.sirmais@inbox.lv

Skujenieks Knuts (literatūra), ievēlēts 09.01.1992. HSZN. Tel.: 67980189, 26226668. 
E  pasts: knutsskujenieks@hotmail.com

Skujiņš Zigmunds (literatūra), ievēlēts 27.11.1998. HSZN. Tel.: 28635372. E pasts: 
zigmundsskujins@inbox.lv 

Stankevičs Zbigņevs (teoloģija), ievēlēts 29.11.2012. HSZN. Rīgas Metropolijas Romas 
katoļu kūrija. Tel.: 67227266, 29948353. E pasts:  metropolitan@catholic.lv 

Streičs Jānis (māksla), ievēlēts 26.11.1999. LZA Raiņa balva (2008). HSZN. Tel.: 67339569, 
29444308. E pasts: janis.streics@gmail.com 

Strupulis Jānis (māksla), ievēlēts 25.11.1994. LZA Raiņa balva (2013). HSZN. Tel.: 26811186. 
E pasts: janis.strupulis@gmail.com 

Tetereva Ināra (mecenātisms), ievēlēta 23.11.2017. Borisa un Ināras Teterevu fonds. Tel.: 
29105951 (Jeļena Barkāne). E pasts: offi ce@teterevufonds.lv

Vārpa Andris (māksla), ievēlēts 20.11.2003. HSZN. Tel.: 29111420. E pasts: 
andrisvarpa@inbox.lv 

Vasks Pēteris (māksla), ievēlēts 25.11.1994. HSZN. Tel.: 67629960. E pasts: 
peterisv@inbox.lv 

Vilks Andris (bibliotēku/informācijas zinātnes), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. Tel.: 67806100. E pasts: andris.vilks@lnb.lv 

Vītols Vilis (inženierzinātnes), ievēlēts 26.11.2009. FTZN. “Vītolu fonds”. Tel.: 67289535. 
E  pasts: vilis.vitols@latnet.lv 

Zālīte Māra (literatūra), ievēlēta 27.11.1998. HSZN. Latvijas Rakstnieku savienība. 
http://www.marazalite.lv . E pasts:marazalite@outlook.com

Zemzaris Uldis (māksla), ievēlēts 20.11.2008. HSZN. Tel.: 26436447.

Zeltiņš Namejs (enerģētika), ievēlēts 25.11.2010. FTZN. Pasaules enerģijas padomes Latvijas 
Nacionālā komiteja. Tel.: 29363105. SKYPE: namejs.zeltins. E pasts: zeltinsh@gmail.com 

Žīgure Anna (literatūra), ievēlēta 24.11.2005. HSZN. Tel.: 26675202. E pasts: 
veleda48@gmail.com 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI



ĀRZEMJU LOCEKĻI

 
Andronovs Aleksejs (Aleksey Andronov) (valodniecība), ievēlēts 22.11.2007. HSZN. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. Tel.: (7-812) 3289762, 
(7-962) 6913162. E pasts: baltistica@gmail.com 

Angermanis Norberts (Norbert Angermann) (vēsture), ievēlēts 24.11.1992. 
HSZN. Universität Hamburg, Deutschland. Tel.: (49-40) 428384829. E pasts: 
norbertangermann@t-online.de 

Balabkins Nikolajs (ekonomika), ievēlēts 27.06.1991. HSZN. College of Business and 
Economics, Lehigh University, USA. E pasts: nib2@lehigh.edu 

Banis Jūrs (Jūras Banys) (fizika), ievēlēts 28.11.2013. FTZN. The Lithuanian 
Academy of Sciences, Vilniaus Universitetas, Lietuva. Tel.: (+370) 528 2234536. E pasts: 
juras.banys@ff.vu.lt

Biankoni Antonio (Antonio Bianconi) (fizika), ievēlēts 26.11.2015. FTZN. Rome 
International Center for Materials Science Superstripes, Italy. Tel.:  (+39) 3388438281. E pasts: 
antonio.bianconi@ricmass.eu 

Blumberga Renāte (etnoloģija), ievēlēta 27.11.2014. HSZN. University of Helsinki, Finland. 
Tel.: (+358) 408336002. E pasts: renate.blumberga@gmail.com 

Bojarevičs Valdis (Valdis Bojarevics) (fi zika), ievēlēts 23.11.2017. FTZN. Griničas 
Universitāte. UK. Tel.: (020) 83318565. E pasts: v.bojarevics@gre.ac.uk

Bojārs Nikodēms (Nicodemus E. Boyer) (ķīmija), ievēlēts 10.11.1995. ĶBMZN. 
Delta Scientific Consultants, USA. Tel.: (1-269) 2781098. E pasts:  studeophile@live.com 

Bolšaitis Pēteris (ķīmija), ievēlēts 05.07.1990. ĶBMZN. Latvija. Tel.: 67283955, 29101062. 
E pasts: irapeteris@aol.com 

Bonda Dzintra (valodniecība), ievēlēta 29.11.2001. HSZN. Ohio University, USA. Tel.: 
(1-740) 5915019. E pasts: bond@ohio.edu 

Branovers Hermanis (Herman Branover) (fizika), ievēlēts 09.01.1992. FTZN. USA. 
Tel.: (1-347) 7157644 

Brasārs Žils (Gilles Brassard) (informātika), ievēlēts 27.11.1998. FTZN. Universite de 
Montreal, Canada. Tel.: (1-514) 3436807. E pasts: brassard@iro.umontreal.ca 

Brāzma Alvis (informātika), ievēlēts 25.11.2010. LZA Lielā medaļa (2013). FTZN. 
European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK. Tel.: +44(0) 1223 494 658. E pasts: 
brazma@ebi.ac.uk

Bunkše Edmunds Valdemārs (humanitārā ģeogrāfija), ievēlēts 26.11.1993. ĶBMZN. 
Delaveras Universitāte, USA. Tel.: (371) 25427900. E pasts:  ebunkse@udel.edu 
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Čiegis Raimonds (Raimondas Čiegis) (matemātika), ievēlēts 25.11.2004. FTZN. 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva. Tel.: (370-5) 2744828. E pasts:
 raimondas.ciegis@vgtu.lt 

Dabkevičs Zenons (Zenonas Dabkevičius) (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēts 
24.11.2016. LMZN. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC), 
Lietuva. Tel.: (370) 347 37057. E pasts: zenonas.dabkevicius@lammc.lt

Daugulis Andrejs (Andrew Daugulis) (biotehnoloģija), ievēlēts 
09.01.1992. ĶBMZN. Queen’s University, Canada. Tel.: (1-613) 5332784. E pasts: 
andrew.daugulis@chee.queensu.ca 

Daugulis Olafs (ķīmija), ievēlēts 24.11.2011. ĶBMZN. University of Houston, USA. Tel.: 
(832) 8428180. E pasts: olafs@uh.edu 

Dini Pjetro Umberto (valodniecība), ievēlēts 20.11.2003. HSZN. Dipartimento di Linguistica 
Universita di Pisa, Italy. E pasts: pud@ling.unipi.it 

Draviņš Dainis (astronomija), ievēlēts 09.01.1992. LZA Lielā medaļa (1998). FTZN. Lund 
Observatory, Sweden. Tel.: +46(46) 2227297. E pasts: dainis@astro.lu.se 

Dreifelds Juris (politoloģija), ievēlēts 26.11.1999. HSZN. Department of Political Science, 
Brock University, Canada. Tel.: (1-905) 6853998, ext. 3478. E pasts: jdreifelds@brocku.ca 

Džuliāni Alesandro (Alessandro Giuliani) (bioloģija), ievēlēts 21.11.2019. ĶBMZN. 
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy. Tel.: ++39-06-70453395, ++39-06-49902579. E pasts: 
alessandro.giuliani@iss.it

Egidijs Tills fon (Till von Egidy) (fizika), ievēlēts 21.11.1997. FTZN. Technische 
Universität München, Deutschland. Tel. +49(89) 28912510. E pasts:  t.v.egidy@tum.de; 
Egidy@Physik.TU-Muenchen.de 

Engelbrehts Jiri (Jüri Engelbrecht) (mehānika), ievēlēts 22.11.1996. FTZN. Tallinn 
University of Technology, Estonia. Tel.: (372) 6204160, (372) 6442013. E pasts: je@ioc.ee; 
J.Engelbrecht@akadeemia.ee 

Evarestovs Roberts (fizika), ievēlēts 20.11.2003. LZA Lielā medaļa (2007). FTZN. Санкт-
Петербургский государственный университет, Россия. Tel.: (7-812)4286755. E pasts: 
re1973@re1973.spb.edu; evarest@hm.csa.ru 

Ezergailis Andrievs (vēsture), ievēlēts 05.07.1990. LZA Lielā medaļa (2012). HSZN. Dept. 
of History, Ithaca College, USA. E pasts: ezergail@ithaca.edu 

Fejs Oskars (Oscar Faix) (meža zinātnes), ievēlēts 25.11.2010. LMZN. University of 
Hamburg, Germany. Tel.: (0049) 407110866. E pasts: o.faix@holz.uni-hamburg.de

Fennels Trevors Gārts (Trevor Garth Fennell) (valodniecība), ievēlēts 06.12.1990. 
LZA Lielā medaļa (2006). HSZN. Flinders University of South Australia, Australia. E pasts: 
fenn0013@flinders.edu.au; Trevor.Fennell@fl inders.edu.au

Gevorgjans Vladimirs (Vladimir Gevorgyan) (ķīmija), ievēlēts 24.11.2016. 
ĶBMZN. University of Illinois at Chicago, USA. Tel.: (312) 355-3579. E pasts: vlad@uic.edu
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Gusakovs Vladimirs (ekonomika), ievēlēts 26.11.2015. LMZN. Baltkrievijas Nacionālā 
zinātņu akadēmija, Baltkrievija. Tel.: (00 375) 2841801. E pasts: nasb@presidium.bas-net.by 

Hartmanis Juris (informātika), ievēlēts 06.12.1990. LZA Lielā medaļa (2001). FTZN. Cornell 
University, USA. Tel.: (1-607) 2559208. E pasts: jh111@cornell.edu; jh@cs.cornell.edu 

Hartmanis Māris (bioloģija), ievēlēts 21.11.1997. ĶBMZN. Sweden. Tel.: (468) 4076430.  

Hauzens Haralds cur (Harald zur Hausen) (medicīna), ievēlēts 28.11.2013. ĶBMZN. 
Deutschland. Tel.: (+49) 6221420. 

Hollo Erki Johanness (Erkki Johannes Hollo) (tiesību zinātnes), ievēlēts 20.11.2003. 
HSZN. Helsinki University/ Faculty of Law, Finland. Tel.: (+358) 50369 5696. E pasts: 
erkki.hollo@helsinki.fi 

Janmeijs Pauls (Paul Albert Janmey) (fizikālā ķīmija), ievēlēts 24.11.2005. FTZN. 
University of Pennsylvania, USA. Tel.: (215) 5737380. E pasts: janmey@mail.med.upenn.edu 

Juodka Benedikts (Benediktas Juodka) (ķīmija), ievēlēts 25.11.1994. 
ĶBMZN. Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuva. Tel.: (370-5) 2396649. E pasts: 
benediktas.juodka@lrs.lt 

Kalniņš Vitauts (bioloģija), ievēlēts 24.11.1992. ĶBMZN. Canada. Tel.: (1-416) 2257530. 
E  pasts: vitauts.kalnins@utoronto.ca 

Kaufmans Tomass (Thomas DaCosta Kaufmann) (mākslas vēsture), ievēlēts 
26.11.2020. HSZN. Department of Art and Archaeology Princeton University. Tel.: 
609-921-0154. E pasts: kaufmann@princeton.edu 

Kirms Marko (Marco Kirm) (fizika), ievēlēts 29.11.2012. FTZN. University of Tartu, 
Estonia. Tel.: (372) 7374629, (372) 53427170. E pasts: Marco.Kirm@ut.ee

Klasens Meinhards (Meinhard Classen) (medicīna), ievēlēts 21.11.1997. ĶBMZN. 
Deutschland. Tel.: (49-89) 41402257. E pasts: meinhard.classen@tum.de 

Korkeala Hannu Juhani (veterinārmedicīna), ievēlēts 26.11.2020. LMZN. E pasts: 
hannu.korkeala@helsinki.fi 

Kristensens Nils (Niels Egede Christensen) (fizika), ievēlēts 28.11.2013. FTZN. 
Aarhus Universitet, Danmark. Tel.: (+45) 2338 2372. E pasts: nec@phys.au.dk 

Kukļa Maija (Maija Kuklja) (fi zika), ievēlēta 23.11.2017. FTZN. Merilendas Universitāte. 
ASV. Tel.: (1-301) 4054646. E pasts: mkukla@umd.edu

Kuksis Arnis (ķīmija), ievēlēts 22.11.1996. ĶBMZN. University of Toronto, Canada. Tel.: 
(1-416) 9782590. E pasts: arnis.kuksis@utoronto.ca 

Leikola Anto (zinātnes vēsture), ievēlēts 09.01.1992. HSZN. Finland. Tel.: (358) 503036537. 
E pasts: anto.leikola@welho.com 

Lovkis Zenons (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēts 23.11.2017. LMZN. 
Baltkrievijas Nacionālā zinātņu akadēmija, Baltkrievija. Tel.: (375) 172853970. E pasts: 
info@belproduct.com
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Luščiks Aleksandrs (Aleksandr Lushchik) (fizika), ievēlēts 29.11.2012. FTZN. 
Institute of Physics of the University of Tartu, Estonia. Tel.: (372) 7374619, (372) 53304502. 
E pasts: luch@fi.tartu.ee; aleksandr.lushchik@ut.ee 

Melngailis Ivars (fizika), ievēlēts 27.06.1991. FTZN. Lincoln Laboratory, Massachusetts 
Institute of Technology, USA. Tel.: (1-617) 9817804. E pasts: melngailis@ll.mit.edu 

Melngailis Jānis (fizika), ievēlēts 06.12.1990. FTZN. University of Maryland, USA. Tel.: 
(301) 4054916. E pasts: melng@umd.edu 

Metuzāle-Kangere Baiba (valodniecība), ievēlēta 24.11.1994. HSZN. Tel.: 67270635, 
20027790. E pasts: baiba.kangere@gmail.com 

Mihališina Monika (Monika Michaliszyn) (lingvistika), ievēlēta 21.11.2019. HSZN. 
Polijas vēstniece Latvijā. E pasts: monika.michaliszyn@msz.gov.pl

Mihaļskis Sergiušs (Sergiusz Michalski) (mākslas zinātne), ievēlēts 29.11.2018. 
HSZN. Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland. Tel.: +49 (0)7071 2975311. E pasts: 
sergiusz.michalski@uni-tuebingen.de

Mikuļoniene Sarmīte (Sarmitė Mikulionienė) (socioloģija), ievēlēta 26.11.2020. 
HSZN. State scientifi c research institute Lithuanian Social Research Centre. Tel.: 
(+370 5) 210 2071. E pasts: sarmite10@gmail.com

