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JAUNI IZAICINĀJUMI 
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS IZAUGSMEI

Latvijas Zinātņu akadēmijai 2021. gads 
ir bijis nopietnu pārbaudījumu laiks. 
Pandēmijas noteiktie ierobežojumi prak-
tiski pilnībā pārtrauca iespēju tikties un 
apspriest zinātnei, ekonomikai un kultūrai 
vitāli svarīgus jautājumus klātienē. 
Zināt niskās konferences un semināri, 
kuros dažādu valstu zinātņu akadēmiju 
locekļi un pētnieki būtu varējuši ierastajā 
kārtībā diskutēt par visām nācijām 
būtiski nozīmīgām tēmām – tostarp 
par nepieciešamību pastiprināti skaidrot lēmējinstitūcijām to, ka zinātnes 
un tehnikas progress nedrīkst pārvērsties par cilvēces eksistences pamatus 
graujošu spēku, – notika pārāk reti. Diemžēl antropoloģiskās darbības ietekmi 
uz klimata pārmaiņām, dabu, fosilajiem resursiem, pārtikas kvalitāti, kā arī 
uz katastrofāli pieaugošo vides piesārņojuma līmeni joprojām nav izdevies 
apturēt. Pievienojies arī energoresursu defi cīts un enerģētiskā nabadzība jeb 
situācija, kad liela daļa energoresursu cenu ir piedzīvojušas milzīgu kāpumu ar 
tam sekojošu infl ācijas vilni visā pasaulē. 

Arī Covid-19 pandēmija joprojām turpina gan graut valstu ekonomikas, gan 
arī apdraud daudzu cilvēku veselību. Īpašu apdraudējumu izraisa dezinformācijas 
vilnis, kas veļas pāri pasaulei, izmantojot digitālos informācijas izplatīšanas 
rīkus – sociālos tīklus un platformas. Pseidozinātnisku un sazvērestības teoriju 
nekontrolēta izplatība grauj sabiedrības uzticēšanos savām lēmējinstitūcijām 
un arī zinātnei kā patiesas un uzticamas informācijas avotam. 

Tie ir izaicinājumi, ar kuriem nevar nerēķināties un kas prasa steidzamus 
un neordinārus risinājumus. Kā jebkurā attīstības krīzē, arī šobrīd arvien vairāk 
cilvēku lūkojas zinātnieku virzienā, cerībā, ka tieši zinātne tās vienojošo 
organizāciju personā spēs rast risinājumus samilzušajām problēmām. Un mēs 
nedrīkstam uz šiem  izaicinājumiem nereaģēt.

Tieši tāpēc Latvijas Zinātņu akadēmija, tāpat kā daudzu citu valstu 
zinātniekus apvienojošās organizācijas, 2021. gadā īpaši pievērsās gan 
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Covid-19, gan atjaunojamās enerģētikas, ekonomiskās izaugsmes un stabili-
tātes, kā arī klimata pārmaiņu problemātikai. Mūsu akadēmijas nodaļās, it īpaši 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā, Fizikas un tehnisko zinātņu 
nodaļā, kā arī Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātņu nodaļā, vairākas 
sēdes tika veltītas pētījumiem un risinājumiem tieši šajās zinātnes, pētniecības 
un tehnoloģiju jomās.

Arī 2022. gads Latvijas Zinātņu akadēmijai būs jaunu izaicinājumu gads. 
Balstoties savā jaunajā stratēģijā noteiktajā, akadēmija uzsāks aktīvu inovatīvo 
zinātniski tehnoloģisko projektu ekspertīzi Atjaunošanas un noturības 
mehānisma programmu ietvaros. Esam iecerējuši sniegt atbalstu Ekonomikas 
ministrijai un tās padotības iestādēm ne tikai projektu izvērtēšanā un realizē-
šanā, bet arī rekomendāciju izstrādē projektu pieteicējiem, lai palīdzētu rast 
tādus risinājumus, kas spētu konkurēt Eiropas un pasaules tirgos, nodrošinot 
zināšanu ietilpīgu produktu un tehnoloģiju eksporta pieaugumu.

2021. gads Latvijas Zinātņu akadēmijai bija nozīmīgs kā akadēmijas 
dibināšanas 75. jubilejas gads. Tas noteica arī nepieciešamību atskatīties uz 
paveikto šajā laikā, uz akadēmijas transformācijas procesu no padomju tipa 
zinātņu akadēmijas uz Rietumu pasaulē visizplatītāko modeli – personālo 
zinātņu akadēmiju. Šim jautājumam tika veltīta arī īpaša konference – 
ilggadējā akadēmijas vadītāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa otrie lasījumi. Izmaiņas 
akadēmijas struktūrā un funkcijās joprojām ienes savas korekcijas akadēmijas 
darbībā, kā arī sabiedrības attieksmē pret to. Joprojām aktuāli ir jautājumi par 
akadēmijas lomu Latvijas zinātnē un sabiedrībā un tās ietekmi uz augstākās 
izglītības, zinātnes, pētniecības un inovācijas politiku mūsu valstī un Baltijas 
reģionā. 

Kā pārresoru institūcija Latvijas Zinātņu akadēmija ir optimāla zinātniskā 
organizācija, kuras misija šobrīd mainās no koncentrēšanās uz zinātnes 
ekselences un zināšanu pārneses veicināšanas, zinātnes popularizācijas 
un jauniešu piesaistes zinātnei, pētniecībai un inovācijai uz plašu iesaisti 
optimālas inovāciju ekosistēmas izveidē Latvijā. 

Latvijas Zinātņu akadēmija vēlas un spēj iesaistīties inovatīvo mazo un 
vidējo uzņēmēju atbalsta programmās. Šajā nolūkā 2021. gadā akadēmija 
iesniedza Ekonomikas ministrijai priekšlikumu paketi, kurā detalizēti izklāstīja 
Latvijas zinātnieku sasniegumus, ieceres un konkrētu inovatīvu produktu un 
tehnoloģiju izstrādē bāzētus projektus. Šie projekti, mūsuprāt, spilgti iezīmē 
akadēmijas vēlmi aktīvāk iesaistīties inovācijas procesā, kas palīdzētu Latvijas 
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ekonomiskajai izaugsmei un tās transformācijai par zināšanās balstītu, uz 
inovatīvu produktu un tehnoloģiju eksportu orientētu ekonomiku. 

2021. gadā pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas iniciatīvas darbību atjaunoja 
Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa vadībā. Par panākumu uzskatām arī Ekonomikas ministrijas 
un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto jauno inovāciju politikas 
īsteno šanas un vadības modeli, kur īpašu vietu ieņem arī Latvijas Zinātņu 
akadēmija. 

2022. gadā iecerēts uzsākt Inovāciju atbalsta fonda darbību. Tas ir jauns 
izaicinājums un iespēja akadēmijai, izmantojot šī fonda fi nansējumu, plaši 
iesaistīties inovāciju veicināšanā Latvijā. Tālākā perspektīvā Latvijas Zinātņu 
akadēmija varētu kļūt par mājvietu arī ārvalstu inovatīvajiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmējiem, kas vēlētos inovatīvus produktus un tehnoloģijas 
sertifi cēt Eiropas Savienības tirgos un ražot tos Latvijā. Tas savukārt palīdzētu 
Latvijai piesaistīt gan inovatīvus risinājumus, gan arī fi nansējumu jaunu 
produktu, tehnoloģiju un know how pārnesei un ieviešanai ražošanā.

2021. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija organizēja arī ikgadējo konkursu 
par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā, kurā no 42 pieteiktajiem 
darbiem vienpadsmit izpelnījās konkursa uzvarētāja godu. Papildus vienpad-
smit darbi tika apbalvoti ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstiem.

Šie darbi aptver plašu pētījumu spektru no fundamentāliem pētījumiem 
fi zikas nozarē viedo materiālu jomā, vīrusu virsmas olbaltumvielu struktūr-
pētījumiem, kas atrodas uz robežas starp teorētisko un pielietojamo zinātni, 
līdz pat praktiskiem pielietojamās zinātnes sasniegumiem, kas dod iespēju 
ražot bionoārdāmus materiālus no atkritumiem, kas varētu aizstāt plastmasas 
daudzās to pielietojuma jomās.

Īpaši bagātīgs pieteikto sasniegumu klāsts bija humanitāro un sociālo 
zinātņu jomā – no jezuītu bibliotēkas materiālu izpētes un Latvijas arheologu 
snieguma apkopojuma rokasgrāmatā līdz fi lozofi skam pētījumam par mūsu 
izpratni par meliem un patiesību, kas ir aktuāli mūsdienu komplicētajā 
informatīvajā telpā.

Ar gandarījumu varam secināt, ka ir būtiski pieaugusi Latvijas zinātnieku 
vēlme dot savu pienesumu Latvijas ekonomikas attīstībā, – konkursa 
uzvarētāju lokā dominē izcili sasniegumi palietojamajā zinātnē, kas ieguvuši 
septiņas no vienpadsmit izcilāko zinātnes sasniegumu balvām. To vidū ir gan 
inovatīvs, īpaši ātrdarbīgs termo-elektrisks starojuma sensors (TESS), kam 
paredzams plašs pielietojuma spektrs, gan inovatīvi materiāli izturīgu ceļa 
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segumu ražošanai, gan jauni risinājumi konkurētspējīgas lopbarības ražošanai 
Latvijā, kā arī elektrosintēzes procesu izstrāde ar pielietojumu jaunu ķīmisko 
un farmaceitisko produktu ražošanā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas organizētā zinātnes sasniegumu konkursa 
rezultāti vēlreiz apliecina, ka Latvijas zinātnieki ir spējīgi gan izstrādāt 
jaunus produktus un tehnoloģijas, gan arī rast risinājumus neatrisinātām 
fundamentālajām zinātnes problēmām, kas paver ceļu uz nākotnes 
tehnoloģijām. 

Esmu pārliecināts, ka 2022. gads Latvijas zinātnei būs tālākas izaugsmes 
un nozīmīgu sasniegumu gads un ka tajā arvien pieaugoša būs Latvijas Zinātņu 
akadēmijas loma. 

LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDENTA 
IVARA KALVIŅA APSVEIKUMS AKADĒMIJAS SAIMEI

Ļoti cienījamā Latvijas Zinātņu akadēmijas saime!

Man ir liels prieks apsveikt jūs ar vēsturisko sasniegumu – augstceltnes ēkas 
iegūšanu LZA īpašumā. Ir noslēdzies mūsu kopējā un neatlaidīgā darba cēliens 
vairāku gadu garumā. Tāpēc vēlos no sirds pateikties akadēmiķiem Ojāram 
Spārītim, Andrejam Ērglim, Andrim Šternbergam un citiem kā pašreizējās, tā 
iepriekšējās LZA vadības komandas dalībniekiem, kā arī Guntai Račas kundzei 
ar komandu, LZA lietu pārvaldniekam Vitālijam Kozlovskim un visiem, 
visiem manis šeit neminētajiem darbiniekiem, kas devuši savu ieguldījumu, 
lai panāktu, ka tagad LZA ir ieguvusi savas mājas, kuras kopt un attīstīt, lai 
veicinātu mūsu tēvu zemes Latvijas izaugsmi. 

Mēs augsti vērtējam arī Latvijas Ministru kabineta viedo lēmumu un it 
īpaši – Finanšu ministrijas un tās vadītāja ministra Jāņa Reira kunga, kā arī 
izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces kundzes un viņas komandas 
ieguldījumu procesa virzīšanā un šī lēmuma pieņemšanā.

Mūs visus tagad gaida daudz lielāks izaicinājums – piepildīt šo māju ar 
zinātnes, pētniecības un inovācijas atbalsta un veicināšanas infrastruktūru, 
pārvēršot šo ēku no Staļina laika arhitektūras pieminekļa par mūsdienīgu 
zinātnes, inovāciju un kultūras pili. 

Taču lai atceramies ķīniešu gudrību, ka pat vistālākais ceļš sākas ar pirmo 
soli. Nu šis solis ir sperts. Strādāsim kopā, lai LZA neapstātos savā ceļā uz 
mūsu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu! Darāmā pietiks mums visiem.  
Lai mums veicas!

LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš
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Rīgā, 2022. gada 24. februārī

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS AICINĀJUMS APTURĒT 
KRIEVIJAS AGRESIJU UKRAINĀ

Latvijas Zinātņu akadēmija, tāpat kā visi, kas iestājas par tautu bezizņēmuma 
tiesībām uz pašnoteikšanos, brīvību un dzīvību, ar kategorisku nosodījumu vēršas 
pret Krievijas Federācijas (KF) bezprecedenta militāro agresiju Ukrainā. Ukraina 
nav veikusi nekādas militāras darbības pret KF teritoriju, tās militāro vai civilo 
infrastruktūru un arī ne pret tās iedzīvotājiem, kas varētu kalpot par formālu KF 
militārās agresijas ieganstu.

Gluži otrādi, tieši Krievijas Federācijas īstenotā iejaukšanās Ukrainas iekšējās 
lietās daudzu gadu garumā, separātistu militāra un ekonomiska atbalstīšana, Krimas 
aneksija un Minskas vienošanās pārkāpšana, kā arī Ukrainai atšķelto apgabalu atzīšana 
par “neatkarīgām valstīm” ir KF īstenoti klaji starptautisko tiesību pārkāpumi.

Vēl 1994. gadā Krievija, ASV un Lielbritānija panāca, ka tolaik trešā lielākā 
kodolarsenāla pasaulē īpašniece Ukraina pievienojas līgumam par kodolieroču 
neizplatīšanu un paraksta Budapeštas memorandu, ar ko tā atteicās no kodolvalsts 
statusa. Par to Ukraina saņēma Krievijas, ASV, Lielbritānijas parakstītu garantiju 
memorandu. Šis dokuments stājās spēkā no tā parakstīšanas brīža un paredzēja, ka 
Ukraina atdod kodolieročus Krievijai, bet memorandu parakstījušās valstis apņēmās 
garantēt Ukrainas neatkarību un teritoriālo nedalāmību. Vēlāk šādu apņemšanos 
rakstiski izteica arī Francija. Ķīnas Tautas Republikas valdība 1994. gada 4. decembrī 
publicēja paziņojumu, ka tā vienmēr būs kā drošības garants, lai tiktu ievērotas 
Ukrainas intereses, ja tā atteiksies no kodolieročiem.

Šobrīd KF draud visai pasaulei ar kodolkaru, ja kāds mēģinātu traucēt tai īstenot 
uzsākto agresiju pret Ukrainu. Tā ir iesaistījusi šajā karā arī Baltkrievijas Republiku, 
kas nozīmē plašu karadarbības eskalāciju un tiešu militāru apdraudējumu arī pārējām 
kaimiņvalstīm un var novest pie Trešā pasaules kara.

Latvijas Zinātņu akadēmija izsaka pilnīgu atbalstu Ukrainai kā valstij un tās 
brīvību mīlošajai tautai tās cīņā pret agresoru. Mēs aicinām visu zemju valdības 
nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, lai pārtrauktu Krievijas uzbrukumu un 
atjaunotu Ukrainas suverēnās tiesības uz teritoriju, kāda bija pirms Krimas aneksijas 
un Krievijas atbalstīto separātistu uzsāktās karadarbības Donbasā.

Tāpat mēs aicinām Krievijas Zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Zinātņu 
akadēmiju dot objektīvu vērtējumu KF armijas iebrukumam Ukrainā un darīt visu 
iespējamo, lai novērstu asinsizliešanu, ko īsteno KF bruņotie spēki suverēnās un 
neatkarīgās valsts Ukrainas teritorijā.

Mēs esam ar jums, Ukrainas tauta!
Latvijas Zinātņu akadēmija

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS AICINĀJUMI
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS AICINĀJUMS 
BALTKRIEVIJAS TAUTAI, BALTKRIEVIJAS 

ZINĀTNIEKIEM UN BALTKRIEVIJAS VALDĪBAI
Šajās dienās esam liecinieki bezprecedenta gadījumam pēckara Eiropā – 

neizprovocētai Krievijas Federācijas agresijai pret Ukrainas Republiku, ar mērķi gāzt tās 
likumīgi ievēlētu valdību. Šī ciniskā, nežēlīgā rīcība ir vērsta uz to, lai pasauli atgrieztu 
situācijā, kas bija raksturīga 20. gadsimta 30. gados, kad agresīvi nacionālsociālistiski, 
fašistiski un komunistiski režīmi dalīja pasauli ietekmes sfērās, nerēķinoties ar tautu 
suverēnajām tiesībām pašām lemt savu likteni. Tas beidzās ar globālu katastrofu, kas 
noveda pie šo režīmu sabrukuma, bet tas prasīja miljoniem cilvēku dzīvību. 

Katru dienu pienāk aizvien satraucošākas ziņas no Ukrainas. Mēs varam tikai 
apbrīnot un godbijībā noliekt galvu varonīgās Ukrainas tautas priekšā, tajā pat laikā 
nevienu cilvēku, kuram ir sirdsapziņa, nevar atstāt vienaldzīgu upuri, kurus tā spiesta 
nest brīvības dēļ, nevar atstāt vienaldzīgus terors, kuru īsteno agresors pret mierīgajiem 
iedzīvotājiem. 

Šajā brīdī mēs vēršamies pie Baltkrievijas valdības, kolēģiem zinātniekiem, 
Baltkrievijas tautas. Baltkrievijas valdība jau šobrīd ir nodevīgi vērsusies pret savu 
brāļu tautu – ukraiņiem. Krievijas karaspēks virzās uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu no 
Baltkrievijas teritorijas, kas atvieglo agresora stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Šobrīd pienāk satraucošas ziņas par iespējamo Baltkrievijas bruņoto spēku 
iesaistīšanos karadarbībā Krievijas pusē. 

Jebkura agresija, kas vērsta pret suverēnu valsti ir nosodāma, bet vēl jo baisāka ir 
nodevīga vēršanās pret tautu, ar kuru jūs vieno radniecīga valoda, vēsture un kultūra. 
Gan Ukrainas, gan Baltkrievijas tautām varēja būt gaiša nākotne brīvā, demokrātiskā 
Eiropā. Ukrainas tauta to vēlējās, un agresors viņu par to vēlas sodīt. Baltkrievijas tautas 
centienus brutāli apslāpēja Lukašenko režīms. Tagad šis režīms vēlas izdarīt vēl vienu 
noziegumu pret savu tautu – iesaistīt to sev radniecīgas tautas slepkavošanā. 

Baltkrievu tauta, baltkrievu zinātnieki – mēs aicinām jūs pārvarēt bailes un 
atteikties piedalīties noziegumā. Mēs, kuri, tāpat kā jūs, pirms nedaudz vairāk nekā 
trim desmitgadēm dzīvojām režīma apstākļos, zinām, ka tas nav viegli. Tautas atmodas 
gados mēs spējām pārvarēt bailes un pateikt nē padomju režīmam. Atcerieties – pavēles, 
kuras ir acīmredzami noziedzīgas, nav jāpilda!

Baltkrievijas valdība – vēl nav par vēlu pārdomāt! Mēs, Latvijas zinātnieku vārdā, 
aicinām jūs apstāties. Pirms izšķirties par šo liktenīgo soli – iesaistīties karadarbībā 
šķietami varenākas lielvalsts pusē –, ieskatieties vēstures grāmatās, kāds liktenis 
piemeklēja Itālijas diktatoru Musolīni, kuram bija līdzīgas ilūzijas. Šis atgādinājums 
ir baiss – bet arī šis brīdis ir baiss. Jūsu izšķiršanās noteiks jūsu vietu 21. gadsimta 
vēsturē.

Latvijas Zinātņu akadēmija 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS AICINĀJUMI
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PAMATDOKUMENTI

LATVIJAS REPUBLIKAS NORMATĪVAIS 
REGULĒJUMS

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;

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS HARTA



 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.
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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 
STRUKTŪRA

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: humana@lza.lv; proceed@lza.lv
http://www.lasproceedings.lv

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 Marta Valdmane

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

Biroja administratore Vera Hohlova
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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 Sertifikācijas centrs
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050 
Tel./fakss: 67212807. E pasts: certcn@latnet.lv
http://www.sertifikacijascentrs.lv/ 

Direktors  LZA īst.loc. Imants MATĪSS 
 
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. Zaiga Oborenko  Tel.: 67223448. E pasts: lmzn@lza.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Mg. Ilze Stengrevica 
 Tel.: 26385060. 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 Ināra Svikle
 Tel.: 25973561. E pasts: daina@lza.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

LZA STRUKTŪRA
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SASNIEGUMI TEORĒTISKAJĀ ZINĀTNĒ 
                                    

Izskaidrota molibdātu un volframātu lokālās atomārās struktūras ietekme • 
uz to termohromiskām un magnētiskām īpašībām

Mg.phys. Inga Pudža, Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze, Dr.phys. Andris Anspoks, 
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko, LZA īstenais loceklis Aleksejs Kuzmins. Latvijas 
Universitātes Cietvielu fi zikas institūts.

Zināšanas par materiāla struktūru un tās atkarību no ārējiem apstākļiem un sastāva 
ir svarīgas, lai izprastu un kontrolētu šo materiālu funkcionalitāti, kas galu galā 
nosaka to praktiskos pielietojumus. Darbu kopā sistemātiski tika pētīta plaša viedo 
materiālu grupa – molibdāti un volframāti, kuru funkcionālās īpašības cieši saistītas 
ar to lokālo atomāro struktūru un ķīmisko sastāvu. Izmantojot sinhrotronā starojuma 
avotus un augstas veiktspējas datormodelēšanu, tika atklāta un izskaidrota molibdātu 
lokālās struktūras izkropļojumu un režģa dinamikas saistība ar to termohromiskām 
īpašībām. Magnētisko dimēru esamība tika atklāta volframātos ar augstu niķeļa saturu, 
un tā ir saistīta ar niķeļa jonu atrašanās vietu divbedru potenciālā. Iegūtie rezultāti 
parāda jaunas iespējas rentgenabsorbcijas spektroskopijas izmantošanai precīziem 
funkcionālo materiālu struktūras pētījumiem, kā arī palīdz izprast termohromisma 
efekta mehānismus, kas pavērs ceļu vairākiem praktiskiem pielietojumiem.

Izdota pirmā enciklopēdija Baltijas austrumu reģionā par arheoloģiju, • 
kuras mērķauditorija ir ne tikai aizvēstures pētnieki, bet arī plašāka 
sabiedrība

Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Zinātne, 
2021. 677 lpp. ISBN 978-9934-599-08-8. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūts.

“Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata” ir Latvijas Universitātes (LU) Latvijas 
vēstures institūta vadībā sagatavots enciklopēdiska rakstura izdevums, kurā apkopota 
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koncentrēta un jaunākajās zinātniskajās atziņās balstīta informācija par Latvijas 
arheoloģiju visā tās daudzveidībā, sākot no vēlā paleolīta līdz 20. gadsimtam. 
Visā Baltijas austrumu reģionā šī ir pirmā enciklopēdiska rakstura publikācija par 
arheoloģijas tēmu, kuras mērķauditorija ir ne tikai aizvēstures pētnieku kopiena, bet 
arī plašāka sabiedrība, studenti, skolēni, muzeju un kultūras darbinieki. Tekstu izstrādē 
piedalījās šodien Latvijā strādājošie arheologi, kā arī paleoģeogrāfi , paleobotāniķi, 
numismāti, bioarheologi un vēsturnieki – kopumā 48 autori no LU fakultātēm un 
institūtiem, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Kultūras akadēmijas, 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja.

Pirmo reizi Latvijā tapis apjomīgs pētījums par patiesību un meliem, • 
lūkojoties no fi lozofi jas skatupunkta

Māris Kūlis. Finis veritatis? Par patiesību un meliem. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2021. 432 lpp. ISBN: 9789934186479. Latvijas Universitātes Filozofi jas un 
socioloģijas institūts.