Moro Renē (René Moreau) (mehānika), ievēlēts 22.11.1996. FTZN. Institut National 
Politechnique de Grenoble, France. E pasts: rene.moreau@simap.grenoble-inp.fr 

Muižniece Lalita (literatūrzinātne), ievēlēta 09.01.1992. HSZN. USA. Tel.: 28862855. 
E pasts: muizniece@wmich.edu 

Nollendorfs Valters (literatūrzinātne), ievēlēts 05.07.1990. HSZN. Latvijas Okupācijas 
muzejs. Tel.: 67212715. E pasts: Valters.nollendorfs@lu.lv

Oberlenders Ervins (Erwin Oberländer) (vēsture), ievēlēts 20.11.2008. HSZN. 
Deutschland. Tel.: (0049) 228218483. E pasts: oberlaendere@gmx.de 

Otings Gotfrīds (Gottfried Otting) (bioloģija, biofizika), ievēlēts 24.11.2005. 
ĶBMZN. Australian Research Council, Australia. Tel: (61-2) 61256507. E pasts: 
Gottfried.Otting@anu.edu.au 

Ozoliņš Jānis (John) Tālivaldis (filozofija), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. School 
of Philosophy, Australian Catholic University, Australia. Tel.: (61) 99533140. E pasts: 
john.ozolins@acu.edu.au 

Ozoliņš Oskars (inženierzinātne), ievēlēts 21.11.2019. FTZN. RISE Research Institute 
of Sweden, Zviedrija Tel.: +46(0) 725570209. E pasts: oskars.ozolins93@gmail.com, 
oskars.ozolins@ri.se

Padegs Andris (informātika), ievēlēts 27.06.1991. LZA Lielā medaļa (2004). FTZN. USA. 
Tel.: (1-845) 4623317. E pasts: apadegs@optonline.net; apadegs@tilts.org 
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Pajusalu Karls (Karl Pajusalu) (valodniecība), ievēlēts 26.11.2015. HSZN. University 
of Tartu, Estonia. Tel.: (+372) 737 6124. E pasts: karl.pajusalu@ut.ee 

Pālzovs Anderss (Anders Paalzow) (ekonomika), ievēlēts 29.11.2018. HSZN. Stockholm 
School of Economics, Latvia. Tel.: (+371) 6701 5801, (+371) 2945 8140, (+46) 70 375 1160. 
E  pasts: anders.paalzow@sseriga.edu, anders.paalzow@hhs.se

Pistolkorss Gerts fon (Gert von Pistohlkors) (vēsture), ievēlēts 05.07.1990. HSZN. 
Deutschland. Tel: (49-551) 541296.  

Plakans Andrejs (vēsture), ievēlēts 05.07.1990. HSZN. USA. Tel.: (1-319) 3382911. E pasts: 
aplakans@iastate.edu 

Razums Valdemars (Valdemaras Razumas) (ķīmija), ievēlēts 26.11.2015. ĶBMZN. 
Lietuvos mokslo taryba, Lietuva. Tel.: (370-5) 67032417. E pasts: v.razumas@lma.lt; 
valdemaras.razumas@bchi.vu.lt; valdemaras.razumas@lmt.lt

Reihmane Elza (Elsa Reichmanis) (materiālzinātnes), ievēlēta 25.11.2004. ĶBMZN. 
Georgia Institute of Technology, School of Chemical and Biomolecular Engineering, USA. Tel.: 
(404) 8940316 

Rozners Ēriks (ķīmija), ievēlēts 29.11.2018. ĶBMZN. Department of Chemistry Binghamton 
University, ASV. Tel.: (607) 7772441. E. pasts: erozners@binghamton.edu 

Sibirnijs Andrejs (Andriy Sibirny) (mikrobioloģija), ievēlēts  26.11.2020. ĶBMZN. 
Šūnu bioloģijas institūts (Ļvova), Ukrainas Nacionāla zinātņu akadēmija. Tel.: +380 50 986 2131. 
E pasts: sibirny@yahoo.com

Simons Žaks (Jacques Simon) (fizika), ievēlēts 22.11.1996. FTZN. France. Tel.: 
(33-1) 45926732. E pasts: Jacques.Simon@espci.fr 

Somere Tarmo (Tarmo Soomere) (matemātika), ievēlēts 26.11.2015. FTZN. Estonian 
Academy of Sciences, Estonia. Tel.: (372) 620 4176. E pasts: soomere@cs.ioc.ee 

Stradiņš Pauls (fizika). ievēlēts 29.11.2012. FTZN. National Renewable Energy Laboratory, 
Golden, CO 80401, USA. Tel.: (001-303) 3846774. E pasts: Pauls.Stradins@nrel.gov 

Streips Uldis (bioloģija), ievēlēts 09.01.1992. ĶBMZN. University of Louisville, USA. Tel.: 
(1-502) 8525365. E pasts: unstre01@louisville.edu 

Stundža Bonifācijs (Bonifacas Stundžia) (valodniecība), ievēlēts 29.11.2018. HSZN. 
Vilniaus universitetas, Lietuva. Tel. +370 2687211. E pasts: bonifacas.stundzia@fl f.vu.lt

Svenne Juris Pēteris (fizika), ievēlēts 29.11.2001. FTZN. Dept. of Physics 
and Astronomy, University of Manitoba, Canada. Tel.: (1-204) 4747354. E pasts: 
Svenne@physics.umanitoba.ca 

Šilde-Kārkliņa Rasma (politoloģija), ievēlēta 24.11.1992. HSZN. USA. Tel.: 25923905. 
E pasts: karklins@uic.edu 

Šļugers Aleksandrs (fizika), ievēlēts 25.11.2010. FTZN. University College London, UK. 
Tel.: 44(0) 20 76791312. E pasts: a.shluger@ucl.ac.uk 
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Štolls Pāvels (Pavel Štoll) (valodniecība), ievēlēts 27.11.2014. HSZN. Charles 
University in Prague, Czech Republic. Tel.: (420) 221 619 274, (420) 602 539 392. E pasts: 
pavel.stoll@ff.cuni.cz

Tarvels Enns (Enn Tarvel) (vēsture), ievēlēts 10.11.1995. HSZN. Estonia. Tel.: 
(372) 6726189. E pasts: tarvel@hot.ee 

Tesaržova Jana (Jana Tesařová) (literatūrzinātne), ievēlēta 22.11.1996. HSZN. Institute 
of World Literature of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia. Tel.: (421) 904823917. 

Ungers Felikss (Felix Unger) (medicīna), ievēlēts 09.01.1992. ĶBMZN. 
Academia Scientiarum et Artium Europaea, Austria. Tel.: (43-662) 841345. E pasts: 
presidential.office@euro-acad.eu; felix.unger@euro-acad.eu 

Upatnieks Juris (fizika), ievēlēts 27.06.1991. LZA Lielā medaļa (1999). FTZN. USA: 
Tel.: (1-734) 6639598. E pasts: juris@upatnieks.com; Latvija. Tel: 63269070. E pasts: 
jupatnks@latnet.lv 

Vaba Lembits (Lembit Vaba) (valodniecība), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Estonia. Tel.: 
(372) 56459217. E pasts: phorest45@gmail.com 

Vārna Jānis (mehānika), ievēlēts 24.11.2016. FTZN. Luleå University of Technology, Sweden. 
Tel.: (+46) 920 491649. E pasts: Janis.Varna@ltu.se

Vikbergs Jarls (Jarl Wikberg) (medicīna un farmakoloģija), ievēlēts 23.11.2000. 
ĶBMZN. Uppsala University, Sweden. Tel.: (46-18) 4714238, (46-70) 3449549. E pasts: 
Jarl.Wikberg@farmbio.uu.se 

Villemss Rihards (Richard Villems) (biofizika), ievēlēts 24.11.2005. LZA Lielā medaļa 
(2011). ĶBMZN. Estonian Biocentre, Estonia. Tel: (372) 7375064. E pasts: rvillems@ebc.ee 

Vinklers Eberhards (Eberhard Winkler) (vēsture), ievēlēts 24.11.2011. HSZN. 
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland. Tel.: +49(0) 5513924585 E pasts: 
ewinkle@gwdg.de 

Vītrihs Kurts (Kurt Wüthrich) (biofizika), ievēlēts 25.11.2004. ĶBMZN. ETH Zürich, 
Institute of Molecular Biology and Biophysics, Switzerland. Tel.: (41) 446332473. E pasts: 
kurt.wuthrich@mol.biol.ethz.ch 

Zariņš Bertrams (medicīna), ievēlēts 27.06.1991. ĶBMZN. Massachusetts General Hospital, 
USA. Tel.: (1-617) 7263421. E pasts: bzarins@partners.org 

Zariņš Kristaps (medicīna), ievēlēts 06.12.1990. LZA Lielā medaļa (2009). ĶBMZN. 
Stanford University School of Medicine, USA. Tel.: (1-650) 4731794, (1-650) 2411241. E pasts: 
kristaps.zarins@rsu.lv 

Žuka Regīna (ķīmija), ievēlēta 23.11.2000. LZA Lielā medaļa (2014). ĶBMZN. Rimonyx 
Pharmaceuticals, Ltd., Israel. Tel.: (972-8) 9389505. E pasts: reginazhuka@gmail.com 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI
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Ābele Edgars (ķīmija), ievēlēts 25.11.2010. ĶBMZN. Tel.: 67220725. E pasts: chem@lza.lv

Ābele Kristiāna (mākslas vēsture), ievēlēta 29.11.2018. HSZN. Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūts. Tel.: 26162678. E pasts: kristiana_abele@hotmail.com

Ābele Māris (astronomija), ievēlēts 29.11.2001. FTZN. LU Astronomijas institūts. Tel.: 
26419372 

Akota Ilze (medicīna), ievēlēta 26.11.2020. ĶBMZN. RSU Zobārstniecības fakultāte. Tel.: 
29403286. E pasts: Ilze.akota@rsu.lv

Aksiks Igors (medicīna), ievēlēts 07.12.2006. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29238422. 
E pasts: igors.aksiks@lu.lv 

Alsiņa Ina (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 26.11.2015. LMZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 28636175. E pasts: ina.alsina@llu.lv 

Andžāns Agnis (matemātika), ievēlēts 24.11.2005. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
26566419. E pasts: agnis.andzans@lu.lv 

Arnicāns Guntis (informātika), ievēlēts 27.11.2014. FTZN. LU Datorikas fakultāte. E pasts: 
guntis.arnicans@lu.lv

Austers Ivars (psiholoģija), ievēlēts 24.11.2016. HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. E pasts: ivars.austers@lu.lv

Auziņš Jānis (mehānika), ievēlēts 20.11.2008. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
26348750. E pasts: auzinsjp@latnet.lv 

Balodis Ringolds (tiesību zinātnes), ievēlēts 24.11.2011. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67034447. E pasts: Ringolds.Balodis@lu.lv 

Bankina Biruta (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 27.11.2014. LMZN. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63021985, 26391893. E pasts: biruta.bankina@llu.lv 

Barkanovs Jevgenijs (mehānika), ievēlēts 29.11.2018. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
Tel.: 67089264. E pasts: Barkanov@latnet.lv

Bārzdiņš Guntis (informātika), ievēlēts 25.11.2010. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 29206943. E pasts: guntis.barzdins@lumii.lv 

Beļakovs Sergejs (ķīmija), ievēlēts 29.11.2018. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 67014929, 25809425. E pasts: serg@osi.lv

Bērsons Imants (fizika), ievēlēts 24.11.1992. FTZN. Latvijas Universitāte. E pasts: 
bersons@latnet.lv 

Bičevskis Raivis (fi lozofi ja), ievēlēts 26.11.2020. HSZN. Latvijas Universitātes Vēstures un 
fi lozofi jas fakultāte. Tel.: 67034992. E pasts: raivis.bicevskis@lu.lv
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Bērziņš Gundars (ekonomika), ievēlēts 29.11.2018. HSZN. Latvijas Universitātes Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultāte. Tel.: 67034701, 29214118. E pasts: gundars.berzins@lu.lv

Birģele Edīte (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 26.11.1999. ĶBMZN un LMZN. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 29527276. 

Borzovs Juris (informātika), ievēlēts 22.11.2007. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034489, 
29257530. Skype jborzovs. E pasts: juris.borzovs@lu.lv 

Bušmane Brigita (valodniecība), ievēlēta 23.11.2000. HSZN. LU Latviešu valodas institūts. 
Tel./fakss: 67227696. E pasts: brigita.busmane@inbox.lv 

Ciproviča Inga (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 24.11.2011. LMZN. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63021075, 63005729. E pasts: inga.ciprovica@llu.lv 

Čate Andris (mehānika), ievēlēts 25.11.2004. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
26416672. E pasts: and_cate@latnet.lv; Andris.Cate@rtu.lv 

Čerāns Kārlis (informātika), ievēlēts 28.11.2013. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 67213716. E pasts: karlis.cerans@lumii.lv 

Daija Pauls (literatūrzinātne), ievēlēts 29.11.2018. HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts. Tel.: 26735250. E pasts: pauls.daija@lulfmi.lv; pauls.daija@gmail.com

Daukste-Silasproģe Inguna (literatūrzinātne), ievēlēta 23.11.2017. HSZN. LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Tel.: 67229017. E pasts: inguna.daukste@lulfmi.lv

Didenko Konstantīns (ekonomika), ievēlēts 24.11.2005. HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
Tel.: 67089344. E pasts: konstantins.didenko@rtu.lv 

Dižbite Tatjana (mežzinātnes), ievēlēta 22.11.2007. LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts. Tel.: 67555916. E pasts: ligno@edi.lv 

Eberhards Guntis (ģeogrāfija), ievēlēts 09.01.1992. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67334096, 29437990. 