Pirmo reizi Latvijā tapis apjomīgs pētījums par aktuālu tematu – patiesību un 
meliem, lūkojoties no fi lozofi jas skatupunkta, jautājot, kā saprotam patiesību un 
melus. Kādas teorijas un idejas veidojušās, kāpēc, no kurienes, un uz kurieni tās ved? 
Tas ir stāsts par modernās zinātnes tapšanu un pretestību tai, par dažādiem patiesības 
izpratnes modeļiem – par absolūto un subjektīvo, pārlaicisko un vēsturisko, par 
izmaiņām patiesības un maldu izpratnē, kas caurcaurēm izteic arī šodienas sabiedrības 
pašizpratni. Taču vienlaikus šo stāstu caurauž pastāvīgi centieni fi lozofi ju attiecināt 
pret mūsdienu pasauli, risinot tādas tēmas kā politika, reklāma, digitālās tehnoloģijas, 
mediju vara, izglītība u.c. Grāmatu klajā laidis LU Akadēmiskais apgāds. Tas ir vairāk 
nekā 400 lappušu biezs izdevums ar vairāk nekā 80 ilustrācijām par mākslas vēstures 
tēmām, kas lasītājam ļauj skaidrāk saredzēt fi lozofi sko ideju un kultūras pārmaiņu 
gaitu. Grāmatas tīmekļa vietne: http://www.parpatiesibu.lv

Bibliogrāfi ski rekonstruēts un padziļināti izpētīts Rīgas jezuītu kolēģijas • 
bibliotēkas Upsalā  krājums

Dr.hist. Gustavs Strenga, Dr.hist. Andris Levāns, Mg.hum. Laura Kreigere-Liepiņa, 
Mg.theol. Reinis Norkārkls, Mg.hum., Mg.art. Renāte Berga. Catalogue of the Riga 
Jesuit College Book Collection (1583–1621): history and reconstruction of the 
collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs: krājuma 
vēsture un rekonstrukcija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 622 lpp. ISBN: 
9789984850993 (PDF) 
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Pirms 400 gadiem, zviedru karaspēkam ieņemot Rīgu, Latvijas kultūras vēsturē 
nozīmīgs grāmatu krājums – Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka – tika pārvietots uz 
Zviedriju, kur mūsdienās tas veido vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsalas 
Universitātes bibliotēkas krājumā. Šis grāmatu krājums tika bibliogrāfi ski rekonstruēts 
un padziļināti izpētīts, kā arī tika atklāti Latvijas un Ziemeļeiropas kultūrvēstures 
kontekstā unikāli izdevumi un eksemplāri. Pētījuma rezultāti apkopoti grāmatā 
“Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs: krājuma vēsture un 
rekonstrukcija”, kurā iekļauti četri pētnieciski raksti, viena eseja un sastādīts šī krājuma 
katalogs. Akcentējot krājuma vērtīgākos eksemplārus, sagatavotas divas izstādes: 
https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda un  https://
www.europeana.eu/lv/exhibitions/looted-library-reconstructed-library . 

SASNIEGUMI LIETIŠĶAJĀ ZINĀTNĒ

Izstrādāts inovatīvs, izcili ātrdarbīgs termo-elektrisks starojuma sensors • 
(TESS)

LZA īstenais loceklis Mārtiņš Rutkis, Dr.phys. Kaspars Pudžs, Dr.phys. Aivars 
Vembris, Mg.phys. Jānis Busenbergs. Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūts, 
Organisko materiālu laboratorija.

Lāzeru izmantošana dažādās tehnikas nozarēs nav iedomājama bez precīzas to 
starojuma enerģijas kontroles. Pašreiz esošie infrasarkanā (IR) starojuma intensitātes 
mērītāji ir nepietiekami ātrdarbīgi un atsevišķus lāzera impulsus nespēj reģistrēt. Šī 
trūkuma novēršanai tika radīta tehnoloģija ātrdarbīgam elektromagnētiskā starojuma 
sensoram, kurš spēj raksturot ļoti īsu gaismas impulsu formu plašā spektrālā diapazonā 
(UV-VIS-IR). Izstrādātā termo-elektriskā sensora darbību nodrošina inovatīvi materiāli 
un tehnoloģijas.

TESS ir 1000 reižu ātrāks par pašreiz izmantotajiem sensoriem.• 

TESS pielietojams, piemēram, lāzerķirurģiskās iekārtās, kur tā izmantošana ļaus • 
precīzi kontrolēt pievadīto starojuma enerģiju un līdz ar to ļaus veikt manipulācijas 
daudz drošāk un efektīvāk.

Tehnoloģija ir patentēta ES, ASV, Kanādā un Ķīnā. Ir noslēgts licenzēšanas un 
tehnoloģijas pārneses līgums ar Thorlabs GmbH.

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



Pirmo reizi Baltijā no lietotām automobiļu riepām izstrādāti augsti • 
modifi cēti bitumena un asfaltbetona sastāvi ar augstām ekspluatācijas 
īpašībām, ieklāti eksperimentālā autoceļa posmā

Dr.sc.ing. Viktors Haritonovs, Dr.sc.ing. Jānis Zicāns, LZA korespondētājloceklis 
Remo Merijs-Meri, Mg.iur. Tīna Lūse, Mg.sc.soc. Jānis Aizbalts, Mg.sc.soc. Nauris 
Bertmanis, Mg.sc.ing Ulvis Rudzišs, Mg.sc.ing. Artūrs Riekstiņš. Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Ceļu un tiltu katedra, RTU Polimērmateriālu institūts, RTU 
Polimēru materiālu un tehnoloģiju katedra, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija, 
SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrības “IGATE”” Būvniecības 
departaments, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centrs.

Pasaulē joprojām ir aktuāls jautājums par nolietoto riepu pārstrādi. Projekta mērķis 
ir, izmantojot nolietoto riepu gumijas granulas, izstrādāt modifi cētā bitumena saistvielas 
un asfaltbetona sastāvus un ieklāt tos eksperimentālajā autoceļa posmā. Pētījumā 
izvērtētas gumijas granulu utilizācijas iespējas, ievadot tās bitumenā līdz pat 25%, 
un noteikts, ka šādā veidā modifi cētai saistvielai ir augstāks elastīgās atjaunošanās 
rādītājs, kā arī labāka pretestība pret risu un plaisu veidošanos nekā tradicionālajiem 
modifi kācijas risinājumiem. Laboratorijā izstrādātos augsto ekspluatācijas īpašību 
bitumena un asfaltbetona sastāvus veiksmīgi izdevās pārnest uz reāliem ražošanas 
apstākļiem un ieklāt eksperimentālajā posmā ar lielu kravas automašīnu īpatsvaru. 
Tāds pētījums ir pirmais Baltijā. 

Izstrādāta metode antigēna struktūras pārbaudei uz vīrusveidīgo daļiņu • 
virsmas vakcīnu formulācijās

LZA īstenais loceklis Kristaps Jaudzems, Mg.biol. Anna Kiršteina, Mg.chem. 
Jānis Bogans, Dr.biol. Andris Kazāks, LZA īstenais loceklis Kaspars Tārs. Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Metodes, kas paver iespēju ieraudzīt molekulas ar atomu izšķirtspēju, ir devušas 
lielu ieguldījumu dažādu ar molekulārajām zinātnēm saistīto jomu attīstībā. 
Vakcīnu izstrādē bieži izmanto pieeju, kurā slimību ierosinātāja antigēnu pievieno 
adjuvantiem – vielām, kas pastiprina imūno atbildi. Tomēr antigēna sajūgšana ar 
adjuvantiem ne vienmēr ir sekmīga, tādēļ nepieciešams pārliecināties par antigēna 
struktūras nemainību pēc piesaistīšanas adjuvanta virsmai. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieki sadarbībā ar 
Eksas–Marseļas universitāti un Lionas universitāti Francijā izstrādājuši jaunu metodi 
antigēna molekulu novērošanai un struktūras raksturošanai uz vīrusveidīgo daļiņu kā 
adjuvantu virsmas. Metode sekmēs vakcīnu dizainu, kā arī to formulāciju un ražošanas 
metožu izveidi.
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Elektrosintēzes metode atrisina zinātnisku problēmu un paver ceļu • 
augstvērtīgu vielu iegūšanai 

Dr.chem. Igors Sokolovs, LZA īstenais loceklis Edgars Sūna. Latvijas Organiskās 
sintēzes institūts.

Interese par elektrosintēzi nemitīgi pieaug, un dažkārt to pat dēvē par nākotnes 
ķīmiju. Salīdzinot ar klasiskajiem organisko vielu iegūšanas paņēmieniem, 
elektrosintēzē kādu no ķīmiskajiem reaģentiem aizstāj elektriskā strāva. Metodes 
priekšrocības ir tās izteikti zemākās izmaksas (1 kg vielas ražošanai nepieciešamā 
strāva izmaksā nepilnu eirocentu), būtiski samazināta ietekme uz apkārtējo vidi (strāva 
nerada kaitīgus ķīmiskos blakusproduktus un izmešus) un augsta drošība (metode 
neizmanto toksiskus ķīmiskos reaģentus).

Izmantojot elektrosintēzi, Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniekiem sadarbībā 
ar Rostokas universitātes zinātniekiem izdevies atrisināt augstvērtīgu bromu saturošu 
ķīmisko savienojumu iegūšanas problēmu, kas līdz šim kavēja šīs grupas reaģentu 
plašu pielietošanu organiskajā ķīmijā, jaunu zāļvielu un viedo materiālu izstrādē. 

Biomasas atkritumu pārveidošana ilgtspējīgos bioplastmasas produktos•   
Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs, Mg.sc.ing. Oskars Platnieks, Mg.sc.ing. Anda 

Barkāne, Mg.sc.ing. Sergejs Beļuns, Dr.sc.ing. Gerda Gaidukova, RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Polimēru materiālu institūts, Dr.sc.ing. Inese 
Fiļipova, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Dr.phys. Olesja Starkova. Latvijas 
Universitātes Materiālu mehānikas institūts.

Plastmasas preču atkritumu pārstrāde kļuvusi par vienu no galvenajiem 21. gad-
simta izaicinājumiem. Bioloģiskās izcelsmes plastmasas materiāli ieņem arvien 
lielāku pasaules tirgus daļu. Rīgas Tehniskās universitātes MLĶF Polimēru materiālu 
institūtā (Komplekso polimēru sistēmu un mīkstvielas pētījumu grupā) izstrādāti 
bioloģiskas izcelsmes plastmasas materiāli, lai atrisinātu ilgtspējības jautājumus un 
saglabātu tīru, nepiesārņotu vidi. Izstrādāta iespēja pagatavot biosadalošos plastmasu 
no atjaunojamās mežsaimniecības un lauksaimniecības biomasas, to atkritumiem un 
ražošanas blakusproduktiem. Aptverto potenciālo pielietojumu klāsts ietver koksnes 
imitācijas plastmasas, siltuma izolācijas materiālus, 3D drukas tintes un sveķus, 
iepakojuma un lauksaimniecības materiālus. Izmantojot koku skaidas, lauksaimniecības 
kaņepju salmus un citus lētu atlikumu produktus, var samazināt izmaksas un uzlabot 
mehāniskās, gāzu un ūdens barjeras īpašības un paātrināt materiālu sadalīšanos augsnē 
vai atkritumu poligonā. Izstrādātie bioplastmasas materiāli atbilst plaša patēriņa 
iepakojumu materiālu, siltuma izolācijas materiālu, 3D drukas tinšu un koksnes 
imitācijas produktu nozaru prasībām. Šādu materiālu plaša ražošana un pielietošana 
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būtiski varētu samazināt piesārņojumu un dot pienesumu tautsaimniecībai, radot 
pievienotās vērtības produktus. 

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās • 
lopbarības ražošanai cūkkopībai

Dr.agr. Sanita Zute, Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.agr. Imants Jansons, Dr.agr. Inga 
Jansone, Dr.agr. Māra Bleidere, Dr.agr. Lilija Degola, , Dr.oec. Andris Miglavs, Dr.oec. 
Alberts Auziņš, Dr.oec. Agnese Krieviņa, Mg.sc.soc. Ieva Leimane. Agroresursu un 
ekonomikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “EDO Consult”.

Pirmo reizi Latvijā veikts starpdisciplinārs pētījums par efektīvu vietējās 
lopbarības ražošanas tirgus paplašināšanu, izvērtējot sojas audzēšanu un izmantošanas 
iespējas Latvijas apstākļos, lai mazinātu cūkkopības nozares atkarību no importētās 
proteīnbarības izejvielām.  Pētījumā kompleksi analizēta vietējās lopbarības ražošanas 
tehnoloģiskā un ekonomiskā puse, tai skaitā dažādu pākšaugu un labību, īpaši sojas 
un kailgraudu miežu pienesums augstvērtīgas, no vietējiem resursiem veidotas barības 
ražošanā. Pētījuma īstenošanā iesaistīti privāti augkopības, lopbarības ražošanas un 
cūkkopības uzņēmumi, īstenojot daļu eksperimentu ražošanas apstākļos Latvijas 
reģionos. Rezultāti apkopoti 9 publikācijās, kas publicētas SCOPUS datu bāzē 
indeksētos zinātniskos žurnālos, un 6 citās zinātniskās publikācijas, sagatavotas 
vadlīnijas nozares uzņēmumiem, kas apkopotas virtuālā grāmatā. 

Pirmo reizi zinātnes vēsturē izpētīta noturīgo organisko piesārņotāju • 
sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas 
produktos

Dr.chem. Dzintars Začs, Dr.chem. Ingus Pērkons, Elīna Pasečnaja, Eļnora 
Abdulajeva, Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna. Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.

Pirmo reizi zinātnes vēsturē izpētīta vairāku grupu halogenēto noturīgo organisko 
piesārņotāju (NOP) sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un 
pārtikas produktos. Izstrādātas vairākas inovatīvas jutīgas un selektīvas analītiskās 
metodes un stratēģijas NOP analīzei kompleksās matricās. Izveidotas vairākas datu 
kopas par apkārtējās vides objektu un pārtikas produktu piesārņojumu ar dažādām 
NOP grupām. NOP klātbūtne konstatēta visos objektos, turklāt netipiski augstas 
koncentrācijas tika atrastas arī zīdaiņu un mazo bērnu pārtikā. Pētījumu rezultāti 
apkopoti 12 augstas kvalitātes publikācijās, kas iekļautas starptautiski atpazīstamos 
zinātniskos žurnālos un vadošās datubāzēs.

27

NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI ZINĀTNĒ 2021. GADĀ



Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta 
Atzinības raksti

Starpdisciplinārs pētījums, kā tradicionālo e-studiju tehnoloģiju • 
transformēt reālā Digitālā Laikmeta mācību ekosistēmā

Dr.phys. Atis Kapenieks, Dr.sc.ing. Aleksandrs Gorbunovs, PhD Mērija Jirgensons, 
Dr.paed. Jānis Kapenieks sen., Mg.sc., Mg.oec. Iveta Daugule, BSc Žanis Timšāns, 
Mg.oec., MBA Jānis Kapenieks jun., Mg.sc.ing. Viktors Zagorskis, Mg.sc.ing. Bruno 
Žuga, PhD Ieva Vītoliņa, Bc.sc.comp., Bc.paed. Ieva Grada, MBA Guna Jākobsone-
Šņepste, Mg.phys. Loreta Juškaite, Mg.sc.comp. Evija Mirķe. Rīgas Tehniskā 
universitāte, Tālmācības studiju centrs (TSC). E-satura paraugus veidoja un izmēģināja: 
Dr.sc.comp. Anita Jansone, Dr.paed. Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis. 
Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola. 

Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs kopš 2000. gada attīsta 
starpdisciplinārus pētījumus, lai radītu zināšanas, kā tradicionālo e-studiju tehnoloģiju 
transformēt par reālu digitālā laikmeta mācību ekosistēmu. ES FP6 projekta ELU 
ietvaros jau 2009. gadā tika radīta interaktīvās televīzijas tehnoloģija, kas iedvesmoja 
veidot, pētīt un plaši ieviest daudzekrānu e-studiju tehnoloģiju eBig3. eBig3 e-kursa 
lietotāju no datora pārvietoja uz e-ekosistēmu ar internetu, televīziju un mobilo telefonu. 
eBig3 saņēma BOLDIC2013 balvu par labākajām e-studiju inovācijām Skandināvijā 
un Baltijā 2013. gadā. Nākamā radītā tehnoloģija ir zināšanu uztveres monitorings 
e-studiju vidē ARTSS/TELECI, ar kuru tika radīta jauna e-studiju metrika un dota 
iespēja jau mācību procesā novērtēt e-satura atbilstību mācību dalībnieku vajadzībām, 
kā arī to pilnveidot. Tas paver iespēju e-studijas transformēt no apgrūtinājuma par 
izcilu palīgu skolotājiem – ar iespējām, kas tālu pārsniedz tradicionālās informācijas 
krātuves veida e-studiju vides. Starptautiskā CSEDU2020 konferencē ar 46 valstu 
pētnieku dalību raksts par jauno tehnoloģiju ieguva atzinību “Best Poster Candidate 
Award”. TSC pētnieki publicējuši vairāk nekā 100 zinātniskas publikācijas, viena no 
tām citēta jau vairāk nekā 100 reižu, uz to atsaucas arī Forbes-US.

Pētījumā izstrādātas rekomendācijas medicīnas praktiķiem, veselības • 
politikas veidotājiem un ārstniecības un aprūpes darbiniekiem 
par Covid-19 infekcijas klīniskām, bioķīmiskām, imūnģenētiskām 
paradigmām

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekts “Covid-19 
infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar 
sociāli demogrāfi skiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski 
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un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”. Vadītāja: LZA 
īstenā locekle Ludmila Vīksna, Rīgas Stradiņa universitāte.

Rekomendācijas “SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģija, 
diagnostika, klīniskās norises un komplikācijas” paredzētas visu specialitāšu 
ārstiem un vecāko kursu medicīnas studentiem, veselības politikas veidotājiem, 
aprūpes organizatoriem un plašam ārstniecības personu lokam. Zinātniskās 
publikācijas, tehnoloģijas, datu kopas, studējošo karjeras izaugsme, sabiedrības 
informēšanas pasākumi ārkārtējās situācijas apstākļos.

Genoma telpiska regulācija ar tās represīvas daļas tīklu var mainīt šūnas • 
“likteni”

LZA īstenā locekle Jekaterina Ērenpreisa, Bc. Jēkabs Krīgerts, Dr.biol. Kristīne 
Salmiņa, Dr.biol. Inna Inaškina, Fēlikss Rūmnieks, Dr.biol. Pāvels Zajakins, PhD 
Tālivaldis Freivalds. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas 
Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts. 

Daži audzēji padodas normalizācijai ar diferencējošiem aģentiem. Svarīgi izprast, 
kā šūna var neatgriezeniski izmainīt savu “likteni”, kas uzreiz izraisa pārmaiņas 
tūkstošiem gēnu darbībā. Pētnieki balstījās uz hipotēzi, ka šajos gadījumos genoms 
tiek regulēts telpiski, pēc fi ziskas pašorganizācijas principa, tam izmantojot represīvo 
genomu daļas (heterohromatīna) tīklu. Eksperimenti parādīja, ka pēc vēža šūnu 
apstrādes ar induktoru 15 min laikā, sadrumstalojoties heterohromatīna tīkla mezgliem, 
tiek atritināta DNS un atbrīvots milzīgs genoma ekspresijas vilnis. Tā virsotnē 1–3 
stundu laikā tiek nostabilizēts jauns šūnas “likteņa” ceļš, lai sāktu normalizāciju. Šis 
powerlaw mehānisms tika pierādīts ar mikroskopiskām, biofi zikālām un molekulārām 
metodēm. Citos eksperimentos tika parādīta genoma tīkla radiāli koncentriska elastiskā 
struktūra, kura pulsējot ļauj genoma ekspresijai pastāvīgi adaptēties vidē.

Droš u tehnoloģ iju integrā cija aizsardzī bai pret Covid-19 veselī bas • 
aprū pes un augsta riska zonā s

LZA īstenais loceklis Tā lis Juhna, Dr.sc.ing. Linda Mež ule, LZA īstenais loceklis 
Ivars Kalviņ š , LZA īstenais loceklis Juris Purā ns, LZA īstenais loceklis Andris 
Š utka, Dr.sc.ing. Inga Dā boliņ a, Dr.sc.ing. Inese Fiļ ipova, Dr.biol. Ilze Irbe, Dr.med. 
Ivars Vanadziņ š , LZA korespondētājloceklis Atis Elsts, Mg.iur. Andreta Slavinska, 
Dr.biol. Anna Zajakina, Dr.sc.ing. Andris Martinovs, Dr.phys. Atis Skudra, LZA 
korespondētājlocekle Gita Rē valde, Dr.sc.ing. Agris Ņ ikitenko, Dr.chem. Kā rlis 
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Pajuste, Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļ evinskis. Rī gas Tehniskā  universitā te, Latvijas 
Organiskā s sintē zes institū ts, Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institū ts, 
Latvijas Biomedicī nas pē tī jumu un studiju centrs, Rī gas Stradiņ a universitā te, 
Latvijas Universitātes Atomfi zikas un spektroskopijas institū ts, Rē zeknes Tehnoloģ iju 
akadē mija, Latvijas Valsts koksnes ķ ī mijas institū ts, Elektronikas un datorzinā tņ u 
institū ts.

Veselī bas aprū pes nozare ir bū tisks resurss un atbalsts katrai valstij daž ā dā s krī zes 
situā cijā s, tostarp globā lā s Covid-19 pandē mijas laikā . Starpdisciplinā ra pē tī juma 
ietvaros tika izstrā dā ti un demonstrē ti jauni tehnoloģ iskie risinā jumi infi cē š anā s riska 
mazinā š anai slimnī cā s un citā s augsta riska zonā s. Izveidoti septiņi prototipi (gaisa 
dezinfekcijas iekā rta, dezinfekcijas vā rti, virsmu attī roš s robots ar iespē ju atpazī t 
konkrē tus objektus, roku dezinfekcijas kontroles iekā rta, antivirā ls caurspī dī gs 
pā rklā jums, dabā  paš degradē još s masku fi ltra materiā ls, dezinfi cē još s š ķ idrums 
ar ilgstoš u antivirā lu iedarbī bu), izveidotas aizsargapģ ē rba raž oš anas vadlī nijas 
un sagatavotas vairā kas starptautiskas zinā tniskā s publikā cijas. Visas tehnoloģ ijas 
mē rogojamas lī dz produktam ī sā  laikā , un to ievieš ana slimnī cā s, skolā s, transportā  
var samazinā t infi cē š anā s riskus Covid-19 laikā , kā  arī  ikdienā . 

Latvijai jauna DNS bakteriofāgu izolēšanas un padziļinātas izpētes • 
virziena attīstība

Mg.biol. Ņikita Zrelovs, Mg.biol. Elīna Černooka, Dr.biol. Jānis Rūmnieks, Dr.biol. 
Andris Kazāks, Dr.biol. Andris Dišlers. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju 
centrs.

Baktēriju vīrusi – bakteriofāgi – ir visizplatītākie un daudzveidīgākie bioloģiskie 
objekti uz Zemes. Kopš to atklāšanas 20. gs. sākumā bakteriofāgiem vai to gēnu 
produktiem atrasts pielietojums vairākās jomās, galvenokārt molekulārajā bioloģijā, 
medicīnā, pārtikas industrijā un lauksaimniecībā. Tomēr jāatzīmē, ka līdz šim vairums 
no plaši pielietotajiem bakteriofāgu produktiem tikuši iegūti no pavisam neliela 
bakteriofāgu skaita. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā ir laika posmā no 2006. 
līdz 2021. gadam no dažādiem vides avotiem tika iegūta un daļēji raksturota DNS 
bakteriofāgu kolekcija, kas šobrīd sastāv no vairāk nekā 50 atšķirīgiem izolātiem. Lielākā 
daļa šo kolekcijas objektu ir pilnībā sekvenēti, un to anotētie genomi tiek sistemātiski 
deponēti publiskos bioloģisko sekvenču repozitorijos. Īpaši interesantie izolāti tiek 
padziļināti raksturoti, un iegūtie rezultāti tiek publicēti augstas raudzes zinātniskajos 
žurnālos. Šo pētījumu gaitā atklāti vairāki unikāli bakteriofāgi, kas reprezentē jaunas 
bakteriofāgu ģintis un līdz ar to ievērojami paplašina pētniekiem zināmo bakteriofāgu 
daudzveidību. Bakteriofāgu nozīme slēpjas apstāklī, ka to genomi ir ar līdz šim 
neizpētītām funkcijām apveltītu proteīnu krātuve, tāpēc paralēli fāgu genomu izpētei 
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esam aizsākuši arī šīs ”krātuves” proteīnu strukturāli funkcionālus pētījumus ar mērķi 
saprast šo proteīnu bioloģiskās funkcijas un lomu fāgu un to saimniekbaktēriju dzīves 
ciklos. Tādējādi mums izdevies noteikt struktūru un funkciju dažiem interesantiem 
proteīniem, kas attiecināma arī uz šo proteīnu līdziniekiem citos bioloģiskos objektos. 
Tāpat jāatzīmē, ka līdztekus bakteriofāgu bioloģijas fundamentāliem pētījumiem tiek 
domāts arī par jaunatklāto fāgu un to genomu kodēto produktu praktiska pielietojuma 
iespējām. Par savu galveno sasniegumu pētnieku grupa uzskata Latvijai jauna, 
interesanta pētniecības virziena aizsākšanu. 2020.–2021. gada laikā DNS bakteriofāgu 
izpētes grupas pētījumu rezultāti publicēti piecos zinātniskos rakstos.

Pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē publicēta mūsdienīga zinātniska • 
latviešu gramatika angļu valodā

Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Latvian Grammar. Rīga: University of Latvia Press, 
2021. 560 pp. ISBN 978-9934-18-635-6 (hardback), ISBN 978-9934-18-646-2 (PDF).  
DOI: https://doi.org/10.22364/latgram.2021. Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultāte. 

Pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē publicēta mūsdienīga zinātniska latviešu 
gramatika angļu valodā – monogrāfi jā apkopoti vairāku gadu zinātniski gramatikas 
teorijas, metodoloģijas un tipoloģijas pētījumi, kas balstīti latviešu valodas materiālā.  
Monogrāfi jas mērķis ir ziņas par latviešu valodu padarīt pieejamas plašākai auditorijai 
gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Tas ir svarīgi gan cilvēkiem, kam latviešu valoda ir 
dzimtā vai kuri prot latviešu valodu, gan arī tiem, kuri interesējas par Latvijas kultūru, 
vēsturi un latviešu valodu. Zinātniskas angļu valodā rakstītas latviešu gramatikas 
aktualitāti nosaka arī plašā latviešu diaspora ārzemēs, īpaši angliski runājošās valstīs, 
kur bērni un jaunieši izglītību apgūst savas mītnes zemes valodā, bet ne vairs latviski. 
Latviešu gramatika angļu valodā ir svarīga arī tiem, kas apgūst latviešu valodu kā 
svešvalodu un, lai padziļinātu zināšanas, vēlas uzzināt vairāk par valodas gramatisko 
sistēmu. Tāpat grāmata ir būtisks izziņas avots tiem, kas māca latviešu valodu – gan 
kā dzimto vai mantoto, gan kā svešvalodu. Jāuzsver, ka arī ārzemju valodnieku vidū 
vērojams liels pieprasījums pēc sistēmiska un uzticama, dzimtās valodas runātāju 
sagatavota mūsdienīga latviešu valodas apraksta angļu valodā, jo šāds materiāls ir 
vitāli nepieciešams, lai latviešu valodas gramatiskā sistēma kā zinātnisku pētījumu 
objekts nonāktu starptautiskā apritē.
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Pētījums ir novitāte latviešu zinātnes valodas izpētē, kas lietojams gan kā • 
monogrāfi ja, gan brīvpieejas digitālā datu bāze un mobilā lietotne

Agnese Dubova (projekta vadītāja), autoru kolektīvs. Monogrāfi ja “Zinātnes 
valoda: stils, teksts, konteksts”. Rīga: Zinātne, 2021. 280 lpp. ISBN 978-
9934-599-11-8, digitālā datu bāze un mobilā lietotne “Zinātnes valoda”, 2020. 
https://www.zinatnesvaloda.lv/  

Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes pētnieki izdevuši kolektīvo 
monogrāfi ju “Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts”, kas ir divu gadu garumā veiktas 
analīzes rezultāts. Monogrāfi ja tika izstrādāta Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo 
un lietišķo pētījumu projektā “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” Nr. 
Lzp-2018/2–0131. Monogrāfi jā apskatīta zinātnes valodas saikne ar vispārlietojamo 
valodu, zinātnieku stratēģija un taktika zinātnes valodas izvēlē, daudzvalodība zinātnē 
un latviešu zinātnes valodas izpētes vēsture. Tāpat šeit aplūkotas zinātnisko tekstu 
klasifi kācijas izstrādes iespējas un piedāvāta latviešu zinātniskajā komunikācijā lietoto 
tekstu klasifi kācija. Uzmanība pievērsta arī latviešu zinātniskā raksta makrostruktūrai 
dažādās zinātņu nozarēs un tā mikrostruktūras analīzes rezultātiem, kā arī apkopotas 
nevēlamās atkāpes no zinātniskā valodas stila. Monogrāfi jai pievienota bibliogrāfi ja 
par zinātnes valodas un zinātniskās komunikācijas pētniecību angļu, krievu, latviešu, 
lietuviešu un vācu valodā. Izdevums būs noderīgs skolēniem un skolotājiem, 
studējošajiem un docētājiem, pētniekiem un citiem interesentiem. Projekta darbības 
rezultātā tapusi digitālā datubāze un mobilā lietotne “Zinātnes valoda”, kas nodrošina 
praktisku palīdzību zinātnisko un akadēmisko tekstu izstrādē, sniedzot atbalstu 
skolēniem, studentiem, docētājiem un pētniekiem. 

Pētījums sniedz padziļinātu daudznozaru ekspertīzi un prognozes • 
Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas saglabāšanai pandēmijas ēnā 
un pēckrīzes apstākļos

Inna Šteinbuka (zinātniskā redaktore), autoru kolektīvs. “Latvijas tautsaimniecība 
pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of 
Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery”. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2021. 360 lpp.  ISBN 978-9934-18-687-5. https://doi.org/10.22364/ltpepii. 
Latvijas Universitātes Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK”.

Monogrāfi ja tapusi valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” 
projektā VPP-COVID-2020/1-0010 “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars 
Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma 
veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)”. Pētniecības projektā 
kopā strādāja 80 ekonomisti, juristi, politologi un sociologi, tai skaitā 19 doktoranti. 
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Pētījuma laikā izdevās apvienot pētnieku zinātnisko ekspertīzi ar valsts, pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju praktisko pieredzi, lai atrastu adekvātus ekonomikas izrāviena 
rīkus. Monogrāfi ja tapusi laikā, kad Covid-19 krīze satricinājusi ne tikai cilvēku dzīvi, 
bet arī ekonomiku. Tās mērķis ir prognozēt ekonomikas “slimības” turpmāko  gaitu 
un atrast spēcīgas zāles ekonomikas ātrākai atveseļošanai. Starpdisciplināra pētnieku 
komanda no LU, LZA, LLU, RTU un RSU iesaistījusies ekonomikas diagnostikā un 
izstrādājusi rekomendācijas politikas veidotājiem, lai mazinātu krīzes postošo ietekmi 
un izvestu ekonomiku no turbulences zonas. Monogrāfi jas atslēgvārds ir Latvijas 
konkurētspēja, savukārt, galvenais konkurētspēju veicinošais faktors ir produktivitāte, 
kuras renesanse ir priekšnoteikums pēckrīzes izrāvienam. Produktivitātes pieaugums 
saistīts ar tehnoloģisko modernizāciju, inovācijām un darbaspēka kvalifi kāciju. 
Lai iesaistītos zināšanu ietilpīgās globālo vērtību ķēdēs, Latvijas uzņēmumiem ir 
nepieciešamas spēcīgas prasmes, inovācijas spēja un efektīva resursu izmantošana.

Pētījums Latvijas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu pārstrukturē-• 
šanai pēkšņas pārtikas sistēmas krīzes laikā un pēc tās

Irina Pilvere (galvenā redaktore), autoru kolektīvs. Monogrāfi ja “Vietējo pārtikas 
ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”. 
Jelgava: Drukātava, 2021. 465 lpp. 

Autoru kolektīvs – 29 zinātnieki un studenti – pārtikas tehnoloģiju inženieri, 
ekonomisti, biologi, agronomi, sociologi un ķīmiķi no Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes un Dārzkopības institūta un galvenā redaktore LZA īstenā locekle Irina 
Pilvere, izmantojot uzkrātās zināšanas dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā, veica 
pētījumu Latvijas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu pārstrukturēšanai pēkšņas 
pārtikas sistēmas krīzes laikā un pēckrīzes laikā. Analizētas iespējas, kā atjaunot 
pārtikas ķēdes pēc Covid-19 izraisītajiem ekonomiskās darbības ierobežojumiem 
septiņās lauksaimniecības nozarēs, pētījumā iesaistot nozaru ekspertus. Sagatavoti 
priekšlikumi uzņēmējiem un politikas veidotājiem. Veikta detalizēta dārzkopības 
analīze, izvērtējot Latvijā audzēto 46 augļu un dārzeņu sugu svaigas produkcijas 
pieejamības periodu tirdzniecībā. Noteikts pašreizējais un nepieciešamais vietējās 
produkcijas nodrošinājums Latvijas tirgū. Monogrāfi jā atspoguļots zinātniski pamatots 
četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes 
apstākļos 1.–4. klašu skolēniem. Tas  balstīts uz  gatavo ēdienu uzturvērtības analīzi, 
kas atspoguļo uzturvielu patieso nodrošinājumu, sniegti videi draudzīgi iepakojuma 
risinājumi. 

NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI ZINĀTNĒ 2021. GADĀ
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Informatīvi bagāts un aizraujošs stāsts par to, kas pētniekus piesaista • 
mežam un mežu – tā pētniekiem
Ēriks Hānbergs, Jurģis Jansons. Silavieši. Stāsti par Latvijas mežu un meža 

zinātniekiem. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. 567 lpp. ISBN: 978-9934-15-992-3. Izdots 
sadarbībā ar LVMI “Silava”.

Grāmata sagatavota un izdota par godu Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
(LVMI) “Silava” dibināšanas 75. gadskārtai. Caur Silaviešu un viņu draugu stāstiem 
grāmata iepazīstina ar plašu informatīvu materiālu par LVMI “Silava” darbību 
– pētniecības virzienu, institucionālo, administratīvo un kolektīvo attīstību – un 
svarīgākajiem notikumiem pēdējo divdesmit piecu institūta darbības gadu laikā, kā arī 
ielūkojas senākos notikumos un atziņās. Nozīmīga grāmatas sastāvdaļa ir intervijas ar 
bijušajiem un esošajiem Silaviešiem un “Silavas” draugiem. Tā ir grāmata ikvienam, 
kurš interesējas par Latvijas mežu un tā vērtībām. Institūta “Silava” zinātnieki strādā, 
lai Latvijas mežus varētu apsaimniekot un izmantot gudri, lai tie būtu vērtība Latvijas 
tautsaimniecībai un prieks ikvienam, kurš bauda mežu atpūtai un aktivitātēm. Grāmatas 
galvenā vērtība ir Silavieši. Tā nav kļūda, ka šis vārds rakstīts ar lielo burtu. Lasot 
grāmatu un uzklausot viņu stāstus, var uzzināt gan par pētniecības virzieniem, gan 
tēmām, gan azartu, kas mežu piesaista pētniekiem un pētniekus – mežam.

Pirmais latviešu autora darbs par koksnes makro, mikro un ķīmisko • 
uzbūvi, par koku sugu koksnes vizuālo atpazīšanu, fi zikālo un mehānisko 
rādītāju novērtēšanu un koku sugu raksturošanu.

Leonards Līpiņš. Koksnes mācība. Rēzekne: Latgales druka, 2021. 168 lpp.  ISBN: 
978-9934-8576-9-0. Izdots ar a/s “Latvijas valsts meži” atbalstu.

Dr.sc.ing. profesora Leonarda Līpiņa grāmata “Koksnes mācība” ir pirmais latviešu 
autora darbs par koksnes makro, mikro un ķīmisko uzbūvi, kā arī par koku sugu 
koksnes vizuālo atpazīšanu, fi zikālo un mehānisko  rādītāju novērtēšanu un koku 
sugu raksturošanu. Grāmatā detalizēti aprakstīta koksnes īpašību mainība atkarībā no 
vietas stumbrā, augšanas reģiona, veikto mežsaimniecības pasākumu, ciršanas laika, 
fi zikālo, bioloģisko un citu faktoru ietekmes. Grāmatā ietvertas profesora Leonarda 
Līpiņa un citu zinātnieku pētījumos iegūtās atziņas par saimnieciski nozīmīgo koku 
sugu mitrumu, blīvumu un kvalitāti. Grāmata ir noderīga mežzinātnes un ražošanas 
speciālistiem, kā arī studentiem.

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PILNSAPULCES

2021. gadā notika divas LZA pilnsapulces. 

Ārkārtas pilnsapulce 27. oktobrī

Ārkārtas pilnsapulce notika attālināti Zoom platformā.
Sēdi vadīja LZA prezidents Ivars Kalviņš.
Pilnsapulcē attālināti piedalījās akadēmiķi E. Kaufmane, B. Rivža, M. Pilmane, 

I. Matīss, A. Krūmiņš, J. Dehtjars, R. Valters, V. Kampars, U. Cabulis, N. Sjakste, 
T. Koķe, M. Knite, A. Krasņikovs, Ī. Rašals, M. Auziņš, A. Žūriņš, K. Jaudzems, 
L. Ribickis, E. Liepiņš, T. Jundzis, B. Kalnačs, M. Dambrova, A. Siliņš, A. Šostaks, 
G. Zariņa, A. Šternbergs, B. Andersons, I. Jansone, M. Turks, A. Kuzmins, 
P. Trapencieris, M. Kļaviņš, M. Leja, E. Blūms, R. Muceniece, R. Karnīte, M. Greitāns, 
P. Šipkovs, J. Ērenpreisa, J. Krūmiņš, T. Juhna, J. Spīgulis, M. Burima, P. Zvidriņš, 
M. Rutkis, V. Kluša, D. Gardovska, T. Gaitnieks, A. Stafecka, A. Ozols, U. Rogulis, 
LZA goda locekļi J. Rokpelnis, A. Klotiņš, A. Jurkāne, J. Streičs, N. Zeltiņš, G. Godiņš, 
LZA korespondētājlocekļi L.Vīksna, G. Rēvalde, I. Austers, G. Arnicāns, G. Spriņģe, 
J. Barkanovs, S. Muižniece-Brasava, A. Elsts, J. Poriņš, O. Pugovičs, J. Vība, V. Melecis, 
G. Lācis, S. Laime, R. Balodis, G. Bārzdiņš, I. Ciproviča, S. Strautiņa, V. Kaščejevs, 
J. Ločs, K. Ābele, S. Zute, A. Sauhats, Dz. Začs, A. Šutka, I. Rumba-Rozentāle, 
L. Zvejniece, I. Akota, L. Lepse, G. Laganovska, B. Bankina, F. Sadirbajevs, A. Čate, 
J. Valdmanis, U. Kalnenieks, Ē. Nazaruka, A. Sauka, LZA goda doktori J. Raipulis un 
P. Apinis, LZA ārzemju loceklis D. Draviņš, viesi I. Ebele, V. Reinika, U. Grāvītis, 
I. Grāvīte, D. Segliņa, A. Markevica, I. Šmelds, A. Āboltiņš, M. Skrīvele, u.c.

Pilnsapulcē uzrunu sacīja LZA prezidents Ivars Kalviņš, kurš virtuāli pasniedza 
LZA Lielo medaļu akadēmiķei Edītei Kaufmanei. Laudatio Lielās medaļas laureātei 
sacīja LLU Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele. Edīte Kaufmane nolasīja 
akadēmisko lekciju “Augļkopības zinātnes un nozares attīstība Latvijā – paveiktais un 
izaicinājumi”.

Ziņojumus par LZA darbību 2020. gadā sniedza LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža 
un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš. Pilnsapulces dalībnieki  
apstiprināja ģenerālsekretāra pārskatu.
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LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna LZA ārkārtas pilnsapulcē 
2021. gada 27. oktobrī

Ekselences, valdības pārstāvji, dārgie kolēģi, klausītāji un skatītāji Zoom un YouTube 
platformā, dāmas un kungi!

Atļaujiet man Jūs sveikt LZA pilnsapulcē, kas sakarā ar Covid-19 noteiktajiem 
ierobežojumiem šodien notiek attālināti. Diemžēl pandēmija ir atstājusi iespaidu arī uz 
LZA darbību, jo lielāko daļu gada nav bijis iespējams klātienē noturēt sēdes, seminārus 
un konferences, tikties vaigu vaigā ar kolēģiem un diskutēt par akadēmijai svarīgiem 
jautājumiem. Tas attiecas arī uz LZA pilnsapulcēm. Šodien mēs attālināti noturam 
pilnsapulci, kura bija paredzēta šī gada pavasarī, jo diemžēl nav attaisnojušās mūsu 
cerības, ka šoruden mēs varētu tikties klātienē.

Es gribētu atzīmēt, ka, atbilstoši jaunās LZA vadības komandas uzstādījumiem, 
gada pirmajā pusē tika veikts liels darbs pie LZA jaunās stratēģijas, kas ir vainagojies 
ar, manuprāt, izsvērta un uz nākotni orientēta programmatiska dokumenta izstrādi. 
Jaunā LZA attīstības stratēģija sevī ietver rīcības programmu, kuras mērķi ir īstenot 
līdzatbildību “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.–
2027. gadam” noteikto rīcības virzienu un uzdevumu izpildē, veicinot zinātnes izcilību, 
tai skaitā humanitāro un sociālo zinātņu jomā, un rūpējoties par nacionālās identitātes, 
valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību. Esam panākuši to, ka šajā dokumentā 
LZA ir atzīta kā nozīmīgs sadarbības partneris daudzu ar zinātnes attīstību, izcilības 
veicināšanu, starptautisko pārstāvniecību un zinātnes popularizēšanu un citu uzdevumu 
izpildē.

Līdztekus šim darbības virzienam LZA ir izvirzījusi sev ambiciozu mērķi kļūt 
par starpnozaru zinātnes un inovācijas platformu un nacionālo kompetences centru, kas 
sekmē valsts ilgtspējīgu attīstību un apvieno efektīvai sadarbībai Latvijas zinātniskās 
institūcijas un privātā sektora radošo potenciālu, veidojot un nodrošinot atbilstošu 
infrastruktūru un intelektuālo potenciālu.

Šajā nolūkā LZA ir izveidojusi sadarbības apvienību ar Latvijas tirdzniecības 
un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību 
savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību,  kas vienoti iestājas par zinātnei, 
izglītībai un tautas saimniecībai svarīgiem jautājumiem, tādējādi kļūstot par Latvijas 
valdības sociālajiem un sadarbības partneriem. Šis sadarbības modelis ir devis iespēju 
LZA spert pirmo soli virzienā uz savas zinātniskās un inovāciju ekspertīzes kapacitātes 
stiprināšanu, jo Atjaunošanas un noturības mehānisma plānā ir ietverts arī fi nansējums 
LZA, kas ļaus mums uzsākt savas stratēģijas īstenošanas procesu.

LZA vadība šajā periodā ir daudzkārt tikusies ar mūsu valdības ministriem, lai 
pārrunātu vislabākos sadarbības modeļus visas valsts un arī LZA specifi sko mērķu 
sasniegšanā.
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Esam arī iniciējuši procesu par LZA ēkas nodošanu LZA īpašumā, lai mēs varētu 
uzsākt ēkas rekonstrukciju, renovāciju un attīstīšanu, pieskaņojot to Starpnozaru zinātnes 
un inovācijas platformas un nacionālā kompetences centra izveides un funkcionēšanas 
vajadzībām. Tiekoties ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieces kundzi, esam 
šo jautājumu pārrunājuši un augsti vērtējam ministres izpratni par samilzušo problēmu 
risināšanas nepieciešamību, un ceram uz ministrijas atbalstu LZA mērķu īstenošanai.

Mums ir izdevies panākt, ka ir atjaunojusi savu darbu Latvijas pētniecības un 
inovācijas stratēģiskā padome, kuru vada premjerministrs Krišjānis Kariņš. Šī padome 
ir konceptuāli atbalstījusi kā nepieciešamību palielināt valsts fi nansiālo atbalstu zinātnei, 
tā arī ir iestājusies par Inovācijas atbalsta fonda izveidi vēl šogad. Tas nozīmē, ka tiks 
radīts jauns atbalsta instruments inovācijai, tai skaitā inovatīvajai pētniecībai.

Kopā ar Ekonomikas ministriju mēs iestājamies arī par nepieciešamību atjaunot 
valsts pētījumu programmas, kas būtu mērķorientētas jeb misijas orientētas pētījumu 
programmas (MOPP). LZA nodaļas veica lielu darbu, sagatavojot priekšlikumus 
ilglaicīgu MOPP iespējamajam saturam.

Šobrīd Latvijas Republikas Saeimā notiek aktīvas diskusijas par 2022. gada budžeta 
sadalījumu. Mēs ceram, ka deputāti ar izpratni attieksies pret nepieciešamību papildus 
investēt Latvijas zinātnes un augstākās izglītības attīstībā, piešķirot papildu līdzekļus 
kā zinātnisko institūciju bāzes fi nansējumam, tā arī pētniecības projektu īstenošanai. 
LZA vadība ir jau veikusi aktīvu zinātnes un augstākās izglītības institūciju interešu 
lobēšanu, un ceram, ka šīs aktivitātes nebūs bijušas veltīgas. Tas ir ļoti būtiski, jo 
iepriekšējā plānošanas periodā NAP2020 mērķi attiecībā uz zinātnes, pētniecības un 
inovācijas jomām ne tuvu netika sasniegti. Aktuālie Zinātnes, tehnoloģijas attīstības 
un inovācijas programmas uzstādījumi ir panākt, ka ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 
(P&A) 2027. gadā sasniegtu 1,5% no iekšzemes kopprodukta (tostarp 120,7 miljoni 
no valsts budžeta), un ieguldījumi (P&A)  uz vienu zinātnisko darbinieku sasniegtu 
vismaz 50% no attiecīgā rādītāja vidējās vērtības Eiropas Savienībā. Lai to sasniegtu, 
jau 2022. gadā valsts budžeta papildus investīcijām (P&A)  būtu jābūt vismaz 23,1 
miljonam.

LZA ir arī aktīvi piedalījusies jaunā zinātnes fi nansēšanas modeļa izstrādē un iestājas 
par bāzes fi nansējuma daļas būtisku palielinājumu, kas nozīmē, ka jau 2022. gadā bāzes 
fi nansējumu zinātniskajām institūcijām būtu jāpalielina par 6,9 miljoniem eiro, bet 
2027. gadā bāzes fi nansējumam vajadzētu izdalīt papildus jau 41,3 miljonus eiro. Šāds 
attīstības scenārijs nodrošinātu zinātnes un pētniecības fi nansēšanas modeļa stabilitāti. 
Mēs iestājamies par to, ka bāzes fi nansējuma palielinājums attieksies arī uz LZA.

Nobeigumā gribu atzīmēt, ka LZA ir spērusi lielu soli uz priekšu un kļuvusi 
atpazīstamāka un novērtētāka Latvijas sabiedrībā. LZA arvien biežāk tiek uzrunāta, 
kad nepieciešama zinātniska ekspertīze un vērtējums. Mēs esam iesaistījušies, kaut gan 
pagaidām ar mainīgām sekmēm, stratēģijas izstrādē cīņai ar Covid-19. LZA pārstāvji 
ir iekļauti Krīzes vadības operatīvajā darba grupā, kā arī Krīzes vadības stratēģijas 
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padomē, kas vieš cerības, ka izdosies panākt zinātnes atziņās balstītu un izsvērtu 
pieeju cīņai ar Covid-19 pandēmiju. LZA akadēmiķi aktīvi darbojas, izskaidrojot 
sabiedrībai jautājumus, kas saistīti ar vakcinēšanās stratēģiju un koronavīrusa izplatības 
ierobežošanu, kā arī paši veic pētījumus saistībā ar Covid-19. Liels paldies visiem 
LZA īstenajiem un goda locekļiem, korespondētājlocekļiem, vadības komandai un 
personālam par ieguldīto darbu!

Mēs esam uz attīstības un izaugsmes ceļa. Tāpēc LZA vadība un es personīgi esam 
pārliecināti, ka varam sasniegt LZA stratēģijā noteiktos mērķus! Novēlu mums visiem 
sekmes šajā darbā un labu veselību!

Laudatio LZA Lielās medaļas laureātei akadēmiķei
Edītei Kaufmanei

Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele

Kad bērnībā vecmāmiņa mani veda uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Vilhelma 
Purvīša glezna “Pavasarī (Ziedonis)” bija mana mīļākā. Toreiz es pat nenojautu, ka 
nākotnē profesionālais ceļš aizvedīs uz Dobeli, kur kopā ar Dr.biol. Edīti Kaufmani, būs 
iespēja rūpēties par augļkopības zinātnes un nozares attīstību Latvijā. Man ir liels gods 
sumināt LZA Lielās medaļas saņēmēju, akadēmiķi Edīti Kaufmani. 

Mēs varam sasniegt un īstenot tikai to, ko mēs paši vai kāds cits par mums var 
iedomāties un izsapņot pārdrošākajos sapņos. Edītes sapņi ir lieli un drosmīgi, viņai 
piemīt līderes talants, augstas raudzes zinātniskā kompetence, atvērtība jaunajam un 
pārmaiņām, prasme veidot attiecības ar cilvēkiem un piesaistīt resursus drosmīgu sapņu 
īstenošanai. Akadēmiķe Edīte Kaufmane pašlaik ir Dārzkopības institūta Ģenētikas un 
selekcijas nodaļas vadošā pētniece, zinātniskās padomes locekle, LZA īstenā locekle, 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle, institūtā 
nostrādājusi vairāk nekā 40 gadus – ilgus gadus bijusi tā direktore, zinātniskās padomes 
priekšsēdētāja. 

Edīte Kaufmane sāka strādāt Dobelē, kad institūta vēl nemaz nebija, daudzi neticēja, 
ka te kaut kas var izdoties un attīstīties. Bet Edītei bija darba prieks, lieli sapņi, daži 
uzticami kolēģi, atvērtība jaunajam un jaunpienācējiem, drosme doties stažēties uz 
ārzemēm. Tieši starptautiskā iedvesmā un sadarbībā dzima skaidrs sapnis un sirds 
mērķis par starptautiski respektēta un mūsdienīga augļkopības institūta izveidi Latvijā.