Eglīte Pārsla (demogrāfija), ievēlēta 27.11.1998. HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 
26577103. E pasts: spiceina@lza.lv 

Elsts Atis (informātika), ievēlēts 26.11.2020. FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts. 
E pasts: atis.elsts@edi.lv

Ernštreits Valts (valodniecība), ievēlēts 26.11.2020. HSZN. Latvijas Universitātes Lībiešu 
institūts. Tel.: 26424566. E pasts: valts.ernstreits@lu.lv

Ferdats Andris (medicīna), ievēlēts 09.01.1992. ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija. Tel.: 
29495937. E pasts: fandris11@inbox.lv 

Gaile Zinta (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 20.11.2008. LMZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 63005679, 29135525. E pasts: zinta.gaile@llu.lv 

Ginters Egils (informātika), ievēlēts 23.11.2017. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
29266909. E pasts: egils.ginters@rtu.lv
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Grabis Jānis (informātika), ievēlēts 29.11.2012. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
67089515. E pasts: janis.grabis_1@rtu.lv 

Grāvītis Jānis (materiālzinātne), ievēlēts 07.12.2006. ĶBMZN. Tel.: 67553137. E pasts:  
gravitisjanis@gmail.com

Grīnberga Līga (materiālzinātne), ievēlēta 26.11.2015. FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts. 
Tel.: 27038016. E pasts: ligagr@cfi.lu.lv 

Ījabs Ivars (politoloģija), ievēlēts 23.11.2017. HSZN. Eiropas Parlaments. E pasts: 
ivars.ijabs@lu.lv; ivars.ijabs@europarl.europa.eu

Ikstens Jānis (politoloģija), ievēlēts 28.11.2013. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034322, 
27331144. E pasts: janis.ikstens@lu.lv 

Jansons Āris (mežzinātnes), ievēlēts 27.11.2014. LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
“Silava”. Tel.: 67976701, 29109529. E pasts: aris.jansons@silava.lv 

Joļins Jevgeņijs (fizika), ievēlēts 26.11.1993; 27.11.1998. FTZN. ASV. Tel.: 1-215-673-3252. 
E pasts: eiolin@netzero.net; eui206@lehigh.edu 

Jure Māra (ķīmija), ievēlēta 24.11.2005. ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089220. 
E pasts: mara.jure@rtu.lv 

Kabaškins Igors (informātika), ievēlēts 27.11.1998. FTZN. Transporta un sakaru institūts. 
Tel.: 29215392. E pasts: igor.kabashkin@gmail.com 

Kalnenieks Uldis (bioloģija), ievēlēts 22.11.2007. ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts. Tel.: 26393245. E pasts: kalnen@lanet.lv 

Kalniņš Audris (informātika), ievēlēts 26.11.1999. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 67211014. E pasts: audris@mii.lu.lv 

Kasjanovs Vladimirs (mehānika), ievēlēts 24.11.2005. FTZN. Rīgas Stradiņa universitāte; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089126. E pasts: kasyanov@latnet.lv 

Kaščejevs Vjačeslavs (fizika), ievēlēts 28.11.2013. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67033742. E pasts: slava@latnet.lv 

Kauss Valerjans (ķīmija), ievēlēts 22.11.2007. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 67014815. E pasts: valerjan@osi.lv 

Konrāde Ilze (medicīna), ievēlēta 29.11.2018. ĶBMZN. RSU Medicīnas fakultāte. Tel.: 
29140141. E pasts: Ilze.Konrade@rsu.lv

Koroļeva Ilze (socioloģija), ievēlēta 29.11.2018. HSZN. LU Filozofi jas un socioloģijas 
institūts. E pasts: ilze.koroleva@lu.lv

Kozlovska Tatjana (bioloģija), ievēlēta 20.11.2003. ĶBMZN. Tel.:  29434686. E pasts: 
kozlovskatm@gmail.com

Krauze Aivars (ķīmija), ievēlēts 07.12.2006. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 
Tel.: 67014870, 29462189. E pasts: krauze@osi.lv; aivars.krauze@inbox.lv
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Krēsliņš Andris (enerģētika), ievēlēts 24.11.1992. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
29284950. E pasts: andris.kreslins@.rtu.lv 

Krieviņš Dainis (medicīna), ievēlēts 24.11.2011. ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīca, Latvijas Universitāte. Tel.: 67069604, 29450000. E pasts: 
dainis.krievins@stradini.lv; dainiskk@yahoo.com 

Krišjāne Zaiga (ģeogrāfija), ievēlēta 25.11.2010. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
29153746. E pasts: zaiga.krisjane@lu.l v 

Krūmiņa-Koņkova Solveiga (reliģiju vēsture), ievēlēta 21.11.2019. HSZN. LU Filozofi jas 
un socioloģijas institūts. E pasts: konkova@latnet.lv

Ķince Tatjana (pārtikas zinātne), ievēlēta 29.11.2018. LMZN. LLU Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte. E pasts: tatjana.kince@llu.lv

Laganovska Guna (medicīna), ievēlēta 21.11.2019. ĶBMZN. RSU Oftalmoloģijas klīnika. 
Tel.: 29106879. E pasts: Guna.laganovska@rsu.lv

Laime Sandis (folkloristika), ievēlēts 27.11.2014. HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts. Tel.: 26306230. E pasts: sandis.laime@gmail.com 

Latkovskis Gustavs (medicīna), ievēlēts 21.11.2019. ĶBMZN. LU 
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts. Tel.: 67069434(379). E pasts: 
Gustavs.latkovskis@gmail.com

Laumane Benita (valodniecība), ievēlēta 10.11.1995. HSZN. Liepājas Universitātes Kurzemes 
Humanitārais institūts. Tel.: 26077061, 63454183. E pasts: benita.laumane@liepu.lv 

Lepse Līga (lauksaiminiecibas zinātne), ievēlēta 26.11.2020. LMZN. LLU APP Dārzkopības 
institūts. Tel.: 63191122, 26185596. E pasts: liga.lepse@llu.lv

Lācis Gunārs (lauksaimniecības zinātne), ievēlēts 29.11.2018. LMZN. LLU APP “Dārzkopības 
institūts” Ģenētikas un bioloģiju nodaļa. E pasts: gunars.lacis@llu.lv

Lazdiņš Andis (mežzinātnes), ievēlēts 21.11.2019., Latvijas Valsts mež zinātnes institūts 
“Silava’’. Tel.: 26595586. E pasts: andis.lazdins@silava.lv

Liepa Imants (bioloģija), ievēlēts 21.11.1997. ĶBMZN un LMZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 63026322, 63081630. E pasts: imants.liepa@llu.lv 

Loča Dagnija (materiālzinātne), ievēlēta 21.11.2019. ĶBMZN. RTU Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts, Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs. Tel.: 
67089628. E pasts: Dagnija.loca@rtu.lv

Loze Ilze Biruta (arheoloģija), ievēlēta 21.11.1997. HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. 
Tel.: 67034509, 26822972. E pasts: neoilze@lza.lv 

Lukševičs Ervīns (ģeoloģija), ievēlēts 20.11.2008. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
29608514. E pasts: ervins.luksevics@lu.lv 

Maksimovs Roberts (mehānika), ievēlēts 12.02.1987. FTZN. LU Materiālu mehānikas 
institūts. E pasts: maksimov@edi.lv 
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Meikališa Ārija (tiesību zinātnes), ievēlēta 07.12.2006. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67034552, 20046013. E pasts: arija.meikalisa@lu.lv 

Melecis Viesturs (bioloģija), ievēlēts 25.11.2004. ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts. Tel.: 
29191557. E pasts: viesturs.melecis@lu.lv 

Melluma Aija (ekoloģija), ievēlēta 06.12.1990. ĶBMZN. Tel.: 67451514, 29134075. E pasts: 
aimella@inbox.lv 

Miltiņš Alfrēds (medicīna), ievēlēts 21.11.1997. ĶBMZN. Tel.: 29507004. E  pasts: 
inara.ancupane@bkus.lv 

Muižniece-Brasava Sandra (pārtikas zinātne), ievēlēta 24.11.2016. LMZN. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63021075. E pasts:  sandra.muizniece@llu.lv

Nazaruka Ērika (informātika), ievēlēta 21.11.2019. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
E  pasts: erika.nazaruka@rtu.lv

Neiburgs Uldis (vēsture), ievēlēts 26.11.2020. HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. Tel.: 
67034868. E pasts: uldis.neiburgs@lu.lv

Nikodemus Oļģerts (ģeogrāfija), ievēlēts 24.11.2005. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67033910, 29484996. E pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv; nikodemu@lanet.lv 

Nītiņa Daina (valodniecība), ievēlēta 06.12.1990. HSZN. Tel.: 29410399. E pasts: 
daija@apollo.lv 

Osis Uldis (ekonomika), ievēlēts 25.11.2004. HSZN. SIA “Konsorts”. Tel.: 67216793. E pasts: 
uldis.osis@gmail.com 

Pabriks Artis (politoloģija), ievēlēts 25.11. 2004. HSZN. LR Aizsardzības ministrija. E pasts: 
artis.pabriks@mod.gov.lv 

Paura Līga (lauksaimniecības zinātnes),  ievēlēta 21.11.2019. LMZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 20230842. E pasts: liga.paura@llu.lv

Pjanova Dace (bioloģija), ievēlēta 29.11.2018. ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centrs. Tel.: 29421146. E pasts: dace@biomed.lu.lv

Plotniece Aiva (ķīmija), ievēlēta 24.11.2016. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 
Tel.: 29124379. E pasts: aiva@osi.lv 

Plotnieks Andris (tiesību zinātnes), ievēlēts 06.12.1990. HSZN. Tel.: 29217143. E pasts: 
andrisplotnieks@inbox.lv 

Poriņš Jurģis (inženierzinātnes), ievēlēts 29.11.2018. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
Tel.: 67089280. E pasts: Jurgis.Porins@rtu.lv

Prikulis Juris  (fi zika), ievēlēts 29.11.2018. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67034702, 
67033906. E pasts: juris.prikulis@lu.lv

Pugovičs Osvalds (ķīmija), ievēlēts 29.11.2012. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 67551207. E pasts: osvalds@osi.lv 
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Rapoports Aleksandrs (bioloģija), ievēlēts 26.11.1993. ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts. Tel.: 29504215. E pasts: rapoport@mail.eunet.lv 

Reinfelds Andrejs (matemātika), ievēlēts 26.11.1999. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 29144961. E pasts: reinf@latnet.lv ; andrejs.reinfelds@lu.lv 

Rēvalde Gita (fi zika), ievēlēta 24.11.2016. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 29353247. 
E pasts: gita.revalde@rtu.lv; gitar@latnet.lv 

Riekstiņa Una (bioloģija), ievēlēta 21.11.2019. ĶBMZN. LU Medicīnas fakultāte. Tel.: 
29168773. E pasts: Una.riekstina@lu.lv

Rostoks Nils (bioloģija), ievēlēts 23.11.2017. ĶBMZN. LU Bioloģijas fakultāte. Tel.: 
67033920. E pasts: nrostoks@latnet.lv, nils.rostoks@lu.lv 

Ručevskis Sandris (mehānika), ievēlēts 21.11.2019. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
E pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv

Rukliša Maija (bioloģija), ievēlēta 20.11.2003. ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts. Tel.: 67423097. E pasts: coryne@inbox.lv

Rumba-Rozenfelde Ingrīda (medicīna), ievēlēta 24.11.2005. ĶBMZN. Latvijas 
Universitāte. Tel.: 67034377. E pasts: ingrida.rumba@lu.lv 

Ruņģis Dainis Edgars (mežzinātne), ievēlēts 28.11.2013. LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts “Silava”. Tel.: 28344201. E pasts: dainis.rungis@silava.lv 

Sadirbajevs Felikss (matemātika), ievēlēts 20.11.2008. FTZN. LU Matemātikas un 
informātikas institūts. Tel.: 67229213. E pasts: felix@latnet.lv 

Salenieks Narimants (mehānika), ievēlēts 25.11.1994. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
Tel.: 67536160, 29263587. E pasts: lsq@latnet.lv; narimants@gmail.com 

Sauhats Antans Sauļus (enerģētika), ievēlēts 20.11.2003. FTZN. Rīgas Tehniskā 
universitāte. Tel.: 67089930. E pasts: sauhatas@eef.rtu.lv 

Sauka Arnis (ekonomika), ievēlēts 21.11.2019. HSZN. Rīgas Ekonomikas augstskola 
(Stockholm School of Economics in Riga). E pasts: arnis.sauka@sseriga.edu

Segliņa Dalija (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 29.11.2012. LMZN. Dārzkopības institūts, 
LLU. Tel.: 63722294, 26482677. E pasts: dalija.seglina@llu.lv

Skaģers Andrejs (medicīna), ievēlēts 26.11.1999. ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 
67455523, 27028427. E pasts: andrejs.skagers@rsu.lv 

Skrabule Ilze (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 28.11.2013. LMZN. Agroresursu un 
ekonomikas institūts, LLU. Tel.: 64130162, 26365268. E pasts:  ilze.skrabule@arei.lv

Skujāns Juris (inženierzinātnes), ievēlēts 20.11.2008. LMZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 63028791, 29266775. E pasts: juris.skujans@llu.lv 

Spriņģe Gunta (bioloģija), ievēlēta 24.11.2011. ĶBMZN. Latvijas Universitāte, LU Bioloģijas 
institūts. Tel.: 29403305. E pasts: gunta.springe@lu.lv; gspringe@email.lubi.edu.lv 
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Stradiņš Pēteris (medicīna), ievēlēts 27.11.2014. ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte; 
P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Tel.: 67069421, 29457817. E pasts: 
peteris.stradins@stradini.lv 

Sukovskis Uldis (informātika), ievēlēts 20.11.2008. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
67089303. E pasts: uldis.sukovskis@rtu.lv 

Šarakovskis Anatolijs (fi zika), ievēlēts 29.11.2018. FTZN. LU Cietvielu fi zikas institūts. 
Tel.: 67187816. E pasts: anatolijs.sarakovskis@cfi .lu.lv

Šutka Andris (materiālzinātne), ievēlēts 21.11.2019. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
E pasts: andris.sutka@rtu.lv

Tabuns Aivars (socioloģija), ievēlēts 29.11.2001. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67140233. E pasts: tabuns.aivars@gmail.com

Tēraudkalns Valdis (reliģiju pētniecība), ievēlēts 26.11.2015. HSZN. Latvijas Universitāte. 
Tel.: 67034433. E pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv 

Tisenkopfs Tālis (socioloģija), ievēlēts 27.11.1998. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67140233, 29417173. E pasts: talis.tisenkopfs@lu.lv 

Valdmanis Jānis (valodniecība), ievēlēts 21.11.1997. HSZN. LR IZM Latviešu valodas 
aģentūra. Tel.: 67201680. E pasts: janis.valdmanis@valoda.lv 

Valdovska Anda (veterinārmedicīna), ievēlēta 29.11.2018. LMZN. LLU Pārtikas un vides 
higiēnas institūts. E pasts: anda.valdovska@llu.lv

Vasks Andrejs (arheoloģija), ievēlēts 23.11.2000. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67033825, 29411980. E pasts: andrejs.vasks@lu.lv 

Vedins Ivans (filozofija), ievēlēts 21.11.1997. HSZN. Tel.: 20010746. 

Videnieks Pēteris (informātika), ievēlēts 12.02.1987. FTZN. Tel.: 29203933. E pasts: 
peteris.videnieks@gmail.com 

Vikmanis Uldis (medicīna), ievēlēts 26.11.1999. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
29233538 , 67370665. E pasts: uldis.vikmanis@lu.lv 

Viters Romans (fi zika), ievēlēts 26.11.2020. FTZN. Latvijas Universitāte.  E pasts: 
roman.viter@lu.lv

Vība Jānis (mehānika), ievēlēts 24.11.1992. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 67089332, 
67089473. E pasts: janis.viba@rtu.lv 

Vīksna Juris (informātika), ievēlēts 23.11.2017. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 67213716. E pasts: juris.viksna@lumii.lv

Vīksna Ludmila (medicīna), ievēlēta 20.11.2003. ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 
67014777. E pasts: ludmila.viksna@rsu.lv 

Začs Laimons (astronomija), ievēlēts 21.11.2019. FTZN. Latvijas Universitāte.  E pasts: 
zacs@latnet.lv;  laimons.zacs@lu.lv
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Zālītis Pēteris (mežzinātnes), ievēlēts 26.11.1993. ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts “Silava”. Tel.: 29136962.

Zelčs Vitālijs (ģeoloģija), ievēlēts 23.11.2000. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 29113300. 
E pasts: Vitalijs.Zelchs@lu.lv 

Zenkevičs Henriks (bioloģija), ievēlēts 24.11.1992. ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts. Tel.: 
29236127. E pasts: henriks.zenkevics@gmail.com 

Ziemele Ineta (tiesību zinātnes), ievēlēta 23.11.2017. HSZN. Eiropas Savienības Tiesa (The 
Court of Justice of the European Union). E pasts: tiesa@satv.tiesa.gov.lv

Zute Sanita (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 23.11.2017. LMZN. Agroresursu 
un ekonomikas institūts, Stendes pētniecības centrs, LLU. Tel.: 29265347. E pasts: 
sanita.zute@arei.lv

Zvejniece Līga (farmācija), ievēlēta 29.11.2018. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.:66155159. E pasts: liga@farm.osi.lv

Žagars Juris (astronomija), ievēlēts 20.11.2003. FTZN. Ventspils Augstskola. Tel.: 29441737. 
E pasts: yzh@latnet.lv; yzh@venta.lv 

Žileviča Aija (medicīna), ievēlēta 25.11.1994. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67366306, 
29481607. E pasts: aija.zilevica@lu.lv; zilevica@gmail.com 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI



GODA DOKTORI

Actiņš Andris (ķīmija), grāds piešķirts 27.10.2015. ĶBMZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
29498924. E pasts: andris.actins@lu.lv; actins@latnet.lv 

Alberts Pēteris (medicīna), grāds piešķirts 19.10.1999. ĶBMZN. Latvija, Head R&D, SIA 
Rigvir. Tel.: 28330092. E pasts: peterisalberts@hotmail.com

Anderss Eduards (Edward Anders) (ķīmija), grāds piešķirts 18.04.2000. ĶBMZN. 
USA. Tel.: (1-650) 3436910. 

Apala Zigrīda (vēsture), grāds piešķirts 12.10.2006. HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. 
Tel.: 29543770. E pasts: z.apala@inbox.lv 

Apinis Pēteris (medicīna), grāds piešķirts 14.03.2017. ĶBMZN. Latvijas Ārstu biedrība. Tel.: 
29335984. E pasts: apinispeteris@inbox.lv

Apsītis Romāns (tiesību zinātnes), grāds piešķirts 05.03.2002. HSZN. Latvija. Tel.: 20231036. 
E pasts: romans.apsitis@gmail.com 

Baumane Larisa (ķīmija), grāds piešķirts 20.03.2012. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 67014887. E pasts: lbaumane@osi.lv 

Bērsons Ilgonis (literatūrzinātne), grāds piešķirts 11.03.2003. HSZN. Latvija. Tel.: 27841937. 
E pasts: sarmak@latnet.lv

Bičevskis Jānis (informātika), grāds piešķirts 22.09.2010. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67034472, 29173629. E pasts: Janis.Bicevskis@lu.lv 

Bizdēna Ērika (ķīmija), grāds piešķirts 17.01.2012. ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
Latvija. Tel.: 67089251, 26585435. E pasts: erika.bizdena@rtu.lv

Bolis Jānis (tiesību zinātnes), grāds piešķirts 09.02.2010. HSZN. USA. Tel.: 3980523. E pasts: 
bolisjohn2@gmail.com 

Cakuls Jānis (vēsture), grāds piešķirts 02.10.2002. HSZN. Rīgas Metropolijas Romas katoļu 
kūrija. Latvija. Tel.: 67224314. 

Čilačava Rauls (literatūrzinātne), grāds piešķirts 17.04.2008. HSZN. Ukraina. E pasts: 
r.chilachava@gmail.com 

Deksnis Eduards Bruno (fizika), grāds piešķirts 21.10.1997. FTZN. Latvija. Tel.: 29327027. 
E pasts: ebd.riga@apollo.lv 

Dišlere Inta (vēsture), grāds piešķirts 10.03.2015. HSZN. Tukuma muzeja Durbes pils. Latvija. 
Tel.: 26287380, 63181754. E pasts: idislere@yahoo.com 

Dribins Leo (vēsture), grāds piešķirts 03.11.2009. HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts. Latvija. Tel.: 29600580. E pasts: leo.dribins@gmail.com
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Dripe Jānis (arhitektūra), grāds piešķirts 12.06.2018. HSZN. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola “RISEBA”. Latvija. Tel.: 28625222. E pasts: janis.dripe@riseba.lv

Džavahišvili Nikolajs (Nikolai (Niko) Javakhishvili) (vēsture), grāds piešķirts 
10.06.2014. HSZN. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Georgia. Tel.: (995) 322665990, 
(+995) 599 907355. E pasts: nikolai.javakhishvili@tsu.ge 

Eniņš Guntis (ģeogrāfija), grāds piešķirts 15.02.2000. ĶBMZN. ASF “Dabas retumu krātuve”. 
Latvija. Tel: 29424396. E pasts: guntis.enins@inbox.lv 

Freibergs Imants (informātika), grāds piešķirts 27.06.1991. FTZN. Latvija. E pasts: 
imantsfreibergs@inbox.lv 

Freimanis Astrīds (ģeoloģija), grāds piešķirts 06.02.1996. ĶBMZN. Latvija. Tel.: 67267344. 
E pasts: astrids.freimanis@gmail.com 

Gavars Valdis (inženierzinātne), grāds piešķirts 30.10.2012. FTZN. Latvija. Tel.: 29425013. 
E pasts: v.gavars@inbox.lv 

Grīnuma Gundega (literatūrzinātne), grāds piešķirts 16.02.2016. HSZN. LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Latvija. Tel.: 29472347. E pasts:  gundega.grinuma@gmail.com 

Grīslis Egils (filozofija), grāds piešķirts 03.11.2005. HSZN. Canada. Tel.: (1-204) 4523844. 
E  pasts: egrislis@shaw.ca 

Idriss Kamils (Kamil Idris) (intelektuālā īpašuma aizsardzība), grāds piešķirts 22.02.2005. 
FTZN. Sudan. E pasts: kamil@uum.edu.my 

Jansons Jānis (fizika), grāds piešķirts 22.10.2013. FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts. 
Latvija. Tel.: 67187511. E pasts: jansonsj@cfi.lu.lv 

Joffe Benjamiņš (Benjamin Joffe) (fizika), grāds piešķirts 06.09.2000. FTZN. USA. 
Tel.: (1-408) 5579534. E pasts: benjoffe@cloud.com 

Kalnačs Jānis (mākslas zinātnes), grāds piešķirts 12.06.2018. HSZN. Vidzemes Augstskolas 
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts. Latvija. Tel.: 26182266. E pasts: 
janis.kalnacs@va.lv

Kangeris Kārlis (vēsture), grāds piešķirts 10.11.2015. HSZN. Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūts. Tel.: 26366696. E pasts: carolusk@inbox.lv 

Karnītis Edvīns (informātika), grāds piešķirts 01.11.2007. FTZN. Latvija. E pasts: 
Edvins.Karnitis@lza.lv 

Kastiļo-Alkarass Žoze Antonio (Jose Antonio Castilho-Alcaras) (fizika), grāds 
piešķirts 24.08.2007. FTZN. Instituto de Fisica Teorica Universidade Estadual Paulista. Brazil. 
Tel.: (55)(11)33937868. E pasts: jaca@ift.unesp.br 

Kaugars Ģirts (ķīmija), grāds piešķirts 15.03.1994. ĶBMZN. USA. Tel.: (1-414) 210-3462. 
E  pasts: glkaugars@gmail.com

Kļaviņa Sarma (valodniecība), grāds piešķirts 26.04.2009. HSZN. Latvija. Tel.: 29927971. 
E pasts: sarmak@latnet.lv 
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Kobajasi Jukio (Yukio Kobayashi) (farmācija), grāds piešķirts 21.05.1992. ĶBMZN. 
Japan. Tel.: (81-3) 32944523. 

Kocere Venta (literatūrzinātne), grāds piešķirts 20.03.2008. HSZN. LU Akadēmiskā bibliotēka. 
Latvija. Tel.: 67033955, 29549145. E pasts: venta.kocere@lu.lv 

Kūlens Žaks (Jacques Koolen) (medicīna), grāds piešķirts 18.04.2000. ĶBMZN. 
Catharina Hospital, Netherlands. Tel.: (31-40) 2230430. 

Lācis Aris (medicīna), grāds piešķirts 20.03.2012. ĶBMZN. Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnika. Latvija. Tel.: 26446113. E pasts: 
aris.lacis@apollo.lv 

Lācis Romans (medicīna), grāds piešķirts 11.06.2002. LZA Lielā medaļa (2016). 
ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Latvija. Tel.: 67069546. E pasts: 
valentina.soboleva@stradini.lv 

Lagzdiņš Aivars (inženierzinātnes), grāds piešķirts 15.03.1994. FTZN. LU Materiālu 
mehānikas institūts. Latvija. Tel.: 26349509. 

Lazda Paulis (vēsture), grāds piešķirts 22.09.1998. HSZN. University of Wisconsin-Eau 
Claire. USA. Tel.: 248 16126. E pasts: lazdapi@uwec.edu 

Lejiņš Atis (politoloģija), grāds piešķirts 17.02.2004. HSZN. LR 13. Saeima. Latvija. Tel.: 
29238256. E pasts: atislejins@gmail.com 

Levits Egils (tiesību zinātnes), grāds piešķirts 05.03.2002. HSZN. LR Valsts prezidents. E pasts: 
info@president.lv 

Ločmelis Ivars (vēsture), grāds piešķirts 16.02.2016. HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. 
Latvija. Tel.: 67034508. E pasts: ivarsl@lza.lv 

Lokenbahs Valdis (informātika), grāds piešķirts 04.11.2003. FTZN. Latvija. Tel.: 29205124. 
E pasts: vlokenbahs@gmail.com

Loža Einārs (ķīmija), grāds piešķirts 03.10.2017. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 29481172. E pasts: einars@osi.lv

Maiste Juhans (Juhan Maiste) (māksla), grāds piešķirts 26.04.2009. HSZN. University 
of Tartu, Estonia. Tel.: (372) 7376507. E pasts: maistejuhan@hotmail.com; junan.maiste@ut.jj

Metloks Džeks (Jack Matlock) (politoloģija), grāds piešķirts 11.06.2002. HSZN. 
Princeton University, USA. Tel.: (1-609) 2521953. E pasts: jmatlock@princeton.edu; 
jim10@columbia.edu 

Mihelberts Mikola (Mykolas Michelbertas) (vēsture), grāds piešķirts 21.05.2004. 
HSZN. Lietuva. Tel.: (370) 2687284. 

Mihna Jerži (Jerzy Michna) (enerģētika), grāds piešķirts 19.10.1999. FTZN. Deutschland. 
Tel./fakss: (49-62) 2433528. E pasts: lucia.von.tansela@t-online.de; mail@ikwz.de 

Ozolanta Iveta (medicīna), grāds piešķirts 03.11.2009. ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. 
Latvija. Tel.: 67409116, 29106328. E pasts: iveta.ozolanta@rsu.lv 
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Pildegovičs Pēteris (valodniecība), grāds piešķirts 26.09.2013. HSZN. Latvijas Universitāte. 
Tel.: 67034366, 26601550. E pasts: peteris.pildegovics@hotmail.com 

Pullats Raimo (Raimo Pullat) (vēsture), grāds piešķirts 22.02.2005. HSZN. Estonia. Tel./
fakss: (372) 6485774. E pasts: raimopullat@hot.ee 

Raipulis Jēkabs (bioloģija), grāds piešķirts 03.10.1997. ĶBMZN. Latvija. Tel.: 26176894. 
E pasts:  jekabs.raipulis@gmail.com 

Rivža Pēteris (informātika), grāds piešķirts 01.11.2007. FTZN. Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tel.: 29171449. E pasts: Peteris.Rivza@llu.lv 

Rukšāns Jānis (bioloģija), grāds piešķirts 11.03.2003. ĶBMZN. Latvija. Tel.: 29418440. 
E pasts: janis.bulb@hawk.lv 

Ruperte Līga (pedagoģija), grāds piešķirts 05.11.1992. HSZN. USA. Tel.: (1-616) 4568023. 
E pasts: liga3x3@iserv.net 

Saltups Andris (medicīna), grāds piešķirts 18.04.2000. ĶBMZN. Cabrini Medical Centre. 
Australia. Tel.: (61-3) 95097840. 

Simkhovičs Boriss (Boris Simkhovich) (medicīna), grāds piešķirts 30.10.2012. 
ĶBMZN. University of Southern California. USA. Tel.: (818) 4006138. E pasts: 
borissimk@yahoo.com 

Slava Laima (mākslas zinātnes), grāds piešķirts 12.06.2018. HSZN. Izdevniecība “Neputns”. 
Latvija. Tel.: 26390625. E pasts: laima@neputns.lv

Strīķis Voldemārs (lauksaimniecība), grāds piešķirts 06.02.1996. ĶBMZN un 
LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63027239, 29286497. E pasts: 
voldemars.strikis@llu.lv 

Šmite Edvarda (mākslas vēsture), grāds piešķirts 14.05.2019. HSZN. Tel.: 22063922. E pasts: 
edvarda.smite@gmail.com

Tūters Kaspars (medicīna), grāds piešķirts 24.10.1995. ĶBMZN. University of Toronto. 
Canada. Tel.: (1-416) 9646777. E pasts: k.tuters@utoronto.ca 

Urtāne Ilga (medicīna), grāds piešķirts 17.04.2018. ĶBMZN. RSU Zobārstniecības fakultāte. 
Tel.: 29245559.  E. pasts: iurtane@latnet.lv

Vanaga Lilita (vēsture), grāds piešķirts 02.06.2005. HSZN. LU Latvijas vēstures institūts. 
Latvija. Tel.: 26809527. E pasts: livanaga@gmail.com 

Vasiļjevs Andrejs (informātika), grāds piešķirts 11.04.2017. FTZN. SIA Tilde. Latvija. 
E pasts: Andrejs@Tilde.lv

Vestermanis Marģers (vēsture), grāds piešķirts 12.06.2007. HSZN. Muzejs “Ebreji Latvijā”. 
Latvija. Tel.: 67283484. E pasts: m.vestermanis@gmail.com 

Vētra Jānis (medicīna), grāds piešķirts 26.10.2004. ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. 
Latvija. Tel.: 67326203, 29241380. E pasts: janis.vetra@rsu.lv 
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Vīksna Mārīte (Māra) (folkloristika), grāds piešķirts 22.02.2005. HSZN. LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Latvija. Tel.: 28634119. E pasts: mara.viksna@lulfmi.lv 

Villerušs Valdis (mākslas zinātnes), grāds piešķirts 05.03.2002. HSZN. Latvijas Mākslas 
akadēmija. Tel.: 29507374. E pasts: valdisvill@inbox.lv 

Vītiņš Māris (informātika), grāds piešķirts 10.11.2015. FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
67034471, 29287349. E pasts: maris.vitins@lu.lv 

Volkova Līvija (literatūrzinātne), grāds piešķirts 09.02.2010. HSZN. Latvija. Tel.: 29139840. 