Juris Rubenis ir teicis: “Pārmaiņu laikus var izdzīvot tie cilvēki, kuri atrod 
orientāciju sevī. Ārpusē ir ļoti grūti atrast orientierus, jo tūkstošiem balsu Tevi sauc 
tūkstošiem virzienos. Tev ir jāatrod iekšējs kompass, lai sajustu, kur iet un kam sekot.” 
Edīte Kaufmane, vienmēr atvērtībā jaunajam, un vadot cauri pārmaiņām, ir saglabājusi 
skaidru savu iekšējo vektoru, un tieši tas ir palīdzējis neapmaldīties, cauri visiem 
pārmaiņu vējiem izaugt Dārzkopības institūtam un nozarei. Šobrīd Dārzkopības institūts 
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ir vadošais dārzkopības zinātnes centrs Baltijā. Tā divās mītnes vietās Dobelē un Pūrē 
strādā vairāk nekā 100 darbinieku, un tas turpina strauji attīstīties, gūstot panākumus 
dažādās jomās. Ceļā pārvarēti daudzi izaicinājumi. Kā teicis Henrijs Mičels: “Kur vien 
cilvēks ir radījis iespaidīgu dārzu, tur ir arī iespaidīga vilšanās.” Mums daudziem garšo 
ķirši, bet tiem ir arī kauliņi.  Edīte vienmēr pratusi neērto kauliņu dēļ neatteikties no 
ķiršiem, bet izspļaut tos un turpināt mīlēt ķiršus. Tāpat arī dzīvē – pārvarēt pārmaiņu 
grūtības un turpināt veidot. 

Kad jāiedomājas kāda asociācija par Edīti Kaufmani, man prātā nāk ziedoša ābele. 
Viņā ir tik daudz maiguma, sievišķības un mātišķuma kā rozā ābeļziedos, kas saulainā 
pavasara dienā smaržo un san bišu pilni. Arī ap Edīti Kaufmani vienmēr ir cilvēki – 
kolēģi, ģimene, draugi, inteliģence, mākslinieki, lēmumu pieņēmēji un politikas 
veidotāji. Vienlaikus Edīte ir ļoti stipra. Tik stipra kā ābeles stumbrs, kas izturēs rudens 
vētras, ziemas salu un pret kuru var droši atbalstīties ikviens, kam tas nepieciešams. 
Sena gudrība vēsta: “Rudens vējos vai sniega vētrās, vai saules svelmē – koks paliek 
mierīgi stāvam. No koka mēs varam mācīties neļaut sevi ietekmēt dzīves vētrām. Mēs 
pieņemam to, kas ir. Koks rāda ceļu uz iekšēju brīvību. Mūsu parastā brīvības izpausme 
liek mums domāt, ka mums no kaut kā jākļūst brīviem. Sirds gudrība rāda ceļu, kā ar visu, 
kas ir, kļūt brīvam. Mūsu dzīve ir dzīve gaismā un tumsā, karstumā un aukstumā, saulē 
un vētrā. Mēs nezinām, ko mums dzīve nesīs nākamajā mirklī, – nav ārējas drošības. 
Kā koks mēs uzticības pilni atveramies dzīvei un augšanai.” To mēs varam mācīties no 
kokiem un no Edītes – pieņemt dzīves vētras un atvērties saulei un augšanai. 

Fenomens, ko visvairāk Edītē cienu un apbrīnoju un kas, manuprāt, ir izdevies ļoti 
nedaudzām sievietēm akadēmiskajā vidē, – spēja saglabāt dzirkstošu sievišķību un 
veidot skaistas, stipras attiecības ar ģimeni. Zinātne, īpaši lauksaimniecības zinātne, 
un vadīšana ir vide, kas prasa daudz vīrišķīga spēka. Mēs zinām, cik bieži, degot par 
idejām, sadeg cilvēki un līdzcilvēki. Tomēr, kā vēsta jaunākās vadībzinātnes atziņas, 
sievietē līderē ir milzu jauda, tikai ja necenšamies atdarināt vīrišķās prasmes, bet 
esam mēs pašas – sajūtošas, empātiskas, mīlošas un iedvesmojošas, stipras un vājas 
vienlaikus. Filozofs Tims Friks raksta: “…spēcīga mīlestība no manas būtnes dziļumiem 
ieplūst sirdī, piepildot mani ar maigumu, ieplūst smadzenēs un dara mani gudru, ieplūst 
miesas audos un dara mani vitālu, tad izstrāvo pasaulē, izpaužoties labestības darbos.” 
Pārmaiņu vējos uzbūvēt kaut ko dižu ir liela māksla, un vēl lielāka māksla ir, to darot, 
nepazaudēt sevi. Arī Edīte uz zinātnes un vadītājas altāra ir upurējusi daudz, tomēr 
institūts plaukst un zeļ, Edītes acis staro, un ap viņu ir mīloša ģimene. Tas iedvesmo, un 
to es novēlu katrai sievietei līderei un zinātniecei. 

Edīte ir arī stratēģiska nozares veidotāja, kas nenogurstot dalās ar zināšanām un 
palīdz komercaugļkopībā īstenot jaunākās zinātniskās atziņas, apvienot audzētājus 
kopīgai attīstībai. Edītei piemīt talants būt sadzirdētai – viņas viedoklī ieklausās politikas 
veidotāji. Edītes Kaufmanes prasme apvienot kopīgam darbam zinātni, izglītību, nozari 
un politikas veidotājus ir novērtēta ar virkni augstu valsts un nozares apbalvojumu, 
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t.sk. ar LR Atzinības Krusta ordeni (2006. g.), LR Ministru kabineta balvu (2008. g.), 
LR Zemkopības ministrijas “Medaļu par centību” (2006. g.),  LR Ministru prezidenta 
Pateicības rakstu (2006. g.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu (2016. g.),  
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Atzinības rakstu un LLU emblēmas zelta zīmi 
(2017. g.), Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības rakstu (2017. g.), Latvijas 
Zinātņu akadēmijas, SIA “Itera Latvija”, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas 
Izglītībai, zinātnei un kultūrai balvu (2004. g.) u.c. Edīte Kaufmane ir LR Zemkopības 
ministrijas konkursa “Sējējs 2004” un “Sējējs 2020” laureāte zinātnē un inovācijās. 
2018. gadā saņemts augļkopības nozares augstākais apbalvojums “Ābolu ordenis”.

Edīti raksturo čaklums, darba tikums, esības prieks un prasme svinēt dzīvi. Mūzika, 
tāpat kā dārzs, ir liela Edītes mīlestība, un abi tie uzrunā cilvēkus pāri dažādībām. 
Ceriņu ziedēšanas laikā Dārzkopības institūta dārzu un vienu no lielākajām ceriņu 
kolekcijām Eiropā apmeklē 30 000–40 000 viesu. Ceriņu laika kulminācija jau 20 gadus 
ir Edītes izlolotie opermūzikas koncerti, kas iedvesmo un saviļņo daudzus jo daudzus 
dārza viesus. Edītes talants ir zinātnes komunikācija plašam sabiedrības lokam – tāpēc 
institūta dārza vārti ir atvērti katram, kurš vēlas izzināt. Var tikai apbrīnot daudzveidīgo 
izglītojošo un iepriecinošo pasākumu klāstu, kas, gadiem veidoti, jau kļuvuši par skaistu 
tradīciju. 

Edīt, paldies, ka Tu mūs katru iedvesmo atrasties tur, kur izzūd pretrunas un 
piedzimst vienotība. Lielā pateicībā Tev es paklanos gaismas un gudrības mājoklim 
Tevī. Kā teicis Gandijs: “Es paklanos mīlestības, gaismas, miera, patiesības un gudrības 
mājokļa priekšā, kas ir Tevī. Es paklanos šīs vietas priekšā, kurā, ja Tu sevī tajā atrodies, 
un es sevī tajā atrodos, no mums sanāk tikai VIENS.”

Cienot, apbrīnojot, mīlot Edīti, mēs Dārzkopības institūtā no viņas mācāmies 
ikvienu darbu veikt no visas sirds! Lai arī turpmāk Institūta saimei un Tev, Edīt, daudz 
kopīgu sapņu, ko īstenot! Lai Edītes mūža darbs – Latvijas plaukstošie un ražas bagātie 
dārzi – rada iedvesmu dižiem sapņiem, veldzē un spirdzina pēc smaga darba, un 
mūžam ir latviskās identitātes daļa! Lai dārzkopības zinātne turpina rosināt un atbalstīt 
komercaugļkopības nozares uzplaukumu un bioekonomikas attīstību!

Sirsnīgi apsveicu akadēmiķi Edīti Kaufmani ar augsto novērtējumu!

Augļkopības zinātnes un nozares attīstība Latvijā – 
paveiktais un izaicinājumi

Lielās medaļas laureāte akadēmiķe Edīte Kaumane

Ikviena cilvēka dzīvē nenovērtējama loma ir videi, kurā aizvadīta bērnība. Žans 
Žaks Ruso ir teicis: “Kas bērnībā patīk, tas paliek sirdī mūžīgi.” Man ir ļoti paveicies, jo 
augu saticīgā ģimenē un skaistā vidē. Dzīvojām toreizējā Dobeles mežrūpsaimniecībā 
“Bērzkrastos”, kur strādāja vecāki. Šīs mājas kādreiz bija piederējušas gudram 
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saimniekam, kurš sirdī bijis dārznieks, līdz ar to jau no mazotnes atceros labi iekoptos 
augļu dārzus, kur, kā vēlāk sapratu, bija plaša augļu koku šķirņu un klonu kolekcija. 
Mājas atradās Zemgalei netipiskā, paugurainā vidē, tām apkārt bija gan mežs, gan pļavas, 
purvs un upes piekraste, līdz ar to daudzveidīgas augu valsts iepazīšana sākās jau agrā 
bērnībā. Vecāki Nellija un Arvīds Roces man iemācīja galvenās dzīves vērtības: nekad 
neapstāties zināšanu apguvē, visu iesākto novest līdz galam, jebkuros apstākļos saglabāt 
godīgumu, labestību un vienmēr atcerēties, ka, neraugoties uz to, ko esi sasniedzis, tas 
nedod tiesības kļūt augstprātīgam. To esmu centusies ielāgot gan darbā, gan dzīvē.

Domāju, ka nākamās profesijas izvēlē liela nozīme bija tam, ka man bija iespēja 
mācīties nelielā lauku skoliņā ar ļoti spēcīgiem pedagogiem. Auru astoņgadīgajā skolā 
bioloģiju mācīja brīnišķīga skolotāja Mirdza Kagaine, kura prata aizraut un ieinteresēt 
augu pasaules izpētē. Laikam tāpēc pēc Dobeles vidusskolas beigšanas starp daudzām 
interesēm tomēr izvēlējos studēt bioloģiju Latvijas Universitātē. Tur atkal paveicās ar 
labiem pasniedzējiem, bet divus gribu pieminēt īpaši. Profesors, habilitētais doktors 
Voldemārs Langenfelds – izcils zinātnieks un brīnišķīgs cilvēks, botānikas un augu 
sistemātikas pasniedzējs, kurš vēlāk vadīja arī manu doktora darbu. Savukārt profesors, 
akadēmiķis Rihards Kondratovičs ielika pamatus augu fi zioloģijā, radīja interesi 
par selekciju un šķirņu introdukciju un visā manā darba dzīvē bija līdzās ar labiem 
padomiem un atbalstu. Noteikti jāmin arī Dr.biol. Lidija Jēkabsone, pie kuras Salaspils 
Botāniskajā dārzā ieguvu dziļas zināšanas par augu apputeksnēšanās un apaugļošanās 
bioloģiju, apguvu dažādas šo procesu izpētes metodes.

Pēc Bioloģijas fakultātes absolvēšanas atgriezos Dobelē un nokļuvu tā dēvētajā 
“Pētera Upīša dārzā”, kura nosaukums toreiz bija “Augļu koku selekcijas laboratorija” 
ar diviem saimniekiem – lielu Lauksaimniecības zinātnisko institūtu ar centru Skrīveros 
un vietējo padomju saimniecību, kuras teritorijā darbojāmies. Tā sākās mans ceļš 
augļkopības zinātnē un šīs nozares iepazīšanā, ko par savu saucu jau vairāk nekā 
40 gadus.

Pēteris Upītis teicis: “Tiem, kuri strādā ar augļu kokiem, nepieciešama pacietība. 
Kam nav pacietības, lai ar augļkopību nenodarbojas, bet lai nopērk raķetes un sarīko 
uguņošanu. Tur efekts būs sasniegts tūliņ”. Tam nevar nepiekrist – augļkopībā vajadzīga 
liela pacietība, jo rezultāti nāk lēni, toties gandarījuma mirkļi ir neatsverami!

Augļkopībai Latvijā ir senas tradīcijas. Izcilā augļkopības zinātniece, mana kolēģe 
un darba skolotāja Dr.agr. Māra Skrīvele izpētījusi, ka Latvijā pirmās ziņas par dārzu 
kā vērtību meklējamas 14. gadsimtā, bet īsts augļkopības uzplaukums notika Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā, kad ar augļiem nodrošinājām ne tikai sevi, bet daļu eksportējām 
uz Somiju, Zviedriju, Vāciju un Krieviju. Milzīgus zaudējumus nodarīja 1939.– 
1941. gada ziemas, kad izsala ap 50% dārzu, jo sortimentā bija daudz neziemcietīgu 
Rietumeiropas šķirņu. Un, protams, to turpināja nīdēt Otrais pasaules karš un padomju 
varas 50 gadi (kolektivizācija, nacionalizācija, kas iznīcināja paaudžu pēctecību, kas ir 
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tik svarīga augļkopībā, un mazināja augļu patēriņu). Līdz ar to pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas 20. gadsimta 90. gadu vidū visu nācās sākt tikpat kā no jauna.

20. gadsimta beigas un 21. gadsimta sākumu uzskata par jaunas komercaugļkopības 
sistēmas izveides un ieviešanas laiku Latvijā. Ar pamatotu lepnumu varu teikt, ka 
Dobeles institūts bijis iniciators: 1) jaunu audzēšanas sistēmu izstrādē un ieviešanā 
komercdārzos; 2) šķirņu izvēlē (selekcijā un introdukcijā); 3) labākās pasaules pieredzes 
pārņemšanā un tehnoloģiju pielāgošanā Latvijas apstākļiem; 4) risku mazinošu 
audzēšanas tehnoloģiju izstrādē; 5) augļu uzglabāšanas metožu izstrādē dažādās vidēs; 
(6) inovatīvu pārstrādes tehnoloģiju, tostarp bezatlikuma, izstrādē. Liels institūta 
nopelns ir tas, ka šobrīd Latvijā ir ap 7900 hektāru mūsdienīgu komerciālu augļu dārzu, 
kur līdzās tradicionāliem augļaugiem ābelēm, bumbierēm, zemenēm un citiem strauji 
pieaug tā saukto retāk audzēto kultūru platības: dzērvenes, krūmcidonijas, smiltsērkšķi, 
krūmmellenes un citi. Tieši te redzu eksporta potenciālu, jo šie augi izceļas ar augstu 
bioloģiski aktīvo vielu saturu, ko patērētāji novērtē arvien vairāk.

2020. gadā, piedaloties valsts pētījumu programmas projektā par Covid-19 seku 
mazināšanu, veicām plašu pētījumu par situāciju augļkopības nozarē un iedzīvotāju 
nodrošinājumu ar vietējiem augļiem. Rezultāts nebija iepriecinošs: saskaņā ar Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem viens mājsaimniecības loceklis Latvijā gadā patērē 25  
kilogramu svaigu un 18 kilogramu pārstrādātu vietējo augļu, bet ar šā brīža platībām 
un ražību varam nodrošināt mazāk nekā pusi šā pieprasījuma. Turklāt jāņem vērā, ka, 
salīdzinot augļu patēriņu dažādās OECD valstīs 2018. gadā (% pieaugušo, kuri ikdienā 
lieto augļus), Latvija ar 30% ierindojas pēdējā (!) vietā!

Tas tikai vēlreiz pierāda, ka augļkopības nozarei Latvijā ir potenciāls, jo: 1) tirgus 
un patērētāju pieprasījums pēc vietējiem augļiem palielinās, un piedāvājums nenosedz 
pieprasījumu; 2) ir grūti nodrošināt Eiropas Savienības fi nansēto programmu “Piens 
un augļi skolai”; 3) ienākumi no hektāra ir ļoti augsti (rentabilitāte var sasniegt 180%), 
kas ļauj attīstīties nelielām saimniecībām; 4) palielinās mazo un vidējo pārstrādes 
uzņēmumu skaits, kas pieprasa vietējo produkciju; 5) Ziemeļvalstīs (t. sk. Latvijā) 
auguši augļi ir aromātiskāki, satur vairāk bioloģiski aktīvo vielu, tos var izaudzēt ar 
mazāku miglojumu skaitu, un tie ir veselīgāki; 6) vairākām kultūrām strauji palielinās 
eksporta apjomi.

Protams, ir gana daudz izaicinājumu, tostarp ar zinātnes palīdzību risināmu: 
1) uzglabāšanas problēma, tostarp saldētavu un kontrolētas atmosfēras glabātavu, 
kā arī zināšanu par šķirņu piemērotību dažādiem uzglabāšanas režīmiem trūkums; 
2) risku mazinošu un roku darbu aizstājošu tehnoloģiju lēna ieviešana komercdārzos 
(apūdeņošanas sistēmas, tuneļi/segumi, pretkrusas un pretsalnu ierīces, mehanizēta 
koku vainagu veidošana u. c.); 3) lielas augsnes, klimata, reljefa atšķirības, bargas/
svārstīgas ziemas prasa rūpīgu dārza vietas un šķirņu izvērtējumu; 4) strauji pieaugot 
retāku kultūru stādījumiem, palielinās specifi sku patogēnu daudzums, kas prasa 
padziļinātus pētījumus; 5) augļaugi ir daudz un dažādi, katrs prasa specifi skas zināšanas, 
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pieredzi un ilgtermiņa pētījumus. Atbalsta šādiem pētījumiem ļoti trūkst. Atkal vēlos 
piekrist M. Skrīveles teiktajam: “Bez zinātnes neattīstīsies nozare, bez nozares nebūs 
zinātnes.”

Daudzus šos un citus nozarei aktuālus jautājumus jau vairāk nekā 20 gadus risina 
zinātnieki Dobelē, bet 1980. gada 1. augustā, kad uzsāku darba gaitas, tā visa nebija… 
Bija pārauguši stādījumi ar P. Upīša savākto un neizvērtēto daudzu augļaugu un ceriņu 
materiālu, kas vairāk līdzinājās džungļiem; tikko uzceltas siltumnīcas, kurās pārsvarā 
tika audzētas neļķes sovhoza biznesam, un tikai neliela daļiņa bija atvēlēta zinātnei utt.

Par lūzuma punktu pamatoti var uzskatīt 1986. gadu, kad iestādi sāka vadīt 
Māra Skrīvele. Viņa mudināja nopietnāk iedziļināties, virzīties uz attīstību, pamatojoties 
uz zinātniskām atziņām.

Sāku ar plūmēm, izmantojot Latvijas Universitātē (LU) iegūtās zināšanas par augu 
apputeksnēšanās un apaugļošanās bioloģiju. Disertāciju par tēmu “Plūmju reproduktīvās 
sfēras citoembrioloģiska izpēte” aizstāvēju Baltkrievijas Dārzkopības institūtā, kur 
1991. gadā kļuvu par lauksaimniecības zinātņu kandidāti, bet 1992. gadā, nokārtojot 
nostrifi kāciju, ieguvu doktora grādu bioloģijā. Šo pētījumu rezultātā tika atklātas vairākas 
likumsakarības par saikni starp dažādas izcelsmes un ploiditātes plūmju ziedpumpuru 
attīstības gaitu un ziemcietību, par apputeksnēšanās un apaugļošanās ātrumu atkarībā 
no šķirņu kombinācijas un apkārtējās vides apstākļiem. Tam bija ne tikai zinātniska, bet 
arī praktiska nozīme selekcijā un plūmju šķirņu izvēlē, ierīkojot stādījumus.

Plūmēm ir raksturīga liela daudzveidība – šobrīd kopīgajā Eiropas datubāzē vien ir 
reģistrētas vairāk nekā 2500 plūmju formas un šķirnes ar atšķirīgu hromosomu skaitu 
(16, 32, 48). Lielākā daļa pieder Eiropas tipam, proti, ir cēlušās no mājas plūmes 
(Prunus domestica L., 2n = 6x = 48). Šīs izcelsmes šķirnes dod ap 90% pasaules plūmju 
produkcijas un izceļas ar lielu dažādību. No tām apmēram 1500 izmanto selekcionāri 
aptuveni 30 Eiropas valstīs. Selekcionāriem izdevies izveidot interesantus un vērtīgus 
starpsugu hibrīdus un šķirnes ar dažādu ploiditāti, bet tas bieži rada sarežģījumus ar 
apputeksnēšanos un apaugļošanos.

Darbu mājas plūmju selekcijā Dobelē uzsāku ar selekcionāra P. Upīša izveidotā 
selekcijas materiāla izvērtēšanu. Veicot morfoloģisko, bioķīmisko un saimniecisko 
pazīmju izvērtējumu, 1999. gadā Latvijā reģistrēta šķirne ‘Minjona’; 2002. gadā – 
‘Zemgale’. Kopīgajā selekcijas programmā 1997. gadā tika uzsākta Latvijas un 
Zviedrijas plūmju selekcijas materiāla izvērtēšana. Rezultātā 2020. gadā Latvijā 
reģistrētas šķirnes ‘Ance’, ‘Sonora’, ‘Adelyn’. Iekārtoti plašāki izmēģinājumi vairākās 
Latvijas vietās atšķirīgos klimatiskajos apstākļos, kā arī Polijā, Vācijā, Rumānijā un 
Lietuvā. 2007. gadā šajā darbā iesaistījās mana kolēģe Ilze Grāvīte, kura izstrādāja un 
aizstāvēja maģistra un doktora darbu un šobrīd turpina selekcijas materiāla izvērtēšanu. 
2018.–2020. gadā reģistrācijai iesniegtas vēl divas šķirnes – ‘Laine’ un ‘Zane’, kuru 
augļu kvalitāte ievērojami pārsniedz šobrīd izplatītākās un plašāk audzētās šķirnes, arī 
ražības un citu parametru ziņā neatpaliekot vai pat pārspējot tās.
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Plūmju konvencionālā selekcija (hibridizācija, sējeņu atlase utt.) ir ilgstoša, resursu 
un darba ietilpīga, tāpēc selekcijā ieviesta uz marķieriem balstīta atlase (MAS), lai 
mērķtiecīgāk varētu izvēlēties vecākaugus, ieviestu precīzas atlases metodes pēc iespējas 
agrīnā attīstības stadijā, šādi paātrinot selekcijas procesu. 1996. gadā institūtā sāka strādāt 
Gunārs Lācis (šobrīd PhD, LZA korespondētājloceklis, Ģenētikas un selekcijas nodaļas 
vadītājs), ar kuru kopā Dobelē veidojām Molekulārās ģenētikas laboratoriju. G. Lāča 
vadībā notika MAS ieviešana un izmantojums plūmju selekcijā: paraugu genotipēšana, 
identifi kācija, šķirņu izcelsmes noteikšana un precizēšana, vecākaugu mērķtiecīga atlase 
hibridizācijai. Tika veikti arī plūmju pašnesaderības iedzimtības mehānismu pētījumi, 
alēļu sastāva analīze, veicot molekulāro metožu pārnesi no radniecīgām sugām, kā arī 
kombinējot fenotipiskos, citoembrioloģiskos un molekulāros eksperimentus.

Par plūmju pētījumiem publicēti daudzi zinātniskie raksti, tostarp kopā ar zviedru, 
vācu, rumāņu un citu valstu kolēģiem, kā arī izdota monogrāfi ja “Plūmju šķirnes”, kas 
ir daļa no “Latvijas augļu koku pomoloģijas” izdevumiem.

1998. gadā Dobeles institūtā sāka strādāt Dalija Segliņa, šobrīd – Dr.sc.ing., LZA 
korespondētājlocekle, Pārstrādes un bioķīmijas nodaļas vadītāja, – nenovērtējams 
ieguvums institūtam un augļu pārstrādei. Viņas vadībā tika veikti plaši plūmju augļu 
ķīmiskā sastāva un pārstrādes iespēju pētījumi. Plūmēm raksturīgs augsts ogļhidrātu 
un diētisko šķiedrvielu, dažādu minerālvielu un vitamīnu saturs. Pateicoties plašajai 
šķirņu dažādībai, iespējams atrast piemērotākās svaigam patēriņam un dažādiem 
pārstrādes veidiem. Institūtā izstrādātas tehnoloģijas sukāžu, biezeņu zīdaiņu uzturam 
un biezsulas ar noturīgu krāsu ieguvei, kas jau ieviestas ražošanā. Turpmāk, iesaistoties 
pētniecībā hromatogrāfi jas speciālistam PhD. Pāvelam Gornam, tika veikti pētījumi par 
bezatlikuma tehnoloģijām plūmju pārstrādes procesā, izdalot un izvērtējot kauliņu eļļu 
kā piedevu pārtikas un kosmētikas produktu ražošanā.