Žīgurs Āris (enerģētika), grāds piešķirts 11.04.2017. FTZN. E pasts: Aris.Zigurs@gmail.com

LZA GODA DOKTORI
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2020. GADĀ JAUNIEVĒLĒTIE LZA LOCEKĻI 

Īstenie locekļi
Pāvels ARSENJANS, Aivars BĒRZIŅŠ, Uģis CĀBULIS, Roberts EGLĪTIS, 
Tatjana KOĶE, Jānis LOČS, Māra PILMANE, Anna STAFECKA 

Goda locekļi
Skaidrīte LASMANE

Ārzemju locekļi
Tomass DaKosta KAUFMANS, Hannu Juhani KORKEALA, 
Sarmīte MIKUĻONIENE, Andrejs SIBIRNIJS

Korespondētājlocekļi
Ilze AKOTA, Raivis BIČEVSKIS, Atis ELSTS, Valts ERNŠTREITS, 
Uldis NEIBURGS, Līga LEPSE, Romans VITERS

LZA LOCEKĻU SKAITS

01.01.93 01.01.2000 15.03.2009 15.03.2019 15.03.2020 15.03.2021
Īstenie locekļi 68 91 (67) 106 (52) 135 (72) 133 (68) 139 (73)
Goda locekļi 40 55  54     57     53    53    
Ārzemju locekļi 57 88 (45)  92     93     94     91    
Korespondētājlocekļi 46 84 116 (85) 131 (86) 134 (82) 132 (88)
K o p ā 211 318 368    416    414    415    

Piezīme. Iekavās dots to LZA īsteno un korespondētājlocekļu skaits, kuru vecums nepārsniedz 
70 gadus.
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Ēvalds Vēciņš
Naudas vēsturnieks, ilggadējs Latvijas Bankas prezidenta konsultants naudas 
un banku jautājumos, kolekcionārs, rakstnieks. 
Dzimis 04.01.1931. Miris 09.04.2020.
LZA goda doktors kopš 10.03.2015.

Daina Kārkliņa
Inženierzinātniece pārtikas zinātnē.
Dzimusi 12.07.1950. Mirusi 13.04.2020. 
LZA korespondētājlocekle kopš 07.12.2006.

Visvaldis Lācis
Publicists, vēsturnieks, politiķis.
Dzimis 12.03.1924. Miris 18.04.2020. 
LZA goda doktors kopš 10.06.2014.

Silvija Radzobe
Teātra kritiķe, teātra pētniece.
 Dzimusi 29.04.1950. Mirusi 21.04.2020.
LZA korespondētājlocekle kopš 25.11.2004.

Juris Kronbergs 
Dzejnieks, tulkotājs. 
Dzimis 09.08.1946. Miris 06.07.2020.
LZA goda loceklis kopš 20.11.2003.

Agnis Štifts
Ārsts internists, endokrinologs, izglītības darbinieks.
Dzimis 13.09.1923. Miris 10.07.2020.
LZA goda doktors kopš 13.10.1998.

Imants Kirtovskis 
Ekonomists. 
Dzimis 24.01.1930. Miris 12.09. 2020.
LZA korespondētājloceklis kopš 12.02.1987.

201

IN MEMORIAM



Jānis Peniķis 
Politologs.
Dzimis 29.07.1933. Miris 24.09.2020.
LZA ārzemju loceklis kopš 21.11.1997.

Ivars Strautiņš
Uzņēmējs, LZA goda mecenāts.
Dzimis 02.07.1942. Miris 12.11.2020.

Viktors Aļģirds Sniečkus (Victoras Algirdas Snieckus) 
Ķīmiķis.
Dzimis  01.08.1937.  Miris 18.12.2020.
LZA ārzemju loceklis kopš 24.11.2016. 

Jānis Volkolākovs 
Ārsts, sirds ķirurgs.
Dzimis 28.04.1931. Miris 20.12.2020.
LZA īstenais loceklis kopš 25.11.1994.

Jānis Klētnieks
Ģeodēzists, ģeodēzijas un inženierzinātņu izglītības vēsturnieks. 
Dzimis 23.06.1929. Miris 01.01.2021. 
LZA goda doktors kopš 17.05.2005. 

Tomass Gamkrelidze
Valodnieks, kultūrvēsturnieks. Gruzijas ZA prezidents (2005–2013).
Dzimis 23.10.1929. Miris 10.02.2021.
LZA ārzemju loceklis kopš 20.11.2008.

Jānis Krēsliņš sen.
Bibliotekārs, bibliogrāfs, grāmatzinātnieks.
Dzimis 19.08.1924. Miris 17.02.2021.
LZA ārzemju loceklis  kopš 27.11.1998.

Kalvis Torgāns 
Jurists, izcils tiesību zinātnieks.
Dzimis 31.03.1939. Miris 12.03.2021.
LZA īstenais loceklis kopš 21.11.1997.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS  VALDES NOLIKUMS  
 (Apstiprināts  LZA Senāta sēdē 2020. gada 8. decembrī)

1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Latvijas Zinātņu akadēmijas valde (turpmāk tekstā – Valde)  darbojas uz Latvijas 

Zinātņu akadēmijas (turpmāk tekstā – LZA) Hartas 5. panta un  LZA Statūtu 5.4.2.  
punkta pamata un saskaņā ar LZA Senāta pieņemto LZA Valdes nolikumu.

1.2. Valde pārrauga LZA organizatorisko un saimniecisko darbību.
1.3. Valdi vada LZA Pilnsapulces ievēlēts LZA Ģenerālsekretārs, kas vienlaicīgi ir 

arī Valdes priekšsēdētājs. 
1.4. Ģenerālsekretāra vietnieku, kas vienlaicīgi ir arī Valdes priekšsēdētāja  vietnieks 

un kurš pilda Ģenerālsekretāra un Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 
laikā, pēc LZA Ģenerālsekretāra ierosinājuma  ievēl LZA Senāts.

 1.5. Valdes locekļu skaitu un kandidatūras  ierosina LZA Ģenerālsekretārs un amatos 
ievēl LZA Senāts. 

1.6. Valdes sastāvā Senāts ar padomdevēja balsstiesībām var iekļaut LZA īstenos 
locekļus un korespondētājlocekļus, to vidū vēlētas LZA amatpersonas.

1.7. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var notikt arī attālināti.

1.8.Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo 
Valdes locekļu. Lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ja Valde nav lēmusi citādi.

2. Pienākumi.
2.1. Savas kompetences ietvaros pildīt LZA Pilnsapulces, Senāta un Prezidija 

lēmumus.
2.2. Koordinēt LZA nodaļu kopīgo pasākumu (to skaitā akadēmijas sēžu) 

organizēšanu un to programmas.
2.3. Pārraudzīt visu LZA dienestu personāla darbu, ieskaitot arī Lietu pārvaldes un 

citu saimniecisko struktūru darbību un izvērtējot to efektivitāti. 
2.4. Regulāri informēt LZA Prezidiju un Senātu par veikto darbu. 
2.5. Apstiprināt pastāvīgā dienesta personāla štatu sarakstu un noteikt to darba 

apmaksu LZA Senātā apstiprinātās gada budžeta tāmes ietvaros. 
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2.6. Pārstāvēt LZA tādu komercstruktūru un nodibinājumu dalībnieku sapulcēs, 
kuros LZA ir ieguldījusi statūtu fondos.

2.7. Apstiprināt LZA nekustamā īpašuma iznomāšanas nomas maksas cenrādi.
2.8. Izskatīt un apstiprināt LZA dienestu sagatavotos projektus nekustamā īpašuma 

rekonstrukcijai un remontam.
2.9. Nodrošināt LZA fi nanšu darbības ikgadējos auditus.
2.10. Noteikt darba samaksu vēlētām LZA amatpersonām.
2.11. Ierosināt LZA mērķu un pamatvirzienu sasniegšanai veidojamo fondu 

veidošanas, izmantošanas un kontroles kārtību.
  2.12. Apstiprināt pasākumu plānus  LZA informācijas tehnoloģijas sistēmas 

pilnveidošanai.
 

3. Tiesības. 
3.1. Saņemt nepieciešamās pilnvaras un resursus, lai izpildītu LZA Pilnsapulces, 

Senāta un Prezidija lēmumus. 
3.2. Izmantot LZA nodaļu potenciālu kopīgo pasākumu īstenošanā un savlaicīgi 

saņemt informāciju no tām par darba plāniem. 
3.3. Saņemt regulāras atskaites par LZA Lietu pārvaldes un citu saimniecisko 

struktūru darbību. 
3.4. Veidot darba grupas (komisijas)  organizatorisko un saimniecisko jautājumu 

risināšanai. 
3.5. Kontrolēt LZA pastāvīgā un pagaidu dienesta personāla štatu sarakstu un darba 

līgumus. 
3.6. Regulāri saņemt no attiecīgo struktūrvienību  vadītājiem informāciju par LZA 

līdzekļu izlietojumu. 

4. Atbildība. 
Valde atbild par:
4.1. LZA organizatoriskās un saimnieciskās darbības pārraudzīšanu un tās 

efektivitāti; 
4.2. LZA Pilnspulces un nodaļu kopīgo pasākumu norisi; 
4.3. LZA dienestu, Lietu pārvaldes un citu saimniecisko struktūru darbību; 
4.4. organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai izveidoto darba grupu 

(komisiju) darbu; 
4.5. Valdes pārziņā esošo fi nanšu resursu racionālu lietošanu; 
4.6. operatīvu lēmumu pieņemšanu citos jautājumos, kuri ir Valdes kompetencē. 
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LZA GADAGRĀMATĀS PUBLICĒTO DOKUMENTU 
RĀDĪTĀJS

LR likumi, normatīvie akti, koncepcijas

                              Gads, lpp.
Latvijas Republikas likumdošana par LZA statusu  ...................................1995:  7
Latvijas Republikas Augstskolu likums (izraksts)  .....................................1996: 119
Likums “Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un 
nacionālajām sporta bāzēm”  ......................................................................1996: 124
Latvijas Republikas Ministru kabineta Nolikums par valsts emeritētā 
zinātnieka nosaukuma piešķiršanu  .............................................................1996: 115
LR MK Nolikums par Valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma 
piešķiršanu  .................................................................................................1998: 158
Zinātnieka ētikas kodekss  ..........................................................................1998: 145
Latvijas Republikas likums “Par zinātnisko darbību”  ...............................1999: 219
Latvijas Republikas Zinātnes attīstības nacionālā koncepcija  ...................1999: 205
Meti augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības stratēģijai 
2003.–2010.gadam ......................................................................................2004: 208
Zinātniskās darbības likums ........................................................................2006: 221
Zinātnieka ētikas kodekss  ..........................................................................2018: 179

* * *
Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikums 
Latvijas zinātnes 2013. gada sasniegumu autoriem ....................................2014: 139

LZA normatīvie dokumenti

LZA Harta (un turpmāk katru gadu)  ..........................................................1992/93: 7
LZA Statūti (un turpmāk katru gadu)  .........................................................1992/93: 12
LZA Statūti, ar 2002. g. labojumiem  .........................................................2003: 16
LZA simbolika (krāsas, ģerbonis, karogs)  .................................................1992/93: 25
LZA ģerbonis. Heraldiskais apraksts  .........................................................2003: 15
Nolikums par LZA Valdi (1994)  ................................................................1995: 116
LZA Valdes nolikums (1998)  .....................................................................1999: 238
Nolikums par LZA goda doktora (Dr.h.c.) grāda piešķiršanas kārtību  ......1995: 118
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Pagaidu nolikums par LZA vēlēšanām  ......................................................1995: 121
LZA Uzraudzības padomes nolikums  ........................................................1999: 236
Nolikums par LZA locekļu pārvēlēšanām sakarā ar pastāvīgās dzīves 
vietas maiņu  ...............................................................................................1999: 240
Nolikums par jaunu LZA locekļu vēlēšanām  .............................................2000: 194
Grozījumi LZA Statūtos  .............................................................................2013: 126
LZA Uzraudzības padomes nolikums  ........................................................2013: 127
Nolikums par LZA amatpersonu vēlēšanām  ..............................................2013: 130
Nolikums par jaunu Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām  .......2018: 185
Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (Dr.h.c.) grāda 
piešķiršanas kārtību  ....................................................................................2018: 190
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas 
Zinātnieku savienības laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” Nolikums  .............2018: 191
Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla “ Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis”  Nolikums  ..................................................................2018: 194
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta lēmums ..............................................2019: 192
Nolikums par LZA amatpersonu vēlēšanām  ..............................................2020: 224
LZA Valdes nolikums  ..... ..........................................................................2021: 203

LZA paziņojumi

LZA aicinājums valsts varas institūcijām par latviešu valodu  ...................1999: 198
LZA vēstījums sakarā ar Salaspils pētnieciskā kodolreaktora darbības 
apstādināšanu  .............................................................................................1999: 199
LZA paziņojums par kādu bēdīgu un pamācošu pagātnes lappusi 
Latvijas bioloģijas un lauksaimniecības zinātņu vēsturē ............................1999: 201
Augstākās izglītības padomes, Latvijas Zinātnes padomes un LZA 
atklātā vēstule sakarā ar budžeta samazināšanu augstākajai izglītībai 
un zinātnei  ..................................................................................................1999: 203
LZA paziņojums par ozona slāņa sarukšanas bīstamajām sekām  ..............2001: 186
LZA aicinājums pievērst īpašu uzmanību valsts intelektuālā potenciāla 
saglabāšanai un attīstībai  ............................................................................2001: 189
Latvijas Zinātņu akadēmijas aicinājums “Par Latviju Eiropas Savienībā” 
(2003. gada 9. septembrī) ............................................................................2004: 211
Par Kārļa Mīlenbaha gadu (Latvijas Zinātņu akadēmijas paziņojums) ......2004: 212
LZA paziņojums par demogrāfi sko situāciju valstī  ...................................2012: 106
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LZA Senāta 2013. gada 12. februāra sēdes lēmums par Latvijas zinātnes 
politiku un fi nansējumu...............................................................................2014: 134
Latvijas zinātnieku atklāta vēstule ..............................................................2014: 135
Ministru prezidentam V. Dombrovskim par fi nansējuma piešķiršanu 
zinātniskās un akadēmiskās darbības nodrošināšanai .................................2014: 136

Sadarbības līgumi

LZA un Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums  .................................1997: 138
Deklarācija par sadarbību starp LZA un Latvijas Universitāti  ..................2000: 186
LZA un Latvijas Kultūras fonda sadarbības līgums  ..................................2000: 188
LZA un Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmijas sadarbības 
līgums  .........................................................................................................2001: 191
Deklarācija par sadarbību starp LZA un Rīgas Tehnisko universitāti  .......2001: 192
Deklarācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Daugavpils 
Universitātes sadarbību  ..............................................................................2002: 190
Vienošanās par Latvijas Zinātņu akadēmijas un LR aizsardzības 
ministrijas sadarbību  ..................................................................................2002: 192
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Medicīnas akadēmijas /
Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības līgums  .........................................2003: 186
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
un Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku 
apvienības vienošanās par sadarbību  .........................................................2003: 188
Vienošanās par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbību ................................................2004: 214
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Akadēmiskās vienības “Austrums” 
sadarbības līgums ........................................................................................2004: 216
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Akadēmiķa Viktora Kalnbērza muzeja 
un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja vienošanās 
par sadarbību ...............................................................................................2004: 217
Viesītes pilsētas Domes un novadpētniecības muzeja “Sēlija”, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Paula Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeja vienošanās par sadarbību ..................................................2004: 219
Deklarācija par sadarbību Ventspils zinātniskā centra veidošanā ...............2005: 202
LZA un LR Patentu valdes sadarbības līgums ............................................2005: 204
LZA un Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums ..................................2005: 205
LZA un Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas sadarbības līgums ..................2006: 238
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LZA) un a/s “Latvijas dzelzceļš” sadarbības līgums ..................................2007: 230
LZA un Valsts aģentūras “Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” 
sadarbības līgums ........................................................................................2008: 246
LR Izglītības un zinātnes ministrijas un LZA nodomu protokols ...............2008: 247
LR Zemkopības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas nodomu protokols ...........2008: 249
Vienošanās par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Jauno 
zinātnieku apvienības sadarbību .................................................................2014: 140
LZA un Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums  .................................2014: 142
Sadarbības līgums ar VSIA P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu  ...2016: 231
Sadarbības līgums ar Vidzemes Augstskolu ...............................................2016: 233
Sadarbības līgums ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu 
“RISEBA” ...................................................................................................2017: 281
Sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas pašvaldību ..........................................2017: 278
LR Zemkopības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas sadarbības līgums ............2017: 273
LZA un Biedrības “Baltic Institute of Research, Technology 
and Innovation” (BIRTI) sadarbības līgums ...............................................2017: 288
LR Zemkopības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas sadarbības līgums ............2018: 202
LU Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Eiropas  politikas pētījumu institūta Eiropas dokumentācijas centra 
Sadarbības memorands  ..............................................................................2019:193
LR Zemkopības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas sadarbības līgums  ...........2019:195

Līgumi, balvu un fondu nolikumi

Nolikums par LZA Sociālās palīdzības fondu  ...........................................1995: 120
LZA Magdas un Hermaņa Štaudingeru fonda noteikumi  ..........................1996: 114
LZA un publiskās a/s “Grindeks”  vienošanās par
sadarbību un a/s “Grindeks” gada balvām un prēmijām zinātnē  ...............1999: 233
LZA un a/s “Aldaris” vienošanās par sadarbību un a/s “Aldaris” 
gada balvām zinātnē  ...................................................................................1999: 234
Nolikums par LZA un pva/s “Latvenergo” Gada balvu inženierzinātnēs 
un enerģētikā piešķiršanas kārtību  .............................................................2000: 190
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LZA, a/s “Dati” un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas 
“Izglītībai, zinātnei un kultūrai” vienošanās par sadarbību un 
gada balvām  ...............................................................................................2000: 192
Nolikums par LZA un a/s “RD ALFA” balvām fi zikā un tās 
inžnierpielietojumos un to piešķiršanas kārtību  .........................................2001: 194
LZA, fi rmas “ITERA Latvija” un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” vienošanās 
par sadarbību un gada balvām  ....................................................................2001: 196
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Latvijas balvas (kopā ar 
Latvijas Zinātņu akadēmiju) nolikums  ......................................................2002: 193
Latvijas Zinātņu akadēmijas, va/s “Latvijas Gaisa satiksme” un 
Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai” vienošanās par sadarbību un gada balvām  ..................................2002: 195
Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA Lattelekom un Latvijas Izglītības 
fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” vienošanās 
par sadarbību un gada balvām  ....................................................................2002: 197
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas domes Rīgas balvas 
iedibināšanas līgums  ..................................................................................2002: 199
Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Rīgas balvas iedibināšanas līgums  .............................................................2002: 200
Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s “Latvijas gāze” un Latvijas 
Izglītības fonda vienošanās par sadarbību un gada balvām  .......................2003: 190
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzeja vienošanās par sadarbību un gada balvām  ....................................2003: 192
Latvijas Zinātņu akadēmijas, va/s “Latvijas Gaisa satiksme” 
un Latvijas Izglītības fonda vienošanās par sadarbību 
un stipendijām  ............................................................................................2003: 194
LZA Jāņa Labsvīra iedibinātās Kārļa Ulmaņa balvas nolikums .................2004: 221
Nolikums par LZA un LR Patentu valdes Valtera Capa balvu 
labākajam izgudrotājam ..............................................................................2005: 207
Nolikums par LZA, PAS “Grindeks”, Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta un LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Solomona 
Hillera balvas piešķiršanu ...........................................................................2005: 208
LZA Emīlijas Gudrinieces balvas jaunajiem zinātniekiem nolikums .........2007: 232
Nolikums par LZA Artura Balklava balvas piešķiršanu .............................2007: 234
Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas Dītriha Andreja Lēbera 
balvas piešķiršanu .......................................................................................2008: 251
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Sadarbības protokols starp SIA L’Oreal Baltic, UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju ...................................2008: 252
Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums  ..........2015: 228
Līgums par sadarbību Latvijas Zinātņu akadēmijas apbalvojuma 
“Lielā medaļa” piešķiršanā 2014.–2018. gadā” ..........................................2017: 284
Sadarbības memorands starp SIA L’Oreal Baltic, UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju ...................................2017: 275
Sadarbības memorands starp SIA L’Oreal Baltic, UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju ...................................2018: 199

Starptautiskā sadarbība. Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu akadēmiju 
sadarbība

Igaunijas, Lietuvas, Latvijas Zinātņu akadēmiju prezidiju kopējās 
sēdes protokols  ...........................................................................................1990: 39
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Igaunijas Zinātņu akadēmijas un 
Lietuvas Zinātņu akadēmijas līgums par zinātnisko sadarbību  .................1992: 52
Latvijas Zinātņu akadēmijas, Lietuvas Zinātņu akadēmijas un Igaunijas 
Zinātņu akadēmijas prezidiju kopīgais Komunikē (Viļņa, 12.11.1991)  ....1992: 54
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju vadītāju apspriedes 
komunikē  ....................................................................................................1996: 111
Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas 
parlamentiem  ..............................................................................................1996: 113
Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu akadēmiju konferences komunikē  .........1997: 124
Baltijas zinātņu akadēmiju prezidentu kopīgais paziņojums  .....................1997: 128
Baltijas valstu zinātņu akadēmiju komunikē “Par kopīgām pētījumu 
programmām”  ............................................................................................1997: 129
  Programma “Enerģētika”  ...................................................................1997: 130
  Programma “Baltijas jūra”  .................................................................1997: 131
  Programma “Baltonika”  .....................................................................1997: 133
Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu akadēmiju 1997. gada konferences 
dokumenti  ..................................................................................................1998: 152
Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu akadēmiju konferences komunikē  .........1998: 152
Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidentu sanāksmes protokols  ..........1998: 154
Trešās Baltijas un Ziemeļvalstu zinātņu akadēmiju konferences 
komunikē  ....................................................................................................1999: 191
Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidentu sanāksmes protokols  ..........1999: 194
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Baltijas studiju veicināšanas asociācijas un Baltijas valstu zinātņu 
akadēmiju vienošanās memorands  .............................................................1999: 197
Baltijas valstu zinātņu akadēmiju konferences komunikē  .........................2000: 173
J. Stradiņš. Atklāšanas runa 7. Baltijas intelektuālās sadarbības 
konferencē  ..................................................................................................2000: 176
V. Vīķe-Freiberga. Uzruna 7. Baltijas intelektuālās sadarbības 
konferencē  ..................................................................................................2000: 180
7. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences rezolūcija  .......................2000: 184
V. Vīķe-Freiberga. Zinātniskajai domai ir cieša kopība 
ar demokrātijas garu ....................................................................................2004: 199
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju sanāksmes 
protokols (Viļņa, 2003. gada 6. jūnijs) ........................................................2004: 204
9. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences rezolūcija ........................2004: 206
Rīgas deklarācija .........................................................................................2020: 222

Starptautiskā sadarbība. Divpusējās sadarbības līgumi

Vienošanās memorands par zinātnisko sadarbību starp Londonas 
Karalisko biedrību un LZA  ........................................................................1992: 46  
LZA un Norvēģijas Zinātnes un literatūras akadēmijas zinātniskās 
sadarbības līgums  .......................................................................................1992: 46
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas un LZA sadarbības līgums  ..........1992: 48
Eiropas–Latvijas institūts kultūras un zinātniskai apmaiņai 
(Konstitūcija)  .............................................................................................1992: 49
LZA un Somijas akadēmijas sarunu memorands  .......................................1992: 51
UNESCO un LZA zinātniskās sadarbības līgums  .....................................1998: 156
LZA noteikumi par piedalīšanos starptautiskajās zinātniskās 
apmaiņas programmās  ...............................................................................1997: 136
LZA un Saksijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās sadarbības līgums .........2005: 201
LZA un Gruzijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas sadarbības līgums  .......2014: 144
LZA un Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas sadarbības līgums ...................2017: 286

Starptautiskā sadarbība. Zinātnes attīstības vispārīgās problēmas

J. Stradiņš. “Zinātne XXI gadsimtam — jaunas saistības”. Runa 
Pasaules zinātnes konferencē Budapeštā (1999. gada jūnijā–jūlijā)  ..........2000: 161



2. pielikums. LZA GADAGRĀMATĀS PUBLICĒTO DOKUMENTU RĀDĪTĀJS

Pasaules zinātnes konferences Budapeštā Deklarācija par zinātni un 
zinātnes sasniegumu izmantošanu (1999. gada 1. jūlijā)  ...........................2000: 164
Pāreja uz ilgtspēju 21. gadsimtā. Pasaules zinātņu akadēmiju 
paziņojums (Tokija, 2000. gada maijs)  ......................................................2001: 179
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa
“Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” rezolūcija  ...........................2012: 104
LZA FTZN un PEP LNK  kopīgās sēdes secinājumi. .................................2021: 205



                          3. p i e l i k u m s

GALVENĀS ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS UN IESTĀDES 
LATVIJĀ

Gadagrāmatas šis nodaļas mērķis — dot vispārēju ieskatu Latvijas zinātnes struktūrā; 
no zinātniskajiem institūtiem tajā ietverti tikai tie, kuriem ir juridiskas personas tiesības, 
nav minētas arī citas universitāšu struktūrvienības.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (http://www.izm.gov.lv). 
Vaļņu iela 2, Rīga, LV 1050. Tel.: 67226209. Fakss: 67223905. E pasts: pasts@izm.gov.lv. 
Ministre Ilga ŠUPLINSKA 

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments. Departamenta direktors 
Dmitrijs STEPANOVS. Tel.: 67047971. E pasts: dmitrijs.stepanovs@izm.gov.lv.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (http://www.mod.gov.lv). 
K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473. Tel.: 67335113, 67335114. E pasts: 
kanceleja@mod.gov.lv. Ministrs LZA kor.loc. Artis PABRIKS

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (http://www.mfa.gov.lv). K. Valdemāra 
iela 3, Rīga, LV 1395. Tel.: 67016201. Fakss: 67828121. E pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv. 
Ministrs Edgars RINKĒVIČS

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (http://www.em.gov.lv). Brīvības 
iela 55, Rīga, LV 1519. Tel.: 67013100. Fakss: 67280882. E pasts: pasts@em.gov.lv. 
Ministrs Jānis VITENBERGS

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (http://www.zm.gov.lv). Republikas 
laukums 2, Rīga, LV 1981. Tel.: 67027010. Fakss: 67027512. E pasts: zm@zm.gov.lv. 
Ministrs Kaspars GERHARDS

Latvijas Zinātnes padome (http://www.lzp.gov.lv). Biroja adrese: Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvāris 14, 1. stāvs. Tel./fakss: 67228421. E pasts: lzp@lzp.gov.lv. 
Direktora p. i. Diāna LAIPNIECE. E pasts: diana.laipniece@izm.gov.lv

Augstākās izglītības padome (http://www.aip.lv). Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvāris 12, Rīga, LV 1050. Tel.: 67223392. Fakss: 67220423. E pasts: aip@latnet.lv. 
Priekšsēdētājs Dr.art. Andris TEIKMANIS 
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Latvijas Zinātnieku savienība (http://www.lvzs.lv). Akadēmijas laukums 1 – 611a, 
Rīga, LV 1050. Tel.: 67225361. E pasts: lza@lza.lv. Padomes priekšsēdētājs LZA īst. 
loc., Dr.habil.chem. Ivars KALVIŅŠ. Valdes priekšsēdētājs Dr.paed. Uldis GRĀVĪTIS

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (www.ljza.lv). Akadēmijas laukums 1, Rīga, 
LV 1050. Tel.: 22073506. E pasts: info@ljza.lv. Valdes priekšsēdētājs LZA īst. loc. 
Dr.chem. Kristaps JAUDZEMS.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

Latvijas Universitāte (http://www.lu.lv/). Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586. Tel.: 
67034444. Fakss: 67225039. E pasts: lu@lu.lv. Rektors LZA īst.loc., Dr.habil.biol. 
Indriķis MUIŽNIEKS. Prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā LZA īst.loc., 
Dr.habil.philol. Ina DRUVIETE. Prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu 
jomā Dr.geol. Valdis SEGLIŅŠ. 