1996. gadā tika uzsākti plūmju agrotehniskie pētījumi, kas aptver šķirņu – potcelmu 
kombinācijas, vainagu veidošanu, apdobju un rindstarpu kopšanas veidus, videi nekaitīgas 
audzēšanas sistēmas pamatu izstrādi u.c. Kopā ar doktoranti Dagniju Andersoni tika 
pārbaudīti Eiropā un Krievijā selekcionēti plūmju potcelmi un to saderība ar Latvijā 
komercaudzēšanai piemērotām šķirnēm. Atlasīti Latvijā perspektīvi klonaudžu 
potcelmi, atrastas labākās šo potcelmu – šķirņu kombinācijas. Pētījumus ar dažādiem 
potcelmiem un jaunajām šķirnēm, kā arī dažādām vainagu veidošanas sistēmām turpina 
Ilze Grāvīte.

Darbu aprikožu (Prunus armeniaca L.) selekcijā uzsāku 1991. gadā uz selekcionāra 
Pētera Upīša selekcijas materiāla bāzes. 1999. gadā Latvijā piereģistrējām trīs aprikožu 
šķirnes: ‘Lāsma’, ‘Daiga’, ‘Velta’. Visas trīs šķirnes pārbaudītas arī Zviedrijā, Somijā, 
Igaunijā un Slovēnijā. Šobrīd Latvija ir tālākais aprikožu ziemeļu izplatības reģions, 
bet Somijā un Igaunijā mūsu šķirnes vairo vairākas kokaudzētavas, un tās audzē 
mazdārziņos. ‘Lāsma’ un ‘Daiga’ ir veltījums manām meitām, kuras manas lielās darba 
slodzes dēļ noteikti saņēma mazāk uzmanības, nekā man būtu gribējies. ‘Lāsma’ mūsu 

44

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



LZA PILNSAPULCES

piemājas dārzā ik gadu dod lielu ražu – 50–70 kg no koka. Vienlaikus tika veikta arī 
šķirņu introdukcija; izmēģinājumi ar dažādas izcelsmes potcelmiem par saderību ar 
šķirnēm un izturību pret temperatūras svārstībām ziemas un pavasara periodā, kas ir 
galvenā problēma šai kultūrai Latvijas apstākļos. Pētīts arī dažādu tokoferolu saturs 
aprikožu kauliņos.

Par aprikozēm kopā ar kolēģiem tapuši vairāki zinātniski un daudzi populārzinātniski 
raksti, kā arī monogrāfi ja “Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes”. 

1994.–2001. gadā man bija iespēja regulāri strādāt Zviedrijas Lauksaimniecības 
zinātņu universitātes Dārzkopības institūtā, kur veicu ziedēšanas un apputeksnēšanās 
izpēti ar dažādām metodēm krūmcidonijām (Chaenomeles spp.). Tā kā šis pasaulē ir 
salīdzinoši jauns augļaugs, pētījumu šajā jomā praktiski nebija. Pielāgoju fl uorescentās 
mikroskopēšanas metodi apaugļošanās pētījumiem dažādām krūmcidoniju sugām un 
selekcijas materiāla izpētei. Ar tās palīdzību tika konstatētas apputeksnēšanās un augļu 
aizmešanās likumsakarības (efektīva apputeksnēšanās perioda garums, dīgļsomas 
dzīvotspējas ilgums un putekšņu dīgļstobru augšanas ātrums pie dažādām kombinācijām 
un apkārtējās vides apstākļiem u. c.), kam ir svarīga nozīme praktiskās selekcijas procesa 
paātrināšanā un ražības paaugstināšanā. Šo darbu paralēli veicu arī Dobelē Eiropas 
Savienības 4. ietvara projekta “Japanese quince (Chaenomeles japonica) – a new 
European fruit crop for production of novel juice, fl avour and fi bre” ietvaros. Darba 
rezultātā tapušas vairākas publikācijas augsta līmeņa žurnālos, izdalīti perspektīvākie 
krūmcidoniju hibrīdi, kuru vērtēšana notika četrās valstīs, bet tikai Dārzkopības institūts 
Latvijā piereģistrēja divas šķirnes ‘Rondo’ un ‘Darius’. Esmu to līdzautore.

2016. gadā no kolēģes Dr.agr. Silvijas Ruisas, kura devās pensijā, pārņēmu pētījumus, 
kas saistīti ar krūmcidoniju selekciju, audzēšanas un pavairošanas tehnoloģijām. 
2017.–2020. gadā sekmīgi īstenojām manis vadīto Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu “Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles 
japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas”, par 
kura rezultātiem saņēmām prestižo Zemkopības ministrijas balvu “Sējējs 2020”. 
Šis projekts bija gana liels izaicinājums, jo pētījumos kā partneris tika iesaistīts arī 
ražojošs uzņēmums. Taču izdevās izstrādāt audzēšanas tehnoloģijas integrētajai un 
bioloģiskajai audzēšanas sistēmai, kas ietver: 1) šķirņu izvēli; 2) stādījumu ierīkošanu, 
kopšanu, mēslošanu; 3) kaitīgo organismu izvērtējumu un augu aizsardzības metožu 
izmantojumu; 4) dažādu audzēšanas paņēmienu ekonomisko izvērtējumu. D. Segliņas 
un P. Gornas vadībā tika pētīti bioaktīvi savienojumi augļos un blakusproduktos (sēklās, 
lapās, augļaizmetņos). Krūmcidoniju augļi ir bagātīgs C vitamīna, polifenolu un dažādu 
skābju avots. Savukārt sēklu eļļā ir augsts tokoferolu (E vitamīna) saturs: gatavu augļu 
sēklās – 100% (salīdzinājumam: olīveļļā – 14%, saulespuķu eļļā – 41%). Sēklas ir arī 
bagātīgs hidrofi lo un lipofi lo savienojumu avots. Šie pētījumi rezultējušies ar vairākām 
publikācijām augsta līmeņa žurnālos. Papildus izstrādātas vairākas tehnoloģijas jaunu 
produktu ieguvei.
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Laiks, ko pavadīju Zviedrijas Dārzkopības institūtā, izvērtās ļoti nozīmīgs arī mūsu 
institūta attīstībai. Izveidojām kopīgu programmu augļaugu selekcijā, kā arī ģenētisko 
resursu izvērtēšanā un izmantošanā, turklāt vairākiem kolēģiem bija iespēja dažādu 
kopprojektu ietvaros stažēties šajā institūtā, kas tajā laikā bija viens no spēcīgākajiem 
Zviedrijā. To vadīja izcils zinātnieks, akadēmiķis Viktors Trajkovskis, kura atbalsts 
daudzus gadus bija nenovērtējams. Viņš bija tas, kurš iedrošināja mani 1996. gadā 
uzņemties direktores pienākumus toreizējā, tikko neatkarību ieguvušajā Dobeles 
Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacijā. Tad arī izvirzīju mērķi – izveidot 
Dobelē Zviedrijas institūtam līdzīgu zinātnisku iestādi, kas toreiz gan bija visai utopiski. 
Bet varu tikai piekrist Volta Disneja vārdiem: “Ja varat to nosapņot, varat to izdarīt.” Nu 
droši varu teikt, ka šis sapnis ir īstenojies. Bet rodas jau atkal jauni sapņi un jauni mērķi, 
kas prasa jaunas zināšanas un prasmes...

Šajos vairāk nekā 40 gados ir īstenoti daudzi projekti, nolasīti neskaitāmi referāti 
dažādās pasaules valstīs, noorganizētas vairākas starptautiskas konferences, bet vislielākā 
vērtība ir sastaptie un iepazītie cilvēki. Daļu jau pieminēju, bet ļoti lielu paldies gribu 
teikt, pirmkārt, saviem tuvākajiem kolēģiem institūtā, mūsu direktorei Inesei Ebelei 
par to, ka viņa uzņēmās vadīt Dārzkopības institūtu, veiksmīgi to dara, ienesot jaunas 
vēsmas, un es šobrīd varu atļauties savu laiku veltīt pētniecībai, kam līdz šim atlika 
par maz laika. Paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai par šo balvu, Lauksaimniecības 
un mežzinātnes zinātnisko institūtu kolēģiem par atbalstu un sadarbību daudzu gadu 
garumā. Īpašs paldies akadēmiķiem Jānim Stradiņam, Baibai Rivžai, Elmāram Grēnam 
un Ojāram Spārītim. Ikviens no viņiem kādā manas dzīves posmā ir bijis nozīmīgs 
atbalsts.

Bet vislielākais paldies manai ģimenei – manam gudrajam, stiprajam, vienmēr 
atbalstošajam dzīvesbiedram Jānim, meitām, māsas ģimenei un kuplajam mazbērnu 
pulciņam, kuru dēļ gribas vēl jaunas šķirnes radīt un galvenais – panākt, lai mums 
visiem pietiek savu, Latvijā audzētu augļu! 

Man ļoti tuvais dzejnieks Imants Ziedonis, ko man bija laime tuvāk iepazīt, ir 
teicis: 

“Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi – sirds iesāpas no skaistuma... 
Pasaulei patīk, ka viegli iet. Pieliec man, pieliec roku mazliet!”

Gribas ticēt, ka kopā ar kolēģiem esmu šādu vietu izveidojusi – tādu, kur daudziem 
gribas atbraukt, veldzēties dārza sniegtajā krāšņumā un justies viegli. Tas darba 
smagums, kas tam bijis pamatā, nevienam nav jājūt... 
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Rudens pilnsapulce 25. novembrī

LZA Rudens pilnsapulce notika 25. novembrī hibrīdformātā – klātienē un Zoom 
platformā. Ievadvārdus sacīja LZA prezidents Ivars Kalviņš. Pilnsapulcē klātienē 
piedalījās 2020. gada Lielās medaļas laureāti akadēmiķis Andrejs Ērglis un LZA goda 
loceklis Eduards Kļaviņš, kā arī 2021. gada Lielās medaļas laureāte akadēmiķe Edīte 
Kaufmane, kuri saņēma LZA Lielo medaļu un diplomus. Tika pasniegta LZA 2021. 
gada Lielā medaļa akadēmiķim Jānim Spīgulim. Laudatio J. Spīgulim sacīja akadēmiķis 
Modris Greitāns. J. Spīgulis nolasīja akadēmisko lekciju “Gaisma ādā”. 

Klātienē tika godināti arī vairāki 2021. gadā piešķirto LZA balvu laureāti – Madara 
Dārziņa, Kristīne Kitoka, Georgijs Stakanovs, Vija Strazdiņa un Ņikita Zrelovs.

Tika pasniegta arī Edvīna Vedēja balva, ko LZA iedibinājusi kopīgi ar RTU Attīstības 
fondu 2021. gadā. Balvas pirmā laureāte ir Dr.chem. Marija Skvorcova.

Notika LZA jaunu locekļu vēlēšanas, tās tika organizētas attālināti, balsošana notika 
pa pastu. Nodaļas bija izvirzījušas balsu skaitīšanas komisijas sastāvu, kuru e-pastā 
apstiprināja 104 LZA locekļi. Tika ievēlēti 10 jauni īstenie locekļi: Guntis Bārzdiņš, 
Inga Ciproviča, Vjačeslavs Kaščejevs, Dagnija Loča, Aleksandrs Rapoports, Felikss 
Sadirbajevs, Andris Šutka, Andrejs Vasks, Ludmila Vīksna, Līga Zvejniece. Par 
goda locekļiem ievēlēja Sandru Kropu-Kaļužniju un Osvaldu Zvejsalnieku. Ievēlēja 
arī 12 jaunus LZA korespondētājlocekļus: Ilzi Auziņu, Aleksandru Belovu, Andru 
Blumbergu, Remo Meriju-Meri, Sanitu Osipovu, Jāni Ozoliņu, Vladimiru Pankratovu, 
Elmāru Rancānu, Zandu Rubeni, Mārtiņš Šaboviču, Kristīni Šalmu-Ancāni un Reini 
Vilšķērstu.

LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna LZA Rudens pilnsapulcē

Dāmas un kungi! 
LZA Rudens pilnsapulce notiek trauksmainā un saspringtā laikā, kad visa pasaule 

cīnās ar Covid-19 pandēmiju, kas ir prasījusi milzīgus cilvēku upurus un vienlaicīgi 
nesusi arī ārkārtīgi lielus ekonomiskos zaudējumus.

Pēdējie divi gadi ir izgaismojuši akūtu nepieciešamību pārvērtēt zinātnes un 
inovācijas lomu ne tikai cīņā ar Covid-19, bet arī cenšoties novērst arvien skarbākas 
klimata izmaiņas uz mūsu planētas Zeme, ko ar savu darbību un populācijas izaugsmi 
ir izraisījusi pati cilvēce.

Ir pilnīgi skaidrs, ka globālās krīzes nevar novērst, darbojoties izolēti – atsevišķu 
valstu vai reģionu ietvaros. Šeit ir nepieciešams jauns saprašanās un sadarbības līmenis 
ne tikai politiķu un valdību līmenī, bet pirmām kārtām jau tautu un tās zinātnieku, 
pētnieku un inženieru līmenī.
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Pirmo reizi notiek bezprecedenta informācijas apmaiņa attiecībā uz Covid-19 
apkarošanas metodēm, vakcīnu izstrādi un pielietošanu, jaunu zāļu un ārstēšanas metožu 
izstrādi un ieviešanu klīniskajā praksē. Mēs vērojam ārstu un citu veselības aprūpes 
sistēmas darbinieku pašaizliedzīgu darbu cīņā par sasirgušo dzīvībām un veselību.

Mēs esam lepni, ka arī Latvijas mediķi, tostarp mūsu Zinātņu akadēmijas locekļi, 
ir šajā cīņā iesaistījušies. Mūsu kolēģi no LZA vadīja un līdzdarbojās valsts pētījumu 
programmā “Covid-19 seku mazināšanai”, ļoti īsā laikā veicot nozīmīgus pētījumus 
ne tikai Covid-19 pacientu diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrādē, bet arī citu 
zinātņu nozaru speciālistiem meklējot inovatīvus inženiertehniskos risinājumus dažādu 
ar šo epidēmiju saistītu problēmu risināšanā, jaunu dezinfekcijas līdzekļu izstrādē, 
farmakoloģiskos pētījumos atklājot jau zināmu zāļu izmantošanas iespējas Covid-19 
pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā.

Covid-19 problemātikai tika veltītas vairākas LZA ĶBMZN sēdes, kurās vadošie valsts 
speciālisti ziņoja gan par savu pētījumu rezultātiem, gan arī par Covid-19 problemātiku 
un risinājumiem, kas rasti citviet pasaulē. Minēsim kaut vai dažas: “Covid-19 Latvijā: 
pētniecība un prakse”, “Jaunu pret-koronavīrusu terapijas un profi lakses līdzekļu 
izstrāde”, “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un 
terapijai”, “SARS CoV2 izplatības monitorings un ierobežošana apkārtējā vidē”. Par šo 
un arī virknes citu tēmu izpildes rezultātiem ziņoja mūsu akadēmiķi – Jānis Kloviņš, 
Kaspars Tārs, Valdis Pīrāgs, Modra Murovska, Ludmila Vīksna, Maija Dambrova, 
Kristaps Jaudzems, Tālis Juhna, Aivars Bērziņš un daudzi citi. Arī pārējo LZA nodaļu 
sanāksmes bija veltītas to projektu rezultātu analīzei un apspriešanai, kuriem varētu tikt 
rasts pielietojums cīņā ar pandēmiju. Tas, ka valsts līmenī netika atrasts fi nansējums, lai 
šo pētījumu rezultātus pārvērstu inovācijās, ir vērtējams viennozīmīgi negatīvi.

Īstenojot savu misiju, LZA vairākkārt vērsās ar vēstījumiem pie Latvijas iedzīvotājiem, 
skaidrojot gan SARS-Cov-2 vīrusa darbību, gan arī cīņas metodes ar to. Īpaša vērība 
tika veltīta tam, lai cilvēkiem izskaidrotu, kā darbojas vakcīnas, kādas ir iespējamās 
blaknes un cik drošas un efektīvas tās ir, lai ar zinātnē balstītiem faktiem iedrošinātu 
mūsu iedzīvotājus vakcinēties. Tāpat Zinātņu akadēmija ir aktīvi darbojusies valdības 
veidotajās darba grupās un komisijās, cenšoties panākt, lai tiktu pieņemti zinātnes 
atziņās balstīti lēmumi cīņai ar Covid-19.

Īpaši būtiski, ka daudzi mūsu Zinātņu akadēmijas locekļi aktīvi uzstājās plašsaziņas 
līdzekļos, informējot par to, kādi ir jaunākie sasniegumi un paņēmieni cīņai ar Covid-19, 
kā arī atspēkojot dezinformāciju, kuras mērķis ir kavēt cīņu ar pandēmiju, šķelt 
sabiedrību, maldinot to attiecībā uz riskiem un ieguvumiem, kas saistīti ar vakcināciju.

LZA viceprezidents, LZA Lielās medaļas 2020 laureāts akadēmiķis Andrejs Ērglis, 
“Gada Rīdzinieks–2021” akadēmiķis Jānis Kloviņš, LZA korespondētājlocekle Ludmila 
Vīksna un LZA prezidents ir starp tiem LZA locekļiem, kuru viedoklis videoformātā 
šogad publicēts jau vairāk nekā 100 reizes (kopā >400 reizes), un ne tikai par Covid-19 
problemātiku.
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Ļoti aktīvi ir bijuši arī LZA viceprezidents akadēmiķis Andris Šternbergs, Baltijas 
Zinātņu akadēmiju medaļas laureāts LZA akadēmiķis Andris Ambainis un LZA 
akadēmiķis Kaspars Tārs, LZA korespondētājloceklis Vjačeslavs Kaščejevs, kuru sacītais 
šogad publicēts vismaz 50 reizes. Es gribētu no sirds pateikties visiem mūsu kolēģiem 
par lielo darbu, ko viņi ir veikuši komunikācijā ar sabiedrību un vienlaicīgi aicināt 
neaizmirst atgādināt žurnālistiem par savu piederību Latvijas Zinātņu akadēmijai.

Plašu rezonansi raisīja viceprezidenta Ojāra Spārīša un LMZN sekretāres Ligitas 
Āzenas kundzes vadībā veiksmīgi veidotie videomateriāli par Latvijas zinātnieku 
nozīmīgākajiem sasniegumiem 2020. gadā. Pateicoties mūsu sabiedrisko attiecību 
speciālistes Ilzes Stengrevicas veiktajam monitoringam, es šodien varu informēt 
pilnsapulci, ka plašsaziņas līdzekļos LZA nominētie “Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 
2020” tika atspoguļoti veselas 75 reizes, no tiem 66 bija LZA un attiecīgā medija 
sadarbībā veidotie raidījumi un raksti. Paldies kolēģiem par milzīgo ieguldīto darbu!

LZA Senāta un nodaļu sēdēm kļuvis iespējams sekot tiešsaistē Zoom platformā, un 
ir pieejami arī šo sēžu ieraksti.

Protams, ka LZA darbība neaprobežojās tikai ar Covid-19 problemātiku. Visas 
LZA nodaļas vismaz reizi mēnesī apsprieda attiecīgās jomas zinātnes, pētniecības 
un inovācijas jautājumus. Es esmu pārliecināts, ka jūs visi esat aktīvi sekojuši šīm 
sēdēm līdzi, un daudzi no Jums arī tiešsaistē ir iepazīstinājuši savus kolēģus ar saviem 
sasniegumiem Jūsu pārstāvētajās zinātņu nozarēs, tāpēc pie to tematikas šodien sīkāk 
nepakavēšos.

Tomēr īpaši būtu atzīmējams tas, ka LZA akadēmiķes Tatjanas Koķes un akadēmiķa 
Aivara Bērziņa vadībā ir ievērojami uzlabojusies mūsu Senāta darbība, kurai interesenti 
var sekot līdzi digitālajās platformās. Tas attiecas kā uz sēžu tematiku, tā arī uz 
koncentrēto un pārdomāto sēžu norisi. Paldies Senāta vadībai un tā locekļiem par 
ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem!

Tāpat es vēlētos atzīmēt Senāta zinātniskās sekretāres Almas Edžiņas kundzes 
veikumu, kas šajos ļoti sarežģītajos apstākļos, kad sēdes nepieciešams organizēt 
attālināti vai jauktajā režīmā, kopā ar mūsu IT speciālistu Elmāru Langi ir spējusi 
nodrošināt sekmīgu to norisi, ieskaitot balsošanas procedūru īstenošanu.

Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka arī kopumā LZA atpazīstamība sabiedrībā ir 
uzlabojusies. Te liels nopelns ir mūsu sabiedrisko attiecību speciālistei Ilzei Stengrevicas 
kundzei, kas rūpējas par LZA mājaslapas aktualizēšanu ar jaunāko informāciju par LZA 
locekļu aktivitātēm medijos, kā arī ir uzsākusi ikmēneša LZA almanaha publicēšanu. 
Papildus tam Stengrevicas kundze veic lielu darbu, lai LZA darbībai varētu sekot līdzi 
ne tikai LZA mājaslapā, bet arī citu zinātnisko institūciju mājas lapās un sociālajos 
tīklos. Par to viņai liels paldies!

Tāpat daudz atraktīvāks un digitālā formā pieejams ir kļuvis LZA, Latvijas Zinātnieku 
savienības un LZP laikraksts “Zinātnes Vēstnesis”, kura transformācijā galvenais 
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nopelns ir tā galvenajai redaktorei Ilonai Gehtmanei-Hofmanei un viceprezidentam 
Ojāram Spārīša kungam. Īpaši uzteicama novitāte ir interviju cikls ar LZA akadēmiķiem, 
kas šogad bija veltīts LZA 75. gadskārtai. Tas ne tikai atklāj LZA akadēmiķu spilgtās 
personības un viņu veikumu, bet arī modina lepnumu par Latvijas zinātnes sasniegumiem, 
kas savukārt ir ļoti nepieciešams, lai zinātnei piesaistītu talantīgākos jauniešus. Un, 
protams, laikraksts sniedz ieskatu LZA darbībā, kas ir būtiski, jo liela daļa sabiedrības 
tā īsti nemaz neapzinās, kāds ir mūsu akadēmijas devums zinātnei un praksei.

Īpaši svarīgs ir bijis arī darbs pie jaunās LZA stratēģijas 2022.–2027. gadam, kas 
iezīmē pagrieziena punktu akadēmijas virzībā pretim tautsaimniecības vajadzībām. 
Šis dokuments ir mērķorientēts, un tā īstenošana nodrošinās plašu LZA un Latvijas 
zinātnieku iesaisti pielietojamā pētniecībā, produktu un tehnoloģiju izstrādē un pārnesē, 
kā arī inovācijā.

Savu mērķu sasniegšanai LZA ir izveidojusi vienotu sadarbības platformu ar LDDK, 
LTRK, LPS, LBAS, kas ļauj tikt labāk sadzirdētiem valsts varas gaiteņos, kā arī tiešā 
veidā no pirmavotiem gūt informāciju par tām tautsaimniecības vajadzībām, kur savu 
pienesumu var dot LZA.

Mēs esam arī proaktīvi iestājušies par ilgtermiņa valsts pētniecības programmu izveidi 
nozaru ministriju paspārnē. Šim nolūkam LZA nodaļas iesniedza savus priekšlikumus 
perspektīvu un inovatīvu pētniecības risinājumu izstrādei, kas palīdzētu īstenot NAP-
2027 nospraustos mērķus.

Esam aktivizējuši savu darbību, atsaucoties uz globālo klimata pārmaiņu aktualitāti, 
it īpaši atjaunojamās enerģētikas jomā. Ir izveidotas jaunas sadarbības formas ar 
Latvijas Ūdeņraža asociāciju, Latvijas Telekomunikāciju asociāciju u.c. profesionālajām 
uzņēmēju organizācijām. Esam aktivizējuši LZA Zinātnes fonda darbību, koncentrējot 
to uz uzņēmēju vajadzību un sadarbības iespēju apzināšanu, tai skaitā uz vēja, saules un 
ūdeņraža izmantošanas iespējām enerģētikā.

Mēs ļoti ceram, ka nākamo gadu valsts budžetos beidzot ieraudzīsim tādus līdzekļus 
augstākās izglītības un arī zinātnes, pētniecības un inovācijas attīstībai, kas nodrošinātu 
zināšanās balstītas ekonomikas attīstību Latvijā.

Šogad mēs atzīmējām arī Augstākās izglītības padomes 25. dzimšanas dienu, un 
LZA ir pilna apņēmības vēl aktīvāk iesaistīties augstākās izglītības un zinātnes attīstības 
procesos, tai skaitā augstākās izglītības un tās pārvaldes reformā. Tāpēc LZA ir 
izvirzījusi virkni savu locekļu jaunveidojamo universitāšu padomju sastāvos. Mēs esam 
pārliecināti, ka mūsu kolēģi dos būtisku ieguldījumu starpinstitucionālās sadarbības 
veicināšanā un izglītības kvalitātes tālākā izaugsmē.

Diemžēl šogad zinātnei paredzētais bāzes fi nansējuma pieaugums diez vai spēs 
nosegt infl ācijas radītos zaudējumus. Arī dotāciju Latvijas Zinātņu akadēmijas darbībai 
no valsts budžeta nākamajā gadā palielināt paredzēts netiek, un tā joprojām paliek divas 
reizes zemāka nekā 2008. gadā. Es varu tikai izteikt cieņu LZA personāla (sekretāres 
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Daces Govinčukas un personāldaļas vadītājas Ināras Augules, nodaļu zinātnisko 
sekretāru Ligitas Āzenas, Dainas Daijas, Veras Hohlovas, Sofjas Negrejevas, arhīva 
pārzines Rūtas Skudras, Vitālija Kozlovska vadītās Lietu pārvaldes un citu darbinieku) 
veikumam, kas, neraugoties uz niecīgo atalgojumu, ir īsti LZA patrioti un turpina strādāt 
pēc labākās sirdsapziņas.

Diemžēl jāsecina, ka nedz politiķi, nedz valstsvīri Latvijā nespēj pieņemt 
nepieciešamos lēmumus augstākās izglītības un zinātnisko institūciju, tai skaitā 
LZA efektīvas darbības nodrošināšanai. Tas rada īpašu slogu LZA Valdei un LZA 
ģenerālsekretārei akadēmiķei Baibai Rivžas kundzei, kas ar saviem kolēģiem pieliek 
visas pūles, lai iespēju robežās nodrošinātu LZA nodaļu un dienestu darbību, par ko 
viņiem liels paldies!

Trūcīgais fi nansējums un Covid-19 ierobežojumi ir būtiski traucējuši paveikt iecerēto 
arī LZA sekretāra akadēmiķa Modra Greitāna pārraudzītajai Ārējo sakaru daļai, ko vada 
prezidenta padomniece Ilze Trapenciere. Pandēmija turpinās, un visas mūsu aktivitātes 
ārējo sakaru jomā norisinās tiešsaistes režīmā, bet zinātnieku mobilitāte būtībā ir 
paralizēta. Tomēr ceram, ka, pieaugot vakcinācijas aptverei, spēsim atkal strādāt un 
tikties klātienē.

LZA pārziņā ir ne tikai izcilības veicināšana, ko īstenojam ar daudzo vārdbalvu 
konkursu palīdzību, semināru, konferenču un kongresu organizēšanu un Latvijas 
pārstāvniecību starptautiskajās zinātnes institūcijās, un piedalīšanos sadarbības 
pasākumos Baltijas un Eiropas līmenī. Mēs rūpējamies arī par to, lai netiktu nepelnīti 
aizmirsti mūsu gados vecākie kolēģi. Akadēmiķa Īzaka Rašala vadītā komisija šogad 
izskatījusi pieteikumus un piešķīrusi valsts emeritētā zinātnieka statusa grantus 32 
izciliem zinātniekiem, ar ko mēs viņus no sirds sveicam! Diemžēl arī šo grantu apjoms 
joprojām ir tālu no tā, kāds tas bija 2008. gadā.

Lai Latvija spētu sasniegt vecās Eiropas valstu ekonomiskās attīstības līmeni, mums 
jāpieliek visas pūles, lai izglītība, zinātne un kultūra būtu tās jomas, kurās Latvija tiktu 
minēta kā izcilniece. Bet, to īstenojot, nedrīkstam aizmirst patiesību, ka mēs esam stipri 
tik, cik stiprs ir mūsu gars! Tāpēc, līdztekus pragmatiskajiem uzstādījumiem izglītības, 
zinātnes un ekonomiskās izaugsmes jomā, neaizmirsīsim, ka tikai mēs paši esam spējīgi 
nosargāt savu valodu un nāciju no saplūšanas un izzušanas lielo nāciju konglomerātos. 
Kopsim arī savu valodu, kultūru un uzturēsim savu nacionālo identitāti, lai arī mūsu 
bērnu un bērnu bērnu dzimtā valoda ir un paliek latviešu valoda!

Noslēgumā es vēlētos pateikties visai LZA vadības komandai, Prezidijam un Senātam 
par paveikto un sveikt visus balvu un diplomu saņēmējus ar izcilajiem panākumiem 
zinātnē! Lai mums visiem veiksmīga LZA Rudens pilnsapulce!
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Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam akadēmiķim
Jānim Spīgulim

Akadēmiķis Modris Greitāns

2021. gada 25. novembrī akadēmiķim, Latvijas Universitātes (LU) profesoram, 
LU Atomfi zikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas vadītājam un 
vadošajam pētniekam, habilitētajam fi zikas zinātņu doktoram Jānim Spīgulim tika 
pasniegta LZA Lielā medaļa par izciliem sasniegumiem biofotonikas virziena izveidē 
Latvijā. Jūtos pagodināts par iespēju šajā sakarā teikt Laudatio. Ar laureātu iepazinos 
pirms apmēram 25 gadiem, kad, vēl būdams jauns pētnieks, kādā Eiropas fi nansētā 
kopprojektā meklēju risinājumu specifi skai optisko šķiedru zondei asins plūsmas 
parametru mērīšanai. Tolaik vēl nesen LU ievēlētais profesors Spīgulis bija ļoti atsaucīgs 
un izpalīdzīgs. Viņa raksturojumu vēlos sākt ar J. Spīguļa vecāku nopelnu, proti, vārdu 
“Jānis” – vislatviskāko vārdu, kas daudziem asociējas ar vīrišķību, dzīves baudīšanu 
un reizēm romantisku sapņošanu. Jāņa vecāki Artūrs un Lidija bija izglītoti cilvēki. 
Tēvs ieguvis būvinženiera, bet māte – baltu fi loloģijas maģistra grādu. Tēvs arī aktīvi 
iesaistījās studentu vienībās, tāpēc 1944. gadā, ņemot vērā tā laika situāciju, ģimene 
devās bēgļu gaitās, taču patriotisms guva virsroku, un vecāki tomēr palika Latvijā, 
nododot šo patriotisma un pašapziņas gēnu arī dēlam Jānim un meitai Dainai. Gēnus, 
ko vēlos ilustrēt ar kādu piemēru. Otrajā klasē, stājoties oktobrēnos, kurus tolaik dēvēja 
arī par Ļeņina mazbērniem, mazais Jānis cieti paziņoja, ka “mans vectēvs ir Jānis, nevis 
Ļeņins, tāpēc no manis nekāds Ļeņina mazbērns nesanāks”. Un neiznāca ne Ļeņina 
mazbērns, ne pat Ļeņina pieminekļa aizstāvis barikāžu laikā 1991. gadā. Toties iznāca 
neatkarīgās Latvijas Ministru kabineta ēkas aizstāvis, jo, strādādams Spektroskopijas 
problēmu laboratorijā Šķūņu ielā, Vecrīgā, Jānis bija barikāžu notikumu epicentrā un 
aktīvi iesaistījās Latvijas neatkarības aizstāvībā. Arī jau kā atzīts zinātnieks J. Spīgulis 
kā savu pamatvietu vienmēr redz Latviju un no ārzemēm, kur daudzkārt bijis un strādājis 
(Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā, Somijā, Taivānā, ASV un citur) un kur noteikti saņēmis 
darba piedāvājumus, tomēr vienmēr atgriezies, atvedot jaunas zināšanas un idejas. Tā 
kā neesmu ar laureātu plecu pie pleca nostrādājis ilgus gadus, gatavojot šo Laudatio, 
ieklausījos arī J. Spīguļa kolēģu, vadītāju un draugu paustajās atziņās. Un visvairāk 
dzirdētais raksturojums, kam arī es pievienojos, ir tas, ka Jānis ir komandas spēlētājs. 
To noteikti ir ietekmējusi viņa ilggadējā saistība ar sportošanu – teniss, vieglatlētika, 
ūdens sports, bet visvairāk – tostarp astoņas sezonas Latvijas čempionāta augstākajā 
līgā – basketbols, kur viņš, šķiet, ir spēlējis visās pozīcijās un kurās, citējot komandas 
biedru, “darbojās kā pulksteņa mehānisms”. To var teikt ne tikai par basketbolu, bet arī 
par zinātnisko darbu. Tie ir vairāk nekā 50 projekti (arī dažādās pozīcijās), no kuriem 
gribas izcelt divus – VPP SOPHIS biofotonikas projektu, kurā biju visas programmas 
koordinators jeb “saspēles vadītājs” un kurā Jānis tiešām darbojās kā “pulksteņa 
mehānisms”, parādot stingru nostāju un atbildību. Un otrs, šķiet, pašam mūsu šodienas 
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laureātam ļoti nozīmīgs – Struktūrfondu jauno zinātnisko grupu projekts, kuru Jānis 
vadīja un, pateicoties kuram, viņš kļuva par biofotonikas pētnieciskā virziena “tēvu” 
Latvijā, izveidoja LU ASI Biofotonikas laboratoriju un sniedza iespēju daudziem 
jaunajiem pētniekiem Latvijā rakstīt un aizstāvēt promocijas darbus biofotonikas jomā. 
Daži no tiem jau audzina akadēmiķa J. Spīguļa zinātnes mazbērnus. Taču ne mazāk 
svarīgs pienesums Latvijai ir arī Jāņa divas kopā ar sievu Andu izlolotās un izskolotās 
meitas un arī jau vairāki mazbērni. Jāmin, ka šodienas laureāta panākumi ir gūti ar 
centīgu, mērķtiecīgu darbu, kurā ne vienmēr viss bijis gludi. Piemēram, pēc kandidāta 
disertācijas aizstāvēšanas centieni stažēties 1981. gadā ASV un gadu vēlāk Vācijā, 
neraugoties uz iespaidīgajiem ielūgumiem, tika noraidīti, un ne jau zināšanu trūkuma 
dēļ, bet gan komunistu partijas biedra kartes neesamības dēļ. Tomēr laiki mainījās, un 
šobrīd J. Spīgulis var lepoties ar daudz citētām starptautiskām publikācijām, patentiem, 
lekcijām ārzemēs un starptautisku konferenču organizēšanu. Jānis var lepoties arī ar 
LU ASI, kas vispirms no Spektroskopijas problēmu laboratorijas tapa par Fizikas un 
matemātikas fakultātes institūtu, bet jau viņa kā institūta direktora laikā attīstījās vēl 
pakāpienu augstāk – kā universitātes institūts. Nākamo soli – kļūt par juridiski pastāvīgu 
institūtu – panākt diemžēl neizdevās. Pie Jāņa sasniegumiem jāmin arī optisko šķiedru 
izstrādājumu ražošanas saglabāšana Latvijā, gan palīdzot Līvānu stikla fabrikai tapt par 
valsts uzņēmumu “Anda”, gan vēlāk iesaistoties tā privatizācijā un izveidojot “Anda 
Optec”, pēc tam to pārveidojot par “Z-light”. Mērķtiecīgais darbs ir vedis J. Spīguli 
kalnup līdz visaugstākajām zinātnes virsotnēm – sākot ar vidusskolas pabeigšanu ar 
sudraba medaļu un iestāšanos Latvijas Valsts universitātes fi ziķos 1968. gadā, vēlāk 
paralēli studijām uzsākot darbu SPL un uzrakstot diplomdarbu 1973. gadā, kam sekoja 
aspirantūra un iespēja prezentēt pētījumu Starptautiskajā atomfi zikas konferencē 
1978. gadā. Gadu vēlāk Jānis ieguva zinātņu kandidāta grādu, bet 1993. gadā – 
habilitētā doktora grādu. Sekoja ievēlēšana par LU un vēlāk arī valsts profesoru, 
LZA korespondētājlocekli, bet 2012. gadā – par akadēmiķi. Četrus gadus akadēmiķis 
J. Spīgulis vadījis arī LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu. Iesāku mūsu šodienas 
laureāta raksturošanu ar vārdu “Jānis”, bet pabeigšu ar vārdu “Spīgulis”. Nezinu, kas 
šajā uzvārdā ir ielicis spīdēšanas gēnu, bet Jāņa pētījumi un izgudrojumi ir saistīti ar 
gaismu, no kuriem noteikti zināmākais ir sānstarojošas optiskās šķiedras radīšana, ko 
izmantoja arī operas izrādēs, turklāt Jānis ir saņēmis arī spīdošas atzinības no Londonas 
Karaliskās biedrības, Latvijas Zinātņu akadēmijas un a/s “Grindeks”, Starptautiskās 
optikas un fotonikas biedrības, LZA, LR Patentu valdes un GmbH “Minox” Valtera 
Capa balvu, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu. Līdz ar to arī LZA Lielā medaļa ir 
kā jauns, spožs papildinājums pie Jāņa Spīguļa sasniegumu debesīm, ar ko viņu no sirds 
apsveicu! Novēlu Jānim vēl ilgus gadus darīt to, ko viņš mīl, un mīlēt to, ko dara! 
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Gaisma ādā
Lielās medaļas laureāts Jānis Spīgulis

Mana stāsta virsraksts ir ļoti īss – “Gaisma ādā”. Ceru, ka kolēģis Linards Skuja 
neapvainosies, ka esmu daļēji nozadzis viņa ideju, jo viņš pirms diviem gadiem uzstājās 
ar lekciju “Gaisma stiklā”. Vēlos uzsvērt gaismu, jo gan vienā, gan otrā gadījumā ir 
pierādīts, ka gaisma ir izcils instruments zinātnieku rokās. Ar gaismas palīdzību varam 
iegūt ļoti vērtīgu informāciju gan par procesiem, kas notiek neorganiskajās vielās (kā 
stiklā), gan arī dzīvās dabas objektos, tostarp cilvēkos. Tehnoloģijas, kas izmanto 
gaismu, mūsdienās mēģina apzīmēt ar vienu vārdu – “fotonika”. Ja runājam par gaismas 
tehnoloģijām attiecībā uz dzīviem objektiem, lietojam vārdu “biofotonika”. Šodien 
pastāstīšu, kā mums šajā virzienā ir klājies. Taču vispirms aplūkošu jautājumu par 
zinātnes attiecībām ar medaļām, kas tomēr vairāk asociējas ar sportu (medaļas saņem 
čempioni). Kā ir zinātnē? Mana zinātnes defi nīcija ir apmēram šāda – tā ir balansēšana uz 
zināmā un nezināmā robežas, kaut kas pa vidu starp reliģiju, narkomāniju un infekcijas 
slimību. Kas reiz infi cējies, to ir grūti izārstēt. Un to lieliski saprot politiķi – kāds jau 
pieminēja, ka kārtējo reizi budžetā pietrūka naudas zinātnei.

Politiķi pat reizēm ciniski izsakās, ka izsalkums taču veicina jaunradi. Kā 
māksliniekiem – labākie darbi radīti, esot pusbadā. Arī no zinātniekiem varbūt pašu 
labāko var izspiest, ja viņi nav sevišķi labi paēduši. Tagad par medaļām. Sportā medaļas 
piešķir tiem, kas ir pārspējuši sāncenšus saskaņā ar noteiktiem kritērijiem – punktiem, 
sekundēm, metriem, kilogramiem un tamlīdzīgi. Sportā visiem ir vienādi apstākļi un ir 
skaidri kritēriji, kurš ir pelnījis medaļu un kādu medaļu. Zinātnē ir citādi – tajā neskrien 
pa paralēliem celiņiem, un pētnieku komandas darbojas katra savā virzienā, turklāt 
motivācija nebūt nav pārspēt citus jebkādā veidā, bet drīzāk kopīgi ar citiem radīt kaut 
ko jaunu vai vismaz kaut ko noderīgu sabiedrībai. Atceros sarunu ar akadēmiķi Agri 
Gailīti, kuru labi zina ne tikai fi ziķi un kurš 20 gadus vadīja Salaspilī komandu, kas 
pirmo reizi pasaulē sekmīgi veica eksperimentu, kurš pierādīja, kā varētu veidoties 
Zemes magnētiskais lauks. Drīz pēc tam es viņu apsveicu, teikdams: “Malači, jūs bijāt 
pirmie!” Viņa atbilde mani pārsteidza: “Paklau, nav jau hipodroms. Nav jau jāskatās, 
kurš ir pirmais. Mēs savu darbu izdarījām kārtīgi un nonācām pie rezultāta, nav tik 
svarīgi – pirmie vai septītie. Tas jau ir sekundāri.” Tāpēc vēlos uzsvērt, ka zinātnē 
čempionu nav, turklāt komandu sasniegumus nemaz nevar objektīvi salīdzināt. Tomēr 
komandu pārstāvjiem reizēm piešķir apbalvojumus un arī medaļas. Arī es esmu tikai 
komandas pārstāvis, un par šo komandu nedaudz vēlāk pastāstīšu. Protams, neliekuļošu 
– katra atzinība, pat nesapņojot par Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, vairo 
pārliecību, ka kaut kas no tā, ko daru, ir tiešām izdevies. Es šo infekciju saķēru, vēl 
būdams Latvijas Valsts universitātes  fi zmatu 4. kursa students 1971. gada septembrī, 
tātad apmēram pirms 50 gadiem. Tiku ofi ciāli pieņemts darbā uz noteiktu laiku par 
laborantu pusslodzē Latvijas Valsts universitātes Spektroskopijas problēmu laboratorijā 

54

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



(SPL). Šī laboratorija laika gaitā ir diezgan izaugusi un vairākkārt mainījusi nosaukumu, 
bet tā joprojām ir mana darbavieta. Galvenie virzieni, kuros esmu strādājis šajā 
pusgadsimtā, vienmēr bijuši saistīti ar gaismu un tās praktisko izmantojumu. Manā 
pētnieka karjerā bijuši trīs lielāki posmi. Pirmais noslēdzās 1979. gadā ar kandidāta 
disertācijas aizstāvēšanu. Tajā pētīju atomu sadursmju procesu kinētiku, meklējot 
iespējas veidot aktīvās vides jauna veida lāzeriem. Nākamais posms jau bija “tuvāk 
zemei” – tie bija praktiski izpētes jautājumi par optoelektroniku un šķiedru optiku 
sakaru sistēmu elementiem un to izmantojumu. Šis laikposms beidzās ar Latvijas 
habilitētā doktora disertāciju. Sekoja trešais posms, par ko stāstīšu šodien, un tas bija 
saistīts ar biomedicīnisko optiku un biofotoniku. Praktiskais izmantojums šeit ir gaismas 
izmantošana medicīnā, galvenokārt diagnostikai un monitoringam. Viss sākās ar vienu 
nedēļu Oksfordā 1995. gadā. Man tika piešķirta Londonas Karaliskās biedrības 
stipendija uz sešiem mēnešiem, un jūlijā, kad stipendijas periods jau tuvojās beigām, 
parādījās iespēja apmeklēt vasaras skolu “Optika medicīnā”. Kaut arī iepriekšējos 
mēnešos biju diezgan daudz strādājis virzienos, kas saistīti ar optikas medicīnisko 
izmantojumu, tomēr šī nedēļa faktiski uzlika “punktu uz i”. Daudzas tēmas vēlāk kļuva 
par manu lekciju kursu vai vismaz to daļu nosaukumiem. Toreiz tur ieradās viss šā 
virziena pasaules zieds, un nedēļas laikā ieguvu ļoti daudz kvalitatīvu zināšanu. Kad 
atgriezos Rīgā, mani aicināja fi  zmatu fakultātē veidot jaunas maģistru studiju 
apakšprogrammas, un diezgan avantūristiski pieteicos vadīt Biomedicīniskās optikas 
apakšprogrammu. Laikposmā līdz 2007. gadam šo programmu absolvēja vairāk nekā 50 
maģistrantu. Šobrīd gan tas viss ir iespiests četru kredītpunktu kursā “Biofotonika”, ko 
lasa Latvijas Universitātes (LU) fi zikas maģistrantiem. Diezgan drīz sapratu, ka 
nepietiek tikai stāstīt citiem, ko un kā pasaulē dara, bet jādara arī pašam, jāmācās no 
savas pieredzes. Pēc pāris gadiem izveidojās nelielā Biooptikas un šķiedru optikas 
grupa, kurā bija arī šīs apakšprogrammas maģistranti. Tā šobrīd ir izaugusi par LU 
Atomfi zikas un spektroskopijas institūta (ASI) Biofotonikas laboratoriju. 2020. gadā 
laboratorijā jau bija ap 30 darbinieku (pusei ir doktora grāds), vienlaikus īstenojām 15 
projektus un paguvām publicēt 29 Scopus rakstus, tostarp piecus – Q1 žurnālos. 
Laboratorijas budžets bija tuvu miljonam (~0,93 milj. eiro), gandrīz tāds pats kā 
Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais budžets LZA. To var dēvēt par 
lokālpatriotismu, bet kopš 2000. gada, kad sākām aktīvi publicēties, 95% mūsu 
publikāciju un 96% patentu pieteikumos visi līdzautori bijuši no Latvijas, tātad esam 
nesuši Latvijas produktus pasaules tirgū. Galvenais mūsu interešu objekts ir cilvēka āda 
un tās optiskās īpašības (tāpēc arī šāds virsraksts), kā arī tas, kā šīs optiskās īpašības 
izmantojamas ādas klīniskajā diagnostikā un veselības parametru monitoringā. Āda ir 
lielākais cilvēka orgāns. Tās laukums sasniedz pat divus kvadrātmetrus, un ādā rit 
apmēram piektā daļa no visām asinīm. Ādas uzbūve ir ļoti sarežģīta, jo tur ir arī matu 
saknes, sviedru un tauku dziedzeri un daudz kas cits. Āda piedalās temperatūras 
regulācijā, ūdens un sāļu apmaiņā, aizsargā iekšējos audus gan mehāniski, gan 
bioķīmiski, turklāt ādas receptori nodrošina mūsu sajūtas. Protams, ir svarīgi, lai āda 

55

LZA PILNSAPULCES



LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

būtu vesela. Mūsu jautājums ir, kā ar optikas metodēm varētu to veicināt. Bioloģiski āda 
ir ļoti komplicēta – pat ap milimetra desmitdaļu plānajā epidermas kārtiņā ir četru 
dažāda veida šūnu slāņi, un ir arī daudzi citi elementi, ko pēta biologi. Cenšoties 
izmantot vienkāršotus modeļus, fi ziķu uztverē āda visbiežāk sastāv no trim 
plakanparalēliem slāņiem – augšpusē ir epiderma jeb ārējais ādas slānis, tad dziļāk 
derma, un tai seko tauku slānis jeb hipoderma. Kas var notikt, ja gaisma krīt uz ādu? 
Pats vienkāršākais – krītošā gaisma atstarojas no ādas virsmas. Tas varbūt nav tik 
interesanti, bet gaisma spēj arī iespiesties ādā, un reizēm tas izdodas diezgan dziļi. Ādā 
var notikt gaismas izkliede, un gaisma, kas iestarota ādā, var arī atgriezties atpakaļ – 
notiek tā dēvētā difūzā atstarošanās. Protams, gaisma var arī pazust jeb tikt absorbēta 
ādā; ir arī iespēja, ka pēc tam gaisma tiek atkal izstarota fl uorescences veidā. Centāmies 
izpētīt šīs divas optiskās parādības – difūzo atstarošanos un fl uorescenci – un iegūt 
jaunu informāciju, kas varētu noderēt arī medicīnā. Runājot par ādas absorbciju, ir 
molekulas, kas gaismu absorbē, un par tām varam kaut ko uzzināt, salīdzinot tās gaismas 
spektrus, kas krīt uz ādu, un tās, kas atgriežas no ādas pēc daudzkārtējas gaismas 
izkliedes. Ādā ir četras galvenās hromoforas jeb absorbētāji – ūdens (praktiski visās 
šūnās), melanīns, kas atrodas ādas epidermas slānī, un asins hemoglobīna (eritrocītu 
krāsvielas) divas modifi kācijas – oksihemoglobīns un deoksihemoglobīns. Diviem 
pēdējiem ir nedaudz atšķirīgs absorbcijas spektrs, bet abos gadījumos pie sarkanās 
gaismas robežas ap 600 nanometriem abām šīm asins sastāvdaļām ļoti strauji samazinās 
absorbcija. Rezultātā veidojas tāds īpašs diapazons – tā dēvētais terapeitiskais vai 
diagnostiskais logs spektra laukā starp 600 un 1400 nanometriem, kurā absorbcijas 
varbūtība ir zema, bet izkliedes varbūtība – augsta. Šajā diapazonā varam sagaidīt 
samērā dziļu gaismas iespiešanos ādā, pat līdz vairākiem milimetriem. Zaļās gaismas 
absorbcija ir iedarbīgāka, salīdzinot ar sarkano. Interesanti, ka gaisma iespiežas zonā, 
kur atrodas virsējie ādas asinsvadi, turklāt zaļā gaisma var sasniegt tikai augšējos 
asinsvadus, bet sarkanā gaisma un tuvais infrasarkanais starojums jau spēj iespiesties 
daudz dziļāk. Medicīnā šīs ādas optiskās īpašības izmanto dažādos veidos, piemēram, 
lāzeru akupunktūra biostimulācijai un lāzeru fotodinamiskā terapija onkoloģijā. 
Fototerapiju jeb gaismas terapiju plaši izmanto zīdaiņu dzeltes novēršanai, ar zilo 
gaismu sadalot ādas bilirubīna molekulas. Fototerapijas paveids ir arī dažādas sauļošanās 
tehnoloģijas, ieskaitot solārijus. To, ka gaisma spēj iespiesties vairākus milimetrus zem 
ādas, izmanto dažādu sporta traumu un sasitumu ārstēšanā, ar infrasarkano lāzeru 
starojumu lokāli uzsildot locītavas, šādi veicinot mikrocirkulācijas aktivizēšanos un līdz 
ar to ātrāku dzīšanu. Ar lāzeru palīdzību ir iespējams novērst dažādus kosmētiskus 
defektus, piemēram, tā dēvētās ugunszīmes, arī tetovējumus, kas pēdējā laikā ir īpaši 
aktuāli. Ar lāzerepilāciju var arī likvidēt nevēlamu apmatojumu. Šis stāsts būs par 
iespējām ar gaismu veikt diagnostiku vai veselības stāvokļa monitoringu. Mūsu 
laboratorijā vēsturiski pirmā tika pētīta metode, kuras nosaukumu tajos laikos reti kurš 
spēja uzreiz izrunāt – fotopletizmogrāfi ja, ko mūsdienās plaši izmanto viedpulksteņos, 
lai mērītu pulsu un tā izmaiņas. Pamatprincips – gaismai iespiežoties nedaudz zem ādas 
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virsmas līdz dermas slānim, kur artērijas pulsējot izplešas un saraujas, ar katru 
sirdspukstu nedaudz pieaug un pēc tam samazinās asins daudzums apgaismotajā zonā. 
Tas izraisa gaismas absorbcijas izmaiņas, kā rezultātā arī difūzi atstarotajā gaismā 
parādās pulsējoša komponente, ko var atdalīt un ātri noteikt pulsa biežumu, aritmiju vai 
vēl kādus asinsrites parametrus. Tehniski tas izdarāms visai vienkārši, izmantojot 
gaismas diodi, fotodiodi un attiecīgu elektronikas slēgumu, turklāt divos veidos – 
reģistrējot audiem cauri izgājušo vai arī no ādas difūzi atstaroto gaismu. Pēdējā laikā 
strauji attīstās arī bezkontakta fotopletizmogrāfi ja, reģistrējot difūzi atstarotās gaismas 
signālus ar videokameru un nosakot pulsa parametrus no attāluma. Vēlāk pievērsāmies 
ādas difūzās atstarošanas cita veida pētījumiem – spektrometrijai, kinētikas mērījumiem, 
izmantojot pikosekunžu impulsu lāzerus, kā arī multispektrālai attēlošanai, uzņemot 
ādas veidojumu attēlus dažādās šaurās spektra joslās un pēc tam tos savstarpēji 
salīdzinot.