Rīgas Tehniskā universitāte (http://www.rtu.lv/). Kaļķu iela 1, Rīga, LV 1658. Tel.: 
67089333. Fakss: 67820094. E pasts: rtu@rtu.lv. Rektors LZA īst.loc., Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds RIBICKIS. Zinātņu prorektors LZA īst.loc., Dr.sc.ing. Tālis JUHNA 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (http://www.llu.lv/). Lielā iela 2, Jelgava, 
LV 3001. Tel.: 630 22584. Fakss: 630 27238. E pasts: rektors@llu.lv. Rektore LZA īst. 
loc., Dr.oec. Irina PILVERE. Zinātņu prorektore Dr.sc.ing. Irina ARHIPOVA 

Rīgas Stradiņa universitāte (http://www.rsu.lv/). Dzirciema iela 16, Rīga, LV 1007. 
Tel.:  67409105.  E pasts:  rsu@rsu.lv,  infocentrs@rsu.lv.  Rektors  LZA īst.loc.,  
Dr.habil.med. Aigars PĒTERSONS. Zinātņu prorektore PhD Agrita KIOPA 

Daugavpils Universitāte (http://www.du.lv/). Vienības iela 13, Daugavpils, 
LV 5401. Tel.: 65422180, 65422922. E pasts: du@du.lv. Rektore Dr.psych. Irena 
KOKINA. Zinātņu prorektors LZA īst.loc., Dr.biol. Arvīds BARŠEVSKIS. 

Liepājas Universitāte (http://www.liepu.lv). Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401. Tel.: 
634 23568. Fakss: 634 24223. E pasts: liepu@liepu.lv. Rektore LZA īst.loc., Dr.habil.
philol. Dace MARKUS. Zinātņu prorektore Dr.philol. Ieva OZOLA

 
ZINĀTNISKIE INSTITŪTI 

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU INSTITŪTI 

Elektronikas un datorzinātņu institūts (http://www.edi.lv). Dzērbenes iela 14, 
Rīga, LV 1006. Tel.: 67554500. Fakss: 67555337. E pasts: info@edi.lv. Direktors 
LZA īst.loc., Dr.sc.comp. Modris GREITĀNS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 
Dr.sc.ing. Roberts KADIĶIS
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 Fizikālās enerģētikas institūts (www.fei-web.lv), Krīvu iela 11, Rīga, LV 1006. 
Tel.: 67552011. Fakss: 67550839. E pasts: energija@edi.lv. Direktors Dr.sc.ing. Gaidis 
KLĀVS. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.sc.ing. Anna MUTULE

LU Cietvielu fizikas institūts (http://www.cfi.lu.lv). Ķengaraga iela 8, Rīga, 
LV 1063. Tel.: 67187816. Fakss: 67132778. E pasts: issp@cfi .lu.lv. Direktors LZA īst.
loc., Dr.phys. Mārtiņš RUTKIS. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.phys. Laima 
TRINKLERE 

LU Fizikas institūts (http://ipul.lv/). Miera iela 32, Salaspils, LV 2169; Jelgavas 
iela 3, Zinātņu māja, Rīga, LV 1004. Tel.: 67944700. E pasts: fizinst@sal.lv. Direktors 
Dr.phys. Leonīds BULIGINS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs LZA īst.loc., Dr.phys. 
Agris GAILĪTIS 

LU Matemātikas un informātikas institūts (http://www.lumii.lv/). Raiņa 
bulvāris 29, Rīga, LV 1459. Tel.: 67224730, 67211023. Fakss: 67820153. E pasts: 
imcs@lumii.lv. Direktore Ināra OPMANE. Zinātnes direktors LZA kor. loc. 
Dr.sc.comp. Kārlis ČERĀNS

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (http://virac.eu). Irbene, Ances 
pagasts, Ventspils novads, LV 3601. Tel.: 63656089; Inženieru iela 101, Ventspils, 
LV 3600. Tel.: 63629656, 29230818. Fakss: 63629660. E pasts: virac@venta.lv, 
infovirac@venta.lv. Direktors Dr.sc.ing. Aleksejs KLOKOVS. Zinātniskās padomes 
priekšsēdētājs Dr.phys. Juris FREIMANIS

LZA Sertifi kācijas centrs (http://www.sertifi kacijascentrs.lv/). Akadēmijas 
laukums 1, Rīga, LV 1050. Tel./fakss: 67212807. E pasts: certcn@latnet.lv. Direktors 
LZA īst.loc. Imants MATĪSS

 ĶĪMIJAS UN BIOLOĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (http://www.osi.lv). Aizkraukles iela 21, 
Rīga, LV 1006. Tel.: 67014801. Fakss: 67550338. E pasts: sinta@osi.lv. Direktors LZA 
kor.loc., Dr.chem. Osvalds PUGOVIČS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs LZA īst. 
loc., Dr..chem. Edgars SŪNA

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (http://www.kki.lv). Dzērbenes iela 27, 
Rīga, LV 1006. Tel.: 67553063. Fakss: 67550635. E pasts: koks@edi.lv. Direktors LZA 
kor.loc., Dr.sc.ing. Uģis CĀBULIS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Jānis 
RIŽIKOVS 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas 
institūts (līdz 2016. g. – RTU Neorganiskās ķīmijas institūts) (http://www.rtu.lv/). Paula 
Valdena iela 3/7, Rīga, LV 1048. Tel.: 29450343. E pasts: jgrabis@rtu.lv. Direktors LZA 
īst.loc., Dr.habil.sc.ing. Jānis GRABIS 
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Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (http://bmc.biomed.lu.lv). 
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV 1067. Tel.: 67808200. Fakss: 67442407. E pasts: 
bmc@biomed.lu.lv. Direktors LZA kor.loc., Dr.biol. Nils ROSTOKS. Zinātniskā 
direktore LZA īst.loc., Dr.biol. Aija LINĒ. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs LZA īst.
loc., Dr.biol. Jānis KLOVIŅŠ

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (http://www.lhei.lv). Voleru iela 4, Rīga, 
LV 1007. Tel./fakss: 67601995. E pasts: hydro@latnet.lv. Direktore Dr.biol. Anda 
IKAUNIECE. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol. Solvita STRĀĶE 

LU Bioloģijas institūts (www.lubi.lu.lv). O. Vacieša iela 4, Rīga, LV 1004. Tel./ 
fakss: 67944988. E pasts: liga.jankevica@lu.lv. Direktore Dr.biol. Līga JANKEVICA. 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol. Gunta ČEKSTERE 

Nacionālais botāniskais dārzs (http://www.nbd.gov.lv). Miera iela 1, Salaspils, 
LV 2169. Tel.: 67945460. Fakss: 67945459. E pasts: nbd@nbd.gov.lv. Direktora p. i. 
Artis VĪTIŅŠ. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol. Dace KĻAVIŅA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU INSTITŪTI

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 
(www.bior.lv). Lejupes iela 3, Rīga, LV 1076, Latvija. Tālrunis: +371 67620513. Fakss: 
+371 676720434. E pasts: bior@bior.lv. Direktors LZA īst. loc., Dr.med.vet., Ph.D. 
Aivars BĒRZIŅŠ. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja p.i. Dr.biol. Dina CĪRULE

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (http://www.silava.lv). Rīgas iela 
111, Salaspils, Salaspils novads, LV 2169. Tel.: 67942555. Fakss: 67901359. E pasts: 
inst@silava.lv. Direktors Dr.silv. Jurģis JANSONS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 
LZA īst.loc., Dr.silv. Tālis GAITNIEKS 

LLU APP Dārzkopības institūts (www.darzkopibasinstituts.lv). Graudu iela 1, 
Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobele, LV 3701. Tel.: 28650011. Fakss: 63781718. E pasts: 
lvai@lvai.lv. Direktore Mg.oec., Mg.sc.soc. Inese EBELE. Zinātniskās padomes 
priekšsēdētāja LZA īst.loc., Dr.biol. Edīte KAUFMANE 

LLU APP Agroresursu un ekonomikas institūts (www.arei.lv). Struktoru iela 
14, Rīga, LV  1039. Tel.: 67552909. E pasts: arei@arei.lv, juridiskā adrese: Zinātnes 
iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV 4126. Direktore Ineta 
STABULNIECE. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr. geogr. Pēteris LAKOVSKIS 

LLU Zemkopības institūts (http://www.zzi.llu.lv). Zemkopības institūta ciems, 
Skrīveru novads, LV 5125. Tel.: 65197512. E pasts: szc@inbox.lv, skriveri@llu.lv. 
Direktors Dr.agr. Jānis VIGOVSKIS 
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HUMANITĀRO un SOCIĀLO ZINĀTŅU INSTITŪTI

LU Filozofijas un socioloģijas institūts (http://www.fsi.lu.lv). Kalpaka bulvāris 4, 
3. stāvs, Rīga, LV 1050. Tel.: 67034861. E pasts: fsi@lza.lv. Direktore LZA īst.loc., 
Dr.habil.phil. Maija KŪLE. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja LZA kor.loc., Dr.phil. 
Solveiga KRŪMIŅA-KOŅKOVA 

LU Latviešu valodas institūts (http://www.lulavi.lv). Kalpaka bulvāris 4 (111., 
308. kab.), Rīga, LV 1050. Tel./fakss: 67227696. E pasts: latv@lza.lv. Direktore: 
Dr.philol. Sanda RAPA. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr. philol. Solvita 
BERRA

LU Latvijas vēstures institūts (http://www.lvi.lv). Kalpaka bulvāris 4, Rīga, 
LV 1050. Tel.: 67034868. E pasts: lvi@lza.lv. Direktors Dr.hist., prof. Gvido STRAUBE. 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ilze BOLDĀNE-ZEĻENKOVA

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (http://www.lufmi.lv). 
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV 1423. Tel./fakss: 67229017. E pasts: info@lulfmi.lv. 
Direktore Dr.philol. Dace BULA. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs LZA īst.loc., 
Dr.habil.philol. Benedikts KALNAČS

LZA Eiropas politikas pētījumu institūts (EPPI). Tel.: 29417214. E pasts: 
eppi@lza.lv. Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Direktore Dr.oec. Zane ZEIBOTE. 
Padomes priekšsēdētāja LZA īst. loc., Dr.habil.oec. Inna ŠTEINBUKA

LZA EPPI Eiropas dokumentācijas centrs (EDC). Tel.: 29368802. E pasts: 
edc@lza.lv. Rūpniecības iela 10, Rīga, LV 1010. Direktore Linda ELTERMANE

LZA Ekonomikas institūts, SIA (http://www.eilza.lv/). Akadēmijas laukums 1, 
15. stāvs, Rīga, LV 1050. Tel.: 20207092. E pasts: ei@lza.lv. Valdes priekšsēdētāja, 
direktore Dr.paed. Ņina LINDE. Padomes priekšsēdētāja LZA īst.loc., Dr.habil.oec. 
Baiba RIVŽA

LMA Mākslas vēstures institūts (http://www.lma-mvi.lv/lv). Akadēmijas laukums 
1–301/302, Rīga, LV 1050. Tel.: 67227852. E pasts: art@lza.lv. Direktors LZA goda 
loceklis, Dr.habil.art. Eduards KĻAVIŅŠ

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts (https://khi.liepu.lv). 
Kūrmājas prospekts 13–303, Liepāja, LV 3401. Tel.: 63454183, 22046612. E pasts: 
khi@liepu.lv. Direktore Dr.philol. Anita HELVIGA 

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts 
(HESPI) (http://www.hespi.lv). Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201. Tel.: 29456089. E pasts: 
hespi@va.lv. Direktore Dr.oec. Agita LĪVIŅA. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 
Dr.sc.comm. Jānis BUHOLCS
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CITAS ZINĀTNISKĀS IESTĀDES 

LU Akadēmiskā bibliotēka (http://www.acadlib.lu.lv). Rūpniecības iela 10, 
Rīga, LV 1235. Tel.: 67033958, 67033956. E pasts: acadlib@lib.acadlib.lv. Direktore 
Dr.h.c.philol. Venta KOCERE 

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (www.innovation.lv/ltc). Brīvības gatve 223a, Rīga, 
LV 1039. E pasts: tekhcenter@ tekhcenter.lv. Direktors Ints VĪKSNA 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (http://www.viaa.gov.lv). Vaļņu iela 1 (3. stāvs), 
Rīga, LV 1050. Tel.: 67814322. Fakss: 67814344. E pasts: info@viaa.gov.lv. Direktore 
Dita TRAIDĀS. Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
direktore Elita ZONDAKA 

EURAXESS Latvija (http://www.euraxess.lv/). Valsts izglītības attīstības aģentūra, 
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. Tel.: 67358451, 67814322. Fakss: 67814344. E pasts: 
janis.ancans@viaa.gov.lv. Vadītājs Jānis ANCĀNS

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (http://www.llmza.lv). 
Republikas laukums 2-2314, Rīga, LV 1981. Tel.: 67223448. E pasts: lmzn@lza.lv. 
Prezidente LZA īst.loc., Dr.habil.oec. Baiba RIVŽA. Viceprezidenti: LZA īst.loc., 
Dr.habil.biol. Īzaks RAŠALS, LZA īst. loc., Dr.oec. Irina PILVERE. Zinātniskā 
sekretāre Mg.sc.soc. Ligita ĀZENA

ZINĀTNISKĀ IZDEVĒJDARBĪBA 

Apgāds “Zinātne”, SIA (http://www.zinatnesgramatas.lv). Akadēmijas laukums 1, 
Rīga, LV 1050. Tel.: birojs 67212797, “Zinātnes” grāmatnīca 67225767. Fakss: 
67227825. E pasts: zinatne@zinatne.com.lv. Valdes priekšsēdētāja Ingrīda SEGLIŅA 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm; 
http://lasproceedings.lv). Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Tel.: 67229830. Fakss: 
67821153. E pasts: vestis@lza.lv; lzavestis@inbox.lv; proceed@lza.lv. Redakcijas 
vadītājs Arno JUNDZE. Žurnāls publicē rakstus latviešu un angļu valodā 

Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls (http://fei-web.lv/Žurnāli). Krīvu 
iela 11, Rīga, LV 1006. Tel.: 67551732. E pasts: leo@lza.lv. Galvenais redaktors LZA 
goda. loc., Dr. habil.sc.ing. Namejs ZELTIŅŠ. Žurnāls publicē rakstus angļu valodā.