Kas tad ir izdarīts pa šiem gadiem? Ieskatīsimies mūsu laboratorijā izstrādātajos 
promocijas darbos, kuru tematika un rezultāti sniedz priekšstatu par paveikto. Līdz šim 
ir sekmīgi aizstāvēti desmit promocijas darbi, un ikviens doktorants ir sniedzis 
pietiekami nopietnu ieguldījumu ādas biofotonikas turpmākajā attīstībā. Mans pirmais 
doktorants bija Renārs Erts. Viņš strādāja ar fotopletizmogrāfi jas tēmu un izveidoja 
portatīvu ierīci, kurā bija dators, elektronika un kontaktzonde optisko signālu mērīšanai 
reāllaikā. Šādu koferīti varēja aiznest gan uz slimnīcu, gan uz sporta laukumu, gan citām 
vietām. Kontaktzondi varēja pievienot gan pirksta galā, kas ir tradicionāla mērījumu 
vieta, gan arī citās ķermeņa vietās. Dažiem cilvēkiem novērojām, ka sirsniņa pukst un 
tad viens sirds puksts vienkārši izkrīt, pēc tam atkal pukst tālāk. Kardiologs Andrejs 
Ērglis droši vien piekritīs, ka tas nav nekas traģisks, arī mūsu sadarbības ārsts Indulis 
Kukulis teica, lai nesatraucamies, bet mums, fi ziķiem, tas likās ļoti savādi. Vēl 
interesantas izmaiņas pulsācijas signālu formās ieraudzījām cilvēkiem pēc fi ziskām 
slodzēm. Piemēram, vieglatlētiem pēc 100 metru skrējiena mērījām signālus, kuros 
reizēm pēc slodzes parādījās negaidīti pīķi, kas pēc laika izzuda. Nozīmīgākais Renāra 
darbā bija piedāvātā bilaterālās fotopletizmogrāfi jas metode. Ideja diezgan vienkārša – 
sirds cilvēkam anatomiski ir apmēram ķermeņa vidū, un pie katra sirds puksta artēriju 
sistēmā izplatās tā dēvētais pulsa vilnis. Varam sagaidīt, ka pulsa vilnis sasniegs abu 
roku pirkstgalus vienlaikus, ja artēriju sistēma ir kārtībā; tas pats attiecas uz abu kāju 
īkšķiem. Savukārt, ja artērija ir vienā pusē bojāta, piemēram, izveidojies aizdambējums 
jeb stenoze, tad pulsa vilnis šajā pusē aizkavējas, izplatās lēnāk. Šādu aizkavēšanos 
tiešām konstatējām kāju stenozes pacientiem Paula Stradiņa klīniskajā slimnīcā. 
Izrādījās, ka viņiem ne tikai parādās šāda impulsu nobīde laikā, bet ka nobīdes ilgums 
labi korelē ar asinsspiediena atšķirībām dažādās ķermeņa vietās, ko slimnīcā nosaka ar 
standarta metodiku apmēram pusstundas laikā. Mūsu mērījumus var veikt daudz ātrāk – 
apmēram piecpadsmit līdz divdesmit sekunžu laikā. Par šo publicējām rakstu, kam 
pašlaik ir sešdesmit divi Google Scholar citējumi. Renārs dažus gadus pēc darba 
aizstāvēšanas sāka strādāt Rīgas Stradiņa universitātē, lai tur vadītu Fizikas katedru. 

LZA PILNSAPULCES

57



Otra mana doktorante tolaik bija Lāsma Gailīte, un arī viņa fotopletizmogrāfi jas jomā 
attīstīja savu novitāti. Lāsma izveidoja iekārtu, ar kuru bija iespējams vienlaikus izsekot 
artēriju pulsācijām dažādos dziļumos zem ādas virsmas. Tas viņai izdevās, izmantojot 
piecus dažādus lāzerus. Gaismas iespiešanās dziļums ādā ir atkarīgs no krāsas jeb viļņu 
garuma, un šādi variējot ar dažādiem lāzeru viļņu garumiem, izdevās izpētīt asinsvadu 
pulsācijas gan pašā ādas virspusē, gan apmēram divu milimetru dziļumā zem ādas. 
Rezultātā izrādījās, ka dažādos dziļumos fi zioloģiskās reakcijas ir dažādas. Piemēram, 
ja cilvēks aiztur elpu, pulsācijas virsējos asinsvados reaģē līdzīgi, bet dziļākajos 
asinsvados tomēr citādi. Lāsma pārcēlās uz Vāciju, un šis viņas publicētais darbs 
joprojām tiek plaši citēts. Trešo promocijas darbu izstrādāja Uldis Rubīns. Viņš bija 
viens no mūsu grupas pirmajiem dalībniekiem, tad dažus gadus strādāja citur un vēlāk 
atgriezās. Jautājums bija par fotopletizmogrāfi jas signālu formu, ja mērām šos signālus 
dažādās ķermeņa vietās. Izrādījās, ka signālu forma ļoti atšķiras, ja tos mēra, piemēram, 
no rokas, pieres un kakla artērijas. Tāpat atšķiras signālu formas, kas mērītas no tās 
pašas ķermeņa vietas, bet dažādiem cilvēkiem. Darba uzdevums bija to izskaidrot un 
izveidot modeļus, kā veidojas šie signāli. Uldis iedziļinājās dažādās iespējamās 
teorētiskās metodēs, tostarp arī salīdzinājumos ar signāliem elektronikas shēmās. Arī 
viņa publicētais darbs guvis gandrīz 100 citējumu. Nākamais mans doktorants bija 
Aleksejs Ļihačovs, kurš pievērsās citai tēmai – ādas fl uorescencei. Tas, ko viņš novēroja, 
sākotnēji likās eksperimenta defekts: ilgstoši uzņemot fl uorescences spektru pie 
nemainīgas ierosmes, starojuma intensitāte visai jūtami samazinājās. Vēlāk izrādījās, ka 
tas nav ierīču vai mērīšanas defekts, bet gan objektīva parādība, proti, tā dēvētā 
fl uorescences fotoizbalēšana. Aleksejs sāka to nopietni pētīt, uzņēma dažādus ādas 
fl uorescences videoattēlus un veidoja no tiem parametriskas kartes dzišanas ātrumu 
sadalījumiem. Viņš un kolēģi iegāja vēsturē ar ādas “fotoatmiņas” efekta demonstrāciju. 
Iepriekš uzskatīja, ka zemas jaudas lāzeru apstarojums ādā nekādas izmaiņas nerada, 
bet izrādījās, ka pat šāda vāja apstarojuma vietā vēl nākamajā dienā ir novērojama 
pazemināta ādas fl uorescences intensitāte, tātad ādas struktūra ir tikusi mainīta. Šādi 
gaismas “nospiedumi” ādā tika pētīti un rezultāti publicēti, turklāt arī ar pieklājīgu 
citējumu skaitu. Nākamā promocijas darbu aizstāvēja Ilona Kuzmina, kas pievērsās 
ādas difūzās atstarošanas spektrometrijai. Spektri tika uzņemti no pacientu ādas 
jaunveidojumiem, izmantojot gan parastu spektrometru, gan hiperspektrālās attēlošanas 
kameru. Tie bija pirmie mēģinājumi klasifi cēt ādas patoloģiskos veidojumus pēc spektru 
analīzes. Ilonai izdevās pierādīt, ka korelācijās starp hemoglobīna un melanīna 
pieaugumu veidojumos ir iespējams izšķirt zonas, kas raksturīgas noteikta veida 
patoloģijai. Ir zona, kurā iekļaujas gandrīz visas mērītās melanomas, un zona, kurā 
iekļaujas dzimumzīmes jeb nevusi, vēl citā iekļaujas ādas asinsvadu veidojumi. Arī šis 
darbs tika gan publicēts, gan pietiekami labi citēts. Ilona joprojām strādā pie mums, un 
arī Uldis un Aleksejs joprojām ir mūsu laboratorijas vadošo speciālistu vidū. Nākamo 
disertāciju 2013. gadā aizstāvēja Edgars Kviesis-Kipge, kurš sākotnēji studēja ģeoloģijas 
bakalauros, pēc tam fi zikas maģistros un arī doktora darbu aizstāvēja fi zikā. Viņš ir 
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“dzimis” radioelektroniķis un izveidojis lielāko daļu mūsu laboratorijas prototipa ierīču, 
piemēram, pirksta kontaktsensoru ar radioraidītāju, lai fotopletizmogrāfi jas signālus 
varētu uztvert no attāluma. Kaut kas līdzīgs tika iestrādāts cepurē, un, uzliekot šādu 
cepuri galvā, līdz 10 metru attālumam varēja uztvert šā cilvēka sirdspukstus. Arī cimdā 
tika iestrādāti šādi raidoši sirdsdarbības sensori. Edgars izgatavoja ierīci ādas 
rekapilarizācijas laika noteikšanai, jo tas ir svarīgs jautājums mediķiem – cik ātri 
atjaunojas asinsrite pēc asinsvadu aizspiešanas. Izveidotas vēl dažādas ierīces, un 
Edgars joprojām ir galvenais mūsu maketierīču konstruktors un izgatavotājs. Dainis 
Jakovels mums pievienojās no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) akadēmiķa Jurija 
Dehtjara komandas. Pēc RTU bakalaura studijām medicīnas fi zikā viņš izrādīja interesi 
par mūsu tematiku un sāka attīstīt laboratorijā ādas multispektrālās attēlošanas virzienu. 
Dainis to apguva, stažējoties Linšēpingas Universitātē, un pie mums to izmantoja ādas 
hromoforu kartēšanai. Metožu pārbaudi Dainis veica uz savas ādas, izraisot ādas 
iekaisumu jeb eritēmu dažādos veidos. Pēc tam, analizējot hiperspektrālo attēlu datus, 
viņš attēloja oksihemoglobīna koncentrācijas sadalījumu ādā un izveidoja arī pirmās 
maketierīces vienkāršākiem attēlu mērījumiem tikai dažās spektra joslās, izmantojot 
nelielu kameru komplektā ar dažādu krāsu gaismas diodēm. Savā citētākajā publikācijā 
Dainis piedāvāja analītisku pieeju ādas hromoforu kartēšanai. Pēc disertācijas 
aizstāvēšanas Dainis sāka strādāt Vides risinājumu institūtā, kur ir viens no vadošajiem 
speciālistiem. Nākamais mans doktorants bija Andris Grabovskis, kurš turpināja 
fotopletizmogrāfi jas tēmu, bet attiecībā uz maģistrālajām jeb lielajām artērijām. Andris 
pētīja pulsa viļņu izplatīšanās ātrumu un to, kā tas saistās ar dažādām slimībām. 
Promocijas darba izstrādes laikā viņš daudz laika pavadīja vienā no drūmākajām vietām 
Latvijā – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā, 
kurā regulāri ievieto sepses pacientus. Sepse ir daudz nāvējošāka slimība par Covid-19, 
tā ļoti strauji progresē, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt agrīnu diagnostiku. Andris savos 
pirmajos pētījumos atrada zināmas korelācijas starp pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu un 
sepses pacientu izdzīvošanas spēju. Pēc darba aizstāvēšanas Andris joprojām intensīvi 
strādā šajā virzienā, ir pieteicis un sekmīgi īstenojis vairākus projektus, kopā apmēram 
miljons eiro vērtībā. Arī pašlaik viņš strādā pie projekta sepses izpētes un diagnostikas 
virzienā. Nākamā bija Ilze Ļihačova (pirmslaulības uzvārds – Diebele), viņas darba 
novitāte bija tāda, ka pēc ilgstošiem pētījumiem Latvijas Onkoloģijas centrā, analizējot 
dažādu ādas veidojumu spektrālos attēlus, tika piedāvāts jauns algoritms melanomas 
atšķiršanai no citiem pigmentētiem ādas veidojumiem. Ilze piedāvāja izmantot spektrālos 
attēlus trijās viļņu garumu joslās – sarkanajā, zaļajā un tuvajā infrasarkanajā joslā. Viņas 
algoritms nodrošināja ap 90% jutību un specifi skumu, kas ir ļoti labi rādītāji 
dermatoloģijā. Ilzes darbam, kas tika publicēts 2012. gadā, pašlaik jau ir gandrīz 100 
citējumu. Arī Ilze joprojām strādā mūsu laboratorijā. Inga Saknīte aizstāvēja promocijas 
darbu 2015. gadā, un arī tas bija iepriekš maz pētītā virzienā. Līdz tam mēs vairāk 
strādājām spektra redzamajā daļā, savukārt Inga sāka pētīt ūdens absorbciju un dažādus 
ar ādas mitrumu saistītus procesus tuvajā infrasarkanajā spektra rajonā starp 700 un 
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1700 nanometriem. Reizēm arī neizdevās tas, kas bija sākotnēji iecerēts, bet kopumā 
tika veikti daudzi interesanti pētījumi, kuru rezultāti tika apkopoti, un darbs aizstāvēts. 
Inga vēlāk ieguva Fulbraita stipendiju un aizbrauca strādāt gadu Kalifornijā, kur viņu 
“pārtvēra” Vanderbilta Universitātes dermatologi. Inga nostrādāja Nešvilā vēl četrus 
gadus, bet šobrīd viņa ir ieguvusi mūsu pēcdoktorantūras stipendiju un atsāk darbu 
Rīgā. Pētniece ar piecu gadu Amerikas darba pieredzi noteikti būs liels ieguvums mūsu 
laboratorijai. Pēdējā disertāciju aizstāvēja Vanesa Lukinsone, kura arī iedibināja jaunu 
virzienu – pikosekunžu lāzeru ierosinātas ādas fl uorescences kinētikas pētījumus. Viņa 
izveidoja visai sarežģītu mēriekārtu ar vairāku veidu lāzeriem, fotonu skaitīšanas 
detektoru un lāzerstaru skeneri, kas ļāva iegūt ādas fl uorescences dzīves laiku sadalījuma 
attēlus. Vanesa pierādīja, ka ādas fotoizbalēšanas zonās mainās fl uorescences dzīves 
laiks, kas norāda uz fl uoroforu sastāva izmaiņām ādā. Arī viņa turpina darbu mūsu 
laboratorijā. Vēl divas doktorantes ir ceļā uz aizstāvēšanos – Marta Laņģe un Ilze Ošiņa. 
Marta arī ir no Rīgas Tehniskās universitātes prof. J. Dehtjara komandas. Viņa gadu 
stažējās Hjūstonas medicīnas centrā, ASV, bet pirms tam aktīvi piedalījās projektā par 
ādas melanomas izpēti, izmantojot pašu izstrādātu diagnostiskas ierīces prototipu. 
Pašlaik Marta ir bērna kopšanas atvaļinājumā, taču ceru, ka drīz atgriezīsies un pabeigs 
savu promocijas darbu. Ilze arī strādā jaunā virzienā, analizējot ādas spektrālos attēlus, 
kas iegūti ļoti šauros spektra rajonos, kuri saspiesti līdz spektrāllīnijas platumam. Viņa 
piedalījās divu attiecīgu ierīču izstrādē – vienā ādas apgaismošanai izmantotas trīs 
lāzeru spektrāllīnijas, bet otrā četras. Rezultātā panākta ļoti augsta attēlu spektrālā 
izšķirtspēja, kas dod iespēju iegūt kvalitatīvus ādas hromoforu sadalījuma kartējumus. 
Te ir salīdzināts melanīna un abu hemoglobīnu sadalījums ādas pigmentētā un asinsvadu 
veidojumā – ilustrācijai, ka labi spējam abus atšķirt. Esam izveidojuši dažādas 
maketierīces, piemēram, SkImager jeb ādas attēlotāju. Savukārt melanomas ekspres-
diagnostikas ierīce, kas izgatavota četros eksemplāros, tiek aprobēta arī Ungārijā. Ar 
iekārtām anestēzijas bezkontakta kontrolei, kas arī guvušas labas atsauksmes no 
mediķiem, var no attāluma noteikt brīdi, kad drīkst sākt operāciju. Vairākās iekārtās 
izmantoti viedtālruņi ar papildu aprīkojumu, kas nodrošina ādas multispektrālo un 
fl uorescento attēlu iegūšanu. Šādas maketierīces tika ne vien izgatavotas, bet arī klīniski 
aprobētas. Varbūt tās neizskatās īpaši skaistas, bet ir pierādīts, ka tās visas labi funkcionē. 
Kāds no tā labums mediķiem? Kādi varētu būt nozīmīgākie klīniskie lietojuma veidi? 
Lūk, tikai daži: ātra artēriju stenozes konstatēšana, dažāda dziļuma asinsvadu pulsāciju 
analīze, bezkontakta anestēzijas iedarbības kontrole, dažādu ādas fl uoroforu atšķiršana, 
agrīna sepses diagnostika, ādas melanomas operatīva atpazīšana, pigmentu jeb 
hromoforu kartēšana ādas jaunveidojumos, kā arī medicīnas ierīču, piemēram, 
pulsoksimetru precizitātes uzlabošana, izmantojot eksperimentālo metodi fotonu 
noskrējiena ādā noteikšanai. Šīs divas pēdējās metodes LZA ierindoja starp pagājušā 
gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem, ar ko ļoti lepojamies. Apkopojot teikto, 
jāsaka, ka biofotonikas virziens Latvijā ir sekmīgi attīstījies un iedzīvojies Latvijas 
zinātnes ekosistēmā. Laboratorijas projektos ir izaugusi jauna pētnieku paaudze, kas šo 
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virzienu attīsta turpmāk. Galvenais novēlējums viņiem – nebaidīties no jauniem 
izaicinājumiem, rast oriģinālus problēmu risinājumus un censties īstenot savas trakās 
idejas pat tad, ja “veselais saprāts” saka, ka tur nekas neiznāks. Pagaidām jārisina 
jautājums, kā mūsu piedāvātās koncepcijas un konstruktīvos risinājumus ievest ikdienas 
klīniskajā praksē. Šāda veida tehnoloģiju pārnese nav viegls uzdevums, bet tas ir noteikti 
risināms tuvākā nākotnē. Saku milzīgu paldies par atbalstu un auglīgu sadarbību visiem 
kolēģiem – gan no laboratorijas (arī tiem, kuri šeit netika pieminēti), gan no dažādām 
LU struktūrvienībām, sākot ar mūsu Atomfi zikas un spektroskopijas institūtu un turpinot 
ar Cietvielu fi zikas institūtu, Ķīmiskās fi zikas institūtu,  fi zmatu un Bioloģijas fakultāti, 
tāpat kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes, Elektronikas un datorzinātņu institūta 
un Biomedicīnas studiju un pētījumu centra. Paldies visiem mūsu sadarbības ārstiem un 
jo īpaši brīvprātīgajiem pacientiem, kuri ļāva uz sevis izmēģināt visas šīs ierīces, riskējot 
ar savu ādu zinātnes vārdā.

Apkopoja  LZA Senāta zinātniskā sekretāre Dr.chem. Alma Edžiņa
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LZA SENĀTA DARBĪBA

2021. gadā notika 10 Senāta sēdes (19. janvārī, 16. februārī, 16. martā, 20. aprīlī, 
18. maijā, 15. jūnijā, 21. septembrī, 12. oktobrī, 19. oktobrī, 9. novembrī). Sēdes 
notika attālināti ZOOM platformā (izņemot sēdi  21. septembrī, kas notika “zaļajā 
režīmā”, sēdes dalībniekiem uzrādot Covid-19 sertifi kātus). 

19. janvāra sēdē Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra 
LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem. Senāts noklausījās akadēmiķa 
Kaspara Tāra zinātnisko ziņojumu “Covid-19 vakcīnu tehnoloģiju izaicinājumi” un 
pārskatu par valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai”, ko sniedza 
IZM un LZP pārstāvji. 

IZM valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs 
iepazīstināja ar “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 
2021.–2027. gadam”.

Senāts pieņēma lēmumu iekļaut akadēmiķi O. Spārīti laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 
redakcijas padomē redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieka statusā un nominēt 
akadēmiķi Tatjanu Koķi kā LZA pārstāvi UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā.

16. februāra sēdē Senāts piešķīra LZA Lielo medaļu akadēmiķiem Edītei Kaufmanei 
un Jānim Spīgulim, noklausījās PhD Raivja Žalubovska zinātnisko ziņojumu  “Jauns 
virziens pretvēža preparātu izveidē – īpašu molekulu konstruēšana”, apstiprināja 
LZA budžetu 2022. gadam un nolikumu Solomona Hillera vārdā nosauktajai balvai 
jaunajiem zinātniekiem.

16. marta sēdē Senāts noklausījās RSU Anatomijas muzeja vadītājas Dr.med. 
Ievas Lībietes ziņojumu “RSU Anatomijas muzejs: vēsturiska kolekcija starpnozaru 
redzējumā” un piedalījās virtuālā ekskursijā šajā muzejā, apstiprināja LZA ģenerāl-
sekretāres B. Rivžas pārskata ziņojuma LZA pilnsapulcei tēzes par LZA darbību 
2020. gadā un “Zinātnes Vēstneša” nolikumu, un sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī 
Covid-19 pandēmijas dēļ Senāts nolēma LZA 2021. gada Pavasara pilnsapulci atlikt 
uz nenoteiktu laiku.

20. aprīļa sēdē Senāts noklausījās Latvijas Mobilā telefona prezidenta Dr.oec. 
Jura Bindes ziņojumu “Industrija 4.0. 5G tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības 
ekosistēma”, informāciju par LZA dalību Baltijas Intelektuālās sadarbības konferencē 
Tallinā 28.–29. jūnijā, IZM Valsts sekretāra vietnieka – departamenta direktora 
Dmitrija Stepanova informāciju par zinātnes aktualitātēm, izvirzīja akadēmiķi Maiju 
Kūli par LZA pārstāvi sadarbībai ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmiju, apstiprināja 
vakances 2021. gada LZA jauno locekļu vēlēšanām. 
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18. maija sēdē Senāts noklausījās Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas laureāta 
Andra Ambaiņa zinātnisko ziņojumu “Matemātikas pielietošana kvantu datoru 
izstrādē”, pieņēma lēmumu izsludināt 2022. gada LZA vārdbalvu konkursu, noklau sījās 
IZM pārstāvju Ulda Berķa, Jāņa Paidera un Dmitrija Stepanova sniegto informāciju 
par IZM aktualitātēm. 

15. jūnija sēdē Senāts apsprieda “Latvijas Zinātņu akadēmijas stratēģiju 2021.–
2027. gadam” projektu un apstiprināja to, paredzot ik gadu rīcības plāna izstrādi 
stratēģijas uzdevumu aktualizēšanai. 