Žurnāls “Mechanics of Composite Materials” (http://www.pmi.lv/html/ 
LvJournalAbout.html). Aizkraukles iela 23, Rīga, LV 1006. E pasts: mcm@pmi.lv. 
Galvenais redaktors LZA kor.loc. Andris ČATE. Žurnāls iznāk angļu un krievu valodā 
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Žurnāls “Magnetohydrodynamics” (http://mhd.sal.lv/). Miera iela 32, 
Salaspils - 1, LV 2169. E pasts: vladimirs.zuks@lu.lv, andrejs.cebers@lu.lv, 
svetlana.scanicina@lu.lv, sveta@sal.lv. Galvenais redaktors LZA īst.loc. Andrejs 
CĒBERS. Žurnāls iznāk angļu valodā 

Žurnāls “Automatic Control and Computer Sciences” (http://www.edi.lv/en/
scientific-journal). Dzērbenes iela 14, Rīga, LV 1006. Tel.: 67558164. Fakss: 67555337. 
E pasts: avt@edi.lv. Galvenais redaktors LZA īst.loc. Modris GREITĀNS. Žurnāls 
iznāk angļu un krievu valodā 

Žurnāls “Chemistry of Heterocyclic Compounds” (http://hgs.osi.lv/index.php/
hgs/index). Aizkraukles iela 21, Rīga, LV 1006. Tel.: 67014921. Fakss: 67550338. 
E pasts: hgs@osi.lv. Galvenais redaktors Aleksandrs TERENTJEVS. Žurnāls iznāk 
angļu un krievu valodā 

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls (http://www.lvi.lv/lv/LVIZ.htm). Kalpaka 
bulvāris 4, Rīga, LV 1050. Tel.: 26556776. E pasts: kristine.ante@lu.lv. Galvenā 
redaktore Ieva EIHMANE. Žurnāls publicē rakstus latviešu, angļu un vācu valodā. 
(Žurnāls dibināts 1936. gadā, atjaunots 1991. gadā) 

Latvijas Universitātes populārzinātnisks žurnāls par astronomiju “Zvaigžņotā 
Debess” (http://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zurnali/zvaigznota-debess/, Digitālais 
arhīvs: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1171). Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1050. 
Tel.: 67034587. E pasts: zvd@lu.lv. Galvenais redaktors Dr.paed. Ilgonis VILKS. 
Žurnāls iznāk latviešu valodā kopš 1958. gada

LZA, LZP un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” 
(http://www.lza.lv/). Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Tel.: 67212706, 67225361, 
26592081. Fakss: 67821153. E pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lv. Redaktore Ilona 
GEHTMANE-HOFMANE. Laikraksts iznāk latviešu valodā

Žurnāls “Ilustrētā Zinātne” (http://www.ilustretazinatne.lv/). Andrejostas iela 23, 
Rīga, LV 1045. Tel.: 67063100; 26514838. E pasts: ilustretazinatne@dienaszurnali.lv. 
Galvenā redaktore Anita KANTĀNE. Žurnāls iznāk latviešu valodā

Žurnāls “Ilustrētā Pasaules Vēsture” (http://www.ilustretavesture.lv). 
Andrejostas iela 17, Rīga, LV 1045. Tel.: 67273311, 26514838. E pasts: 
ilustreta.vesture@dienaszurnali.lv. Galvenā redaktore Aiva LAPIŅA. Žurnāls iznāk 
latviešu valodā 

Žurnāls “Akadēmiskā Dzīve” (“Akadēmiskās Dzīves Tēvzemes apgāda” un 
LU Akadēmiskā apgāda izdevums, http://www.lu.lv/adz/). Ģertrūdes iela 123, Rīga, 
LV 1009. Tel.: 67217124. E pasts: akademiskadzive@austrums.lv. Galvenais redaktors 
Ainars DIMANTS. Žurnāls iznāk latviešu valodā 
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Žurnāls “Enerģija un Pasaule” (SIA “Enerģija un Pasaule”, energijaunpasaule.lv). 
Dzirciema iela 121, Rīga, LV 1055. Tel.: 29446806. E pasts: energijaunpasaule@gmail.
com. Galvenais redaktors Leo JANSONS. Žurnāls iznāk latviešu valodā. 

Žurnāls “Mākslas Vēsture un Teorija” (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta izdevums, www.lma-mvi.lv). Akadēmijas laukums 1–301/302, 
LV–1050, Rīga. Tel.: +371 67227852. E pasts: art@lza.lv. Galvenā redaktore Dr.art. 
Elita GROSMANE. Žurnāls iznāk kopš 2003. gada.
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                          4.  p i e l i k u m s

LATVIJAS ZINĀTNES ORGANIZĒŠANĀ IESAISTĪTO PERSONU 
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS      

 Telefons Elektroniskā pasta adrese 

ANDERSONS Bruno 67552554 bruno.andersons@edi.lv 
ARHIPOVA Irina 63005685 zinpror@llu.lv
AUGULE Ināra 67225764 lza@lza.lv 
AUZIŅŠ Mārcis 67033700 marcis.auzins@lu.lv 
ĀZENA Ligita 29215144 lmzn@lza.lv, emeritus@lza.lv

BALODIS Ringolds 67034447 ringolds.balodis@lu.lv 
BALTIŅŠ Māris 26319362 maris.baltins@vvc.gov.lv
BARŠEVSKIS Arvīds 65425452 arvids.barsevskis@du.lv
BĒRZIŅŠ Aivars 67620526 aivars.berzins@bior.lv
BLAZARENE Jeļena 67228421 jelena.blazarene@lzp.gov.lv
BOLDĀNE–ZEĻENKOVA Ilze   26593299 
BORZOVS Juris 29257530  juris.borzovs@lu.lv
BRICE Anastasija 67229830 lzavestis@inbox.lv
BROKS Kristaps 67227391 int@lza.lv
BULA Dace 67212872 dace.bula@lulfmi.lv 
 67229017 litfom@lza.lv
BULIGINS Leonīds  67033777  leonids.buligins@lu.lv
BUNDULE Maija 67785423  maija.bundule@viaa.gov.lv 
BURIMA Maija 65425452 maija.burima@du.lv
BUŠMANE Aina 25444749 aina0606@inbox.lv

CĀBULIS Uģis 29272658,  cabulis@edi.lv
 67552581
CĒBERS Andrejs 29195961  andrejs.cebers@lu.lv; aceb@latnet.lv
CIMERMANIS Saulvedis 26223068,  zintaliepa@gmail.com 
CĪRULE Dina  dina.cirule@bior.lv

ČATE Andris 26416672 and_cate@latnet.lv; 
  andris.cate@rtu.lv
ČEKSTERE Gunta 67944988 offi ce@email.lubi.edi.lv
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DAIJA Daina   67220725  chem@lza.lv
DAMBROVA Maija 66155159 maija.dambrova@farm.osi.lv
DEHTJARS Jurijs 29469104 dekhtyar@latnet.lv
Dežurants Augstceltnes vestibilā 67229350 
DIMANTS Ainārs 67217124 akademiskadzive@austrums.lv
DRUVIETE Ina 26352167 ina.druviete@lu.lv

EBELE Inese 63722294 inese.ebele@llu.lv
EDŽIŅA Alma 67223931 alma@lza.lv 
EGLĪTIS Ilgmārs 67932863 ilgmars.eglitis@lu.lv
EIHMANE Brigita 25601928 edc@lza.lv
EIHMANE Ieva 29278758 ieva.eihmane@lu.lv
ERTS Donāts 67033936 donats.erts@lu.lv
ĒRGLIS Andrejs 29293376 a.a.erglis@stradini.lv

FREIMANIS Juris 29144160 juris.freimanis@venta.lv

GAILĪTIS Agris 28878453 gailitis@sal.lv 
GAITNIEKS Tālis 26463738 talis.gaitnieks@silava.lv 
GEHTMANE-HOFMANE Ilona 26592081 zinatnesvestnesis@lza.lv
GERHARDS Guntis 29241336 lvi@lza.lv
GOVINČUKA Dace 67225361 lza@lza.lv 
GRABIS Jānis 29450343  jgrabis@rtu.lv 
GRĀVĪTIS Uldis 67543413 uldis.gravitis@lspa.lv
GREITĀNS Modris 67554500  modris_greitans@edi.lv
GRUNDSPEŅĶIS Jānis 29453128 janis.grundspenkis@rtu.lv

HOHLOVA Vera 67225889 humana@lza.lv

IKAUNIECE Anda 67601995 anda.ikauniece@lhei.lv 

JANKEVICA Līga  67944988  liga.jankevica@lu.lv
JANSONE Ieva 67212797 zinatne@zinatne.com.lv 
JANSONE Ilga 67227696,  ilgajan@lza.lv 
 29550647
JANSONS Jurģis 26190266 jurgis.jansons@silava.lv
JANSONS Leo 26245896 leo@lza.lv
JAUDZEMS Kristaps 67014817 kristaps.jaudzems@osi.lv
JAUNŽEIKARE Lilita 67228508 lilita.jaunzeikare@lza.lv
JUHNA Tālis 29226441  talis.juhna@rtu.lv
JUNDZE Arno 29996622 lzavestis@inbox.lv
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JUNDZIS Tālavs 29489249 tjundzis@gmail.com 

KADIĶIS Roberts  info@edi.lv
KALNAČS Benedikts 29610407 benedikts.kalnacs@lulfmi.lv
KALVIŅŠ Ivars 67225361  ivars.kalvins@lza.lv 
KARNĪTE Raita 29411607 raita@epc.lv
KAUFMANE Edīte 63722294,  kaufmane@latnet.lv
 29495118
KIOPA Agrita    agrita.kiopa@rsu.lv
KIPERE Zaiga 29557810 
KLĀVS Gaitis 67552011 energy@edi.lv
KLOKOVS Aleksejs 63629656 aleksejs.klokovs@venta.lv
KLOVIŅŠ Jānis 67808003, klovins@biomed.lu.lv
 26438469
KĻAVIŅA Dace 28304310  dace.klavina@nbd.gov.lv 
KĻAVIŅŠ Eduards 67227852 art@lza.lv
KĻAVIŅŠ Māris 29479430 mklavins@lanet.lv 
KOCERE Venta 29549145 venta.kocere@lu.lv 
KOKINA Irena 65422180 irena.kokina@du.lv
KOĶE Tatjana 29242916  Tatjana.Koke@rsu.lv
KOZLOVSKIS Vitālijs 67222817 daina@lza.lv 
KRASŅIKOVS Andrejs 29436518 akrasn@latnet.lv
KRŪMIŅA-KOŅKOVA Solveiga 28385810 solveiga.krumina-konkova@lu.lv
KRŪMIŅŠ Gatis 25416191 gatis.krumins@va.lv
KRŪMIŅŠ Juris  67034794 Juris.Krumins@lu.lv 
KŪLE Maija 28385810 fsi@lza.lv; maija.kule@gmail.com 

LAIPNIECE Diāna  diana.laipniece@izm.gov.lv
LAKOVSKIS Pēteris 29139987 peteris.lakovskis@@arei.lv
LANGE Elmārs 67225241 elmars.lange@lza.lv; skc@lza.lv 
LAPIŅA Aiva 67273311 aiva.lapina@dienaszurnali.lv
LEGZDIŅA Antra 20220106 proceed@lza.lv 
LINDE Ņina 29188707 nina.linde@lza.lv
LINĒ Aija 67808208, aija@biomed.lu.lv
 29357839
LĪVIŅA Agita 29456089 hespi@va.lv

MARKUS Dace 26442598  markus@latnet.lv; 
  dace.markus@liepu.lv 
MATĪSS Imants 67212807 certcn@latnet.lv 
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MILLERS Tālis 67225361 talism@inbox.lv 
MUIŽNIEKS Indriķis 67034300 Indrikis.Muiznieks@lu.lv 
MUROVSKA Modra  29554119 Modra.Murovska@rsu.lv;
  modra@latnet.lv
MUTULE Anna 67552011 Anna.Mutule@rtu.lv

NEGREJEVA Sofja 26024436 fi zteh@lza.lv

OPMANE Ināra 67224730 inara.opmane@lumii.lv
OZOLA Ieva 63407783 ieva.ozola@liepu.lv
OZOLS Andris 67089456,  aozols@latnet.lv
 67089201

PĒTERSONS Aigars 29203598 rector@lsu.lv; 
  aigars.petersons@rsu.lv
PETROVS Vilis 26070765
PILVERE Irina 63022584 rektors@llu.lv; irina.pilvere@llu.lv
PUGOVIČS Osvalds 67551207 osvalds@osi.lv

RAČA Gunta   gunta.raca@lu.lv
RAŠALS Īzaks 29516935 izaks.rasals@lu.lv  
RIBICKIS Leonīds 67089300 leonids.ribickis@rtu.lv
RIVŽA Baiba 29254469 baiba.rivza@llu.lv
RIŽIKOVS Jānis 67553063 koks@edi.lv
ROSTOKS Nils  nils.rostoks@lu.lv
RUTKIS Mārtiņš 67854986 martins.rutkis@cfi .lu.lv

SEGLIŅA Ingrīda 67212797 zinatne@zinatne.com.lv
SEGLIŅŠ Valdis 67034326 valdis.seglins@lu.lv
SILIŅA Ieva 29175735 info@ljza.lv
SILIŅŠ Andrejs 67223633 silins@lza.lv; fi zteh@lza.lv 
SJAKSTE Nikolajs 29198804 Nikolajs.Sjakste@lu.lv
SKUDRA Rūta 67225793 arhivs@lza.lv  
SPĀRĪTIS Ojārs  67225361 sparitis@lza.lv
SPĪGULIS Jānis  Janis.Spigulis@lu.lv; 
  janispi@latnet.lv
STABULNIECE Ineta 67552909 arei@arei.lv
STAFECKA Anna 28604876 anna.stafecka@inbox.lv
STENGREVICA Ilze 26385060 ilze.stengrevica@lza.lv; prese@lza.lv
STEPANOVS Dmitrijs 67047971 dmitrijs.stepanovs@izm.gov.lv
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STRĀĶE Solvita 67610850  solvita.strake@lhei.lv
SŪNA Edgars 67014895 edgars@osi.lv

ŠTEINBUKA Inna 29417214 inna.steinbuka@lu.lv
ŠTERNBERGS Andris 67187810 stern@latnet.lv 
ŠUPLINSKA Ilga 67223905 pasts@izm.gov.lv

TEIKMANIS Andris   andris.teikmanis@lma.lv
TRAIDĀS Dita 67814334 dita.traidas@viaa.gov.lv
TRAPENCIERE Ilze  27897704  ilze.trapenciere@lza.lv
TRAPENCIERIS Pēteris 67014936,  peteris@osi.lv
 29158550
TRINKLERE Laima 67253592 trinkler@latnet.lv
TURKS Māris 67089251 maris.turks@rtu.lv

ŪBELIS Arnolds 29498659 Arnolds.Ubelis@viaa.gov.lv 

VIGOVSKIS Jānis 65197529 janis.vigovskis@llu.lv
VILKS Ilgonis 67034587 vilks@latnet.lv; ilgonis.vilks@lu.lv 
VĪTIŅŠ Artis 67945460 nbd@nbd.gov.lv

ZEIBOTE Zane 29417214 zane.zeibote@lu.lv
ZELTIŅŠ Namejs 29363105 zeltinh@gmail.com
ZEMĪTIS Guntis 67225889  humana@lza.lv; 
 26416884 guntis.zemitis@gmail.com
ZEPS Arturs 26566442 arturs.zeps@rtu.lv
ZONDAKA Elita 67785400 elita.zondaka@viaa.gov.lv

ŽŪRIŅŠ Aivars 67550635 aivars@edi.lv
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PIEZĪMĒM

SIA Apgāds “Zinātne”. Akadēmijas laukumā 1.
Rīga, LV 1050. Reģistrācijas apliecība Nr. 40003576967.

Iespiesta SIA “Dardedze Hologrāfi ja”