Senāts noklausījās akadēmiķes Inas Šteinbukas ziņojumu par kolektīvās mono-
grāfi jas manuskriptu “Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena 
iespējas”, kurā apkopoti VPP projekta “reCOVery-LV” rezultāti, un atbalstīja tā 
virzīšanu iespiešanai. 

21. septembra sēde notika klātienē, dalībniekiem uzrādot sadarbspējīgu Covid 19 
sertifi kātu. Sēdes sākumā akadēmiķim Ojāram Spārītim tika pasniegts Ukrainas 
Politisko zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa diploms, to pasniedza Ukrainas Politisko 
zinātņu akadēmijas prezidents Petro Miroņenko (Petro Myronenko). Senāts uzsāka 
LZA jauno locekļu kandidātu zinātnisko ziņojumu noklausīšanos un apspriešanu: LZA 
korespondētājlocekles Dagnijas Ločas ziņojumu “Kalcija fosfātus saturoši biomateriāli 
kaulaudu inženierijai un lokālai terapeitisko aģentu piegādei”, LZA korespondētājlocekļa 
Aleksandra Rapoporta ziņojumu “Divi virzieni Latvijas mikrobioloģijā” un LZA 
korespondētājlocekles Ludmilas Vīksnas ziņojumu “Covid-19: klīniskās, bioķīmiskās 
un imūnģenētiskās paradigmas”. Senāts apstiprināja LZA locekļu kandidātu sarakstu 
LZA jauno locekļu vēlēšanām 2021. gadā.

12. oktobra sēdē Senāts turpināja LZA jauno locekļu kandidātu zinātnisko 
ziņojumu noklausīšanos un apspriešanu: LZA korespondētājlocekles Līgas Zvej-
nieces ziņojumu “Jaunu zāļu pētījumi neirodeģeneratīvu slimību ārstēšanai”, LZA 
korespondētājlocekļa Gunta Bārzdiņa ziņojumu “No datoru tīkliem līdz neironu 
tīkliem”, LZA korespondētājlocekļa Andra Šutkas ziņojumu “Funkcionālo materiālu 
arsenāls Eiropas zaļā kursa efektīvākai īstenošanai” un LZA korespondētājlocekļa 
Andreja Vaska ziņojumu “Daugavas lejteces sabiedrības bronzas un senākajā dzelzs 
laikmetā (1800. – 1. g. pr. Kr.)”. Senāts nolēma rīkot atlikto LZA Pavasara pilnsapulci 
kā ārkārtas pilnsapulci 27. oktobrī hibrīdvariantā – gan klātienē, gan Zoom platformā, 
lai klātienē varētu pasniegt LZA balvu laureātu un Lielās medaļas laureātu diplomus.  

19. oktobra sēdē Senāts turpināja LZA jauno locekļu kandidātu zinātnisko 
ziņojumu noklausīšanos un apspriešanu: LZA korespondētājlocekles Ingas Ciprovičas 
ziņojumu “Piena pārstrāde – zinātne, prakse, iespējas”, LZA korespondētājlocekļa 
Vjačeslava Kaščejeva ziņojumu “Nanoelektronikas kvantu tehnoloģijas” un LZA 
korespondētājlocekļa Feliksa Sadirbajeva ziņojumu “Piezīmes par matemātisko 
modelēšanu”.
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9. novembra sēdē Senāts apsprieda LZA jauno locekļu vēlēšanām izvirzītos 
kandidātus un balsoja par atbalsta izteikšanu to ievēlēšanai. Senāts apsprieda 
kandidātu izvirzīšanu jaunveidojamajām universitāšu padomēm un nolēma atbalstīt 
LZA prezidenta Ivara Kalviņa un akadēmiķes Vairas Vīķes-Freibergas kandidatūras 
izvirzīšanai konkursam uz Latvijas Universitātes padomes locekļa vietu.

Sagatavoja  LZA Senāta zinātniskā sekretāre Dr.chem. Alma Edžiņa



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.

2021. gadā LZA Prezidijs noturēja septiņas sēdes LZA prezidenta vadībā. Sakarā 
ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 
6. aprīlim, kā arī no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim, kā arī 
nestabilo epidemioloģiskās drošības līmeni ārkārtējo situāciju starplaikā, visas sēdes 
notika attālināti.

Līdztekus LZA Statūtos noteikto darbības virzienu un valsts deleģēto funkciju 
izpildes jautājumiem 2021. gada LZA Prezidija sēdēs tika apspriestas vairākas 
iniciatīvas, piemēram, Jauno zinātnieku akadēmijas jeb Jauno akadēmijas izveide 
un tās perspektīvas, sadarbība ar valsts tautsaimniecības nozaru profesionālajām 
organizācijām, kā arī LZA un sadarbības partneru mērķorientēta darbība valdības 
izveidotajās darba grupās un padomēs, tai skaitā Latvijas Pētniecības un inovācijas 
stratēģiskajā padomē (LPISP), kas pēc trīs gadu pārtraukuma 2021. gada 30. jūnijā 
sanāca uz pirmo sēdi atjaunotā sastāvā. 

Izvērstas diskusijas LZA Prezidija sēdēs notika par “LZA stratēģijas 2021.–
2027. gadam” izstrādi, kā arī Stratēģijas rīcības plāna sagatavošanu gada nogalē. 
Detalizēti tika apspriesti LZA priekšlikumi t.s. misijas orientēto pētījumu projektu 
izstrādē, izpildot LPISP sēdē lemto un Ekonomikas ministrijai deleģēto uzdevumu par 
projektu izstrādi RIS3 jomās ar mērķi dot vislielāko pienesumu valsts tautsaimniecībai 
eksportspējīgajās un zināšanu ietilpīgajās nozarēs.   

Covid-19 pandēmijai turpinoties, 2021. gadā LZA Prezidija sēdēs tika diskutēts 
par optimālākajiem risinājumiem LZA pilnsapulču sasaukšanai, kuras bija iespējams 
organizēt tikai 2021. gada rudenī – 27. oktobrī (attālināti) un 25. novembrī 
(hibrīdformātā). 

LZA Prezidijs, sadarbībā ar augstākās izglītības un zinātnes institūcijām, iesaistījās 
nozares attīstības plānošanas dokumentu projektu (piemēram, Zinātnes, tehnoloģijas 
attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam) un nozari regulējošo 
normatīvo aktu (piemēram, Augstskolu likuma grozījumu) apspriešanā un izstrādē. 
Saistībā ar Augstskolu reformas īstenošanas pasākumiem LZA Prezidijs lēma par 
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kandidatūru virzīšanu valsts augstskolu padomēs. LZA Prezidijs pievērsa uzmanību 
2021. gada 17. decembrī publiskotajam Valsts kontroles revīzijas ziņojumam par 
zinātnes fi nansēšanas politiku, kā arī aktualizēja valsts pētījumu programmu projektu 
vērtēšanas organizēšanu un ekspertu piesaisti, ko īsteno Latvijas Zinātnes padome.

2021. gadā LZA Prezidija sēdēs, lai apspriestu konkrētus darba kārtības jautājumus, 
tika uzaicināti citu institūciju, NVO, biedrību u.c. pārstāvji, LZA darba grupu locekļi. 
Sēdēs piedalījās arī LZA Prezidija sastāvā neietilpstošie LZA locekļi un darbinieki, kā 
piemēram, LZA lietu pārvaldnieks V. Kozlovskis, LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. 
Edžiņa, LZA zinātņu nodaļu zinātniskās sekretāres, LZA Starptautiskās daļas vadītāja 
I. Trapenciere, Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Ī. Rašals u.c. 23. 
februārī par LZA ēkas transformācijas jautājumu ziņoja G. Rača (prezentācija “Latvijas 
Zinātņu akadēmijas attīstības programma”). Par LZA un Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) sadarbību 7. septembra sēdē diskutēja LIZDA 
pārstāvji I. Vanaga, J. Staudža, D. Štefenhagena, I. Genese-Plaude, A. Grīnfelde,  
S. Orlova; par sadarbības formām ar IUGG (International Union of Geodesy and 
Geophysics) diskutēja IUGG Latvijas nacionālās komitejas pārstāvis J. Kaminskis 
(RTU), Latvijas Ūdeņraža asociācijas pārstāvis Ģ. Greiškalns prezentēja Viedās 
ūdeņraža enerģētikas zinātnes ekselences un inovāciju centra darbības koncepciju; 28. 
septembra sēdē piedalījās LZA Sertifi kācijas centra valdes priekšsēdētājs I. Matīss, 
lai apspriestu jautājumu par LZA pārstāvja nominēšanu Nacionālajā standartizācijas 
padomē. 

LZA Prezidija sēdes protokolē LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze 
Stengrevica.

Sagatavoja LZS sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica 

LZA VALDES DARBĪBA

Atskaites periodā, atbilstoši LZA Senāta 2020. gada 8. decembra lēmumam, Valde 
darbojas piecu cilvēku sastāvā: priekšsēdētāja – LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža; 
priekšsēdētājas vietniece – LZA īstenā locekle Inna Šteinbuka; locekļi – LZA Fonda 
priekšsēdētājs Bruno Andersons, LZA īstenais loceklis Uģis Cābulis, LZA ārlietu 
sekretārs Modris Greitāns. Valdes sēdēs vienmēr piedalījās LZA lietu pārvaldnieks 
V. Kozlovskis.

Valde strādāja saskaņā ar LZA Senāta 2020. gada 8. decembrī apstiprināto 
Nolikumu.

Valde sēdēs tika izskatīti sekojoši jautājumi:
LZA 2021. gada budžeta izpilde,• 

66

LZA ZINĀTNISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA



LZA 2022. gada budžeta projekts,• 
LZA telpu nomas un sniegto pakalpojumu cenas,• 
Augstceltnes Lielās konferenču zāles un pieguļošo telpu izmantošanas attīstības • 
koncepcija,
Tiesvedības process ar SIA “Rīgas Koncertzāle”.• 

Līdzās šiem galvenajiem jautājumiem Valde savu iespēju robežās sekmēja 
dokumentu sagatavošanu Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektam “Par valsts 
nekustamā  īpašuma Akadēmijas laukumā 1 Rīgā nodošanu bez atlīdzības LZA 
īpašumā”. Valdes atbalstīti  bija arī LR Ekonomikas ministrijai nodaļu sagatavotie 
projektu pieteikumi misijas orientētajām  pētījumu programmām.

Valde ir pārrunājusi arī LZA jaunos uzdevumus saistībā ar Eiropas Atveseļošanas 
fonda ietvaros apstiprinātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 
inovāciju zinātniski tehnoloģiskās ekspertīzes kapacitātes celšanā.

Valde ir iepazinusies ar LZA nodaļu sagatavotajiem LZA stratēģijas 2021.–
2027. gada “Rīcības plāna” realizācijas priekšlikumiem stratēģiskā skatījumā un 
atbilstoši LZA misijai, mandātam un LR normatīvajos regulējumos noteiktajai 
akadēmijas darbībai.  

Valde ar savu 2021. gada 19. oktobra lēmumu, pamatojoties uz LZA Senāta 
2021. gada 19. janvāra sēdes lēmumu par balvu piešķiršanu un LZA Prezidija 
2018. gada 10. decembra lēmumu par balvu izmaksu summām, aicināja LZA Fonda 
valdi nosegt starpību – 1148 EUR , kas bija nepieciešama piecu vārdbalvu, piecu jauno 
zinātnieku un divu LZA Lielās medaļas laureātu balvu  izmaksām.

Valdes sēdēs regulāri tika izskatīta uzdevumu izpilde, kuri paredzēti līgumā ar 
LR Izglītības un zinātnes ministriju un kuru fi nansēšanas avots ir valsts budžets. Tā 
tika atrasta iespēja izsludināt konkursu valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu 32 
kandidāta atlasei. 

Valde aktīvi piedalījās akadēmijas saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar telpu nomu, pandēmijas ietekmi, ienākumu un izdevumu posteņu analīzi. 
Minētie jautājumi skatīti arī LZA Prezidija sēdēs.

Tika veidota cieša sadarbība ar LZA esošajām zinātniskajām organizācijām, 
piemēram, atbalstīts LZA Ekonomikas institūta organizētais IV Starptautiskais 
ekonomikas forums “Nākotnes ekonomika: globalizācijas izaicinājumi Eiropai un 
Baltijai 21. gadsimtā”.

Valde sniegusi ziņojumus LZA Senātam par budžetu 2021. gadā, un arī pārskatu 
par LZA darbību 2020. gadā. Ar ziņojumu par LZA darbību 2020. gadā iepazīstināti 
arī LZA 2021. gada 27. oktobra pilnsapulces dalībnieki.
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Akadēmijas saimniecisko un organizatorisko darbību apgrūtina ilgā tiesvedība  ar  
SIA “Rīgas Koncertzāle”, kuras norisei Valde cieši seko.

Tiesvedībā ar SIA “Rīgas Koncertzāle” pašlaik situācija ir sekojoša:
Zemgales rajona tiesa Bauskā 2021. gada 18. jūnijā nolēma:• 

Noteikt civillietā Jura Millera prasībā pret Latvijas Zinātņu akadēmiju par 
ieguldījumu kompensēšanu ekspertīzi neapdzīvojamām telpām Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, kuras norādītas 2014. gada 6. maija neapdzīvojamo telpu nomas un 
lietošanas līgumā Nr. N/01/2014 ar pielikumu.

Ekspertīzes veikšanu uzdot a/s “Komunālprojekts”, reģistrācijas Nr. 40003005372. 
Noteikt par ekspertu, kuram uzdot  ekspertīzes veikšanu, sertifi cētu speciālistu Juri 
Biršu, Būvniecības valsts kontroles biroja izsniegtais sertifi kāts Nr. 6-00073.

 Būvniecības ekspertīzes noslēgums paredzēts 2022. gada 1. ceturksnī.
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.

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. 

Tiesas sēde notika 2022. gada 9. februārī, un spriedums tiks publicēts 2022. gada 
martā.

Valdes priekšsēdētāja Baiba Rivža
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LZA DARBĪBAS FINANSĒŠANA NO VALSTS 
BUDŽETA LĪDZEKĻIEM 2021. GADĀ

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

EUR

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas pamatfunkciju nodrošinājums 276 980

 1.1. Darba alga 172 544

 1.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 40 703

 1.3. Starptautiskā sadarbība 23 127

 1.4. Pakalpojumi 33 543

 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 1 732

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

 2.4. Materiāltehniskais nodrošinājums 5 528

3. Laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” 13 551 
 3.1. Darba alga 8 436

 3.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 990

 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 4 447

 4.3. Tipogrāfi jas izdevumi 4 750

 4.4. Sakaru, pasta izdevumi 683
5. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 20 490

 5.1. Darba alga 11 580

 5.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 732

 5.3. Datubāze, terminoloģijas gadagrāmata, infrastruktūras 
izdevumi 6 178

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

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

69

LZA DARBĪBAS FINANSĒŠANA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM 2021. GADĀ



LZA FONDU DARBĪBA

LZA Fonda darbība 2021. gadā

No ziedojumiem piešķirtas sekojošas balvas:
1. Emīlijas Gudrinieces balva gada labākajam ķīmijas skolotājam par 2020. gadu  

piešķirta Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja ķīmijas skolotājai Irinai 
Halatinai.

2. Piešķirta E. Gudrinieces vārdbalva ķīmijā – Mg. Jānim Miķelim Zaķim (RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu “Azidopurīnu Maizenhaimera 
kompleksu pielietojums jaunu sintēžu metožu izstrādē”. Darba vadītāji: LZA īst.loc. 
M. Turks, Dr.chem. I. Novosjolova.

Atbalsts:
Ar līdzfi nansējumu no Jāņa Labsvīra un Dītriha Andreja Lēbera ziedojuma 

līdzekļiem atbalstītas LZA balvas laureātiem.

                 Valdes priekšsēdētājs Bruno Andersons

LZA Zinātnes fonda darbība

Vairāk nekā astoņus gadus ilgajā pastāvēšanas laikā Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Zinātnes fonds (ZF) pārdzīvojis gan veiksmīgus periodus, gan arī kritumus. 
Saistībā ar Covid-19 izraisītajām pārmaiņām, izmaiņām Valdes sastāvā un 
nepieciešamību mainīt Fonda darbības formas un aktivitātes pēdējā pusgada laikā 
vērojama zināma tā darbības aktivizēšanās. Ņemot vērā neskaidro sitāciju sakarā 
ar Covid-19, bija nepieciešams zināms sagatavošanās periods, kura gaitā notika 
iepazīšanās ar informāciju par iepriekšējos gados paveikto. Izstrādāta  jauna Fonda 
darbības koncepcija un apstiprināta Fonda valdes sēžu dienaskārtība tuvākajam laika 
posmam. 

Kā viens no svarīgākajiem Fonda darbības virzieniem tuvākajam laikam tika 
noteikta Latvijas Sudraba ekonomikas ekosistēmas izveide, iesaistoties dažādās 
aktivitātēs kopā sešu Baltijas jūras valstu (Somijas, Dānijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Latvijas, Krievijas Federācijas) ekspertiem un speciālistiem. Šajā darbā jau kopš 
2019. gada piedalās Fonda valdes priekšsēdētājs Igors Graurs un kopš 2021. gada – 
ZF valdes loceklis Ojārs Spārītis. Darbs šajā virzienā turpinās, un tajā pamazām 
iesaistās arī citi LZA zinātnieki – seniori. Ņemot vērā demogrāfi sko situāciju Latvijā 
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un ES kopumā, kā arī augsta līmeņa speciālistu trūkumu, augsti kvalifi cētu vecākā 
gadagājuma speciālistu iesaiste ekonomikā sāk spēlēt arvien būtiskāku lomu. Fonda 
valdes locekļi 2021. gadā paveikuši lielu darbu, apkopojot zinātnieku senioru 
viedokli par zinātnes stāvokli Latvijā un viņu gatavību iesaistīties dažādu projektu 
sagatavošanā un realizācijā. Fonda valdes locekļi snieguši atbalstu dažādu zinātnisko 
publikāciju sagatavošanā un izdošanā. Tā Fonda valdes locekļi O. Spārītis un I. Graurs 
snieguši atbalstu emeritētā zinatnieka Manfreda Šnepa-Šneppes divu zinātnisko darbu 
sagatavošanā un popularizācijā. 

Kā vēl viens svarīgs LZA ZF darbības virziens tuvākajam laikam tika noteikts 
Zaļās enerģētikas virziens. Fonda valdes sēdē 2021. gada 26. novembrī notika LZA ZF 
diskusija par enerģētiku. Kā pilotprojekts tika izvērtēts Vēja parka projekts Kaigu purvā  
(Jelgavas novads) un apskatītas līdzīgu vēja parku attīstības iespējas citur Latvijā. 
Diskusijas gaitā tika izskatīti tādi aspekti kā Vēja parks un industriālā zona, kūdras 
nozares situācija un drošība nākotnē un Latvijas zinātnieku iesaiste projekta realizācijā 
un palīdzība sadarbībā ar ārvalstu zinātniekiem. Darbs šajā virzienā turpināsies arī visa 
2022. gada garumā, jo sakarā ar straujo enerģijas cenu pieaugumu un nepieciešamību 
stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību šo jautājumu nozīme kļūst arvien lielāka. 
Tuvākajā laikā Zinātnes fonds paredzējis izskatīt jautājumus par Latvijas zemes 
dzīļu izmantošanu, ūdeņraža ražošanas un tautsaimnieciskās izmantošanas  iespējām, 
Latvijas kūdras resursu lietderīgāku izmantošanu u.c. Darbs šajos virzienos uzsākts 
jau 2021. gadā.

Tika veikts darbs Zinātnes fonda valdes sastāva papildināšanai ar jauniem 
locekļiem un dalībniekiem. Šiem un citiem jautājumiem tika veltīta ZF valdes sēde, 
kura notika 2021. gada 22. oktobrī Zoom formātā. Darbs šajā virzienā tiek turpināts, 
un tā rezultātā parādās arvien jauni speciālisti, kuri izsaka gatavību piedalīties LZA 
ZF darbā nākotnē.

Valdes priekšsēdētājs Igors Graurs
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AR LZA SAISTĪTU ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija

Valsts Zinātniskās kvalifi kācijas komisija (VZKK) 2021. gadā deviņās sēdēs 
izskatīja 141 promocijas darbus, no tiem septiņi tika atgriezti promocijas padomei 
darba uzlabošanai, pieci no tiem tika skatīti VZKK vēlreiz un virzīti aizstāvēšanai, 
divi šobrīd ir atlikti un otrreiz nav iesniegti, 31 darbs gada laikā atdots promocijas 
padomēm ar lēmumu “var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas”. 

2021. gadā izskatītie promocijas darbi pa nozarēm un apakšnozarēm iedalās 
šādi: arhitektūra un ainavu arhitektūra – 2, bioloģija – 7, būvniecības un transporta 
inženierzinātnes – 3, ekonomika un uzņēmējdarbība – 21, elektrotehnika, elektronika, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – 15, fi lozofi ja, ētika un reliģija – 1, 
fi zika – 5, ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 12, lauksaimniecības zinātne, t.sk. 
mežzinātne – 4, matemātika – 3, mašīnbūve un mehānika – 5, materiālzinātne – 2, 
mākslas zinātne – 6, medicīna, farmācija – 19, veselības un sporta zinātne – 2, pārtikas 
zinātne – 3, psiholoģija – 2, izglītības zinātnes – 4, politikas zinātne – 3, socioloģija – 2, 
plašsaziņas līdzekļi un komunikācijas zinātnes – 1, tiesību zinātne – 5,  valodniecība 
un literatūrzinātne – 4, veterinārmedicīna – 1, vēsture – 1, vides inženierija un 
enerģētika – 8. 

Augstskolas pēc izskatīto promocijas darbu skaita (iekavās 2020. gada dati): LU – 
44 (43) , RTU – 45 (39), LLU – 11 (11), DU – 5 (11), RSU – 21 (15), RISEBA – 2 (4), 
Liepājas Universitāte – 3 (3), BA “Turība” – 3 (3), Latvijas Mākslas akadēmija – 3 
(2), Kultūras akadēmija – 3 (1), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 1 (0).

VZKK priekšsēdētāja  akadēmiķe Ilga Jansone 

Valsts emeritēto zinātnieku padome
 

Valsts emeritētā zinātnieka statuss iedibināts 1995. gadā. 
Valsts emeritēto zinātnieku padome (VEZP) strādā, 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”.
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Pēc divu gadu pārtraukuma 2021. gadā tika izsludināts jauns uzsaukums uz valsts 
emeritētā zinātnieka statusu.  Konkursā piedalījās 69 pretendenti, no tiem 29 kandidāti 
tika izvirzīti 2021. gadā, bet 40 bija izvirzīti iepriekšējos uzsaukumos. Pieejamie 
līdzekļi deva iespēju 2021. gadā piešķirt valsts emeritētā zinātnieka statusu 32 
pretendentiem. Pēc ekspertu vērtējuma, VEZ padomes 2021. gada 1. oktobra sēdē valsts 
emeritēto zinātnieku statusā tika apstiprināti pretendenti sekojošās zinātnes nozarēs: 
ķīmijā – 6, fi zikā un matemātikā – 7, bioloģijā – 5, medicīnā – 2, lauksaimniecībā – 3, 
inženierzinātnēs – 5, humanitārajās zinātnēs un mākslā – 4.

2021. gada beigās kopā bija 229 valsts emeritētie zinātnieki, kuri saņēma mūža 
grantu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas paspārnē darbojas valsts emeritēto zinātnieku biedrība 
“Emeritus” (priekšsēdētājs – akadēmiķis Īzaks Rašals). Sakarā ar Covid-19 izplatību 
aktivitātes klātienē netika organizētas, taču turpinājās savstarpējā komunikācija 
digitālajā vidē.

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 
2021. gadā no jauna ir izsniegti:
26 izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifi kāti, • 
5 atbilstības sertifi kāti drošības prasībām; • 
81 ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifi kāts; • 
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Savukārt 9 sertifi kāti ir anulēti, jo pārtraukta uzņēmuma darbība.
Pārraudzībā ir 54 klienti ar apritē esošiem 750 atbilstības sertifi kātiem.

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

LZA Sertifi kācijas centra valdes priekšsēdētājs Imants Matīss

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
darbība 

Līdzdalība Latvijas Zinātņu akadēmijas stratēģijas izstrādē 2021.–
2027. gadam

Veicot darbības risku un iespēju analīzi, uzsvērts, ka stratēģijas darbības laikā 
jāizmanto iespējas pārveidot terminrades procesu valstī, lai (1) rastu iespējas piesaistīt 
papildu fi nansējumu; (2) veidotu daudzpusīgas partnerattiecības ar visām ieinteresētajām 
institūcijām un personām un (3) stiprinātu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisijas (LZA TK) kā terminrades metodisko centru un darba koordinatoru. Par 
draudiem sekmīgai terminrades funkcijas veikšanai valstī atzītas nepietiekamās 
izglītības un pētniecības iespējas šajā jomā, kas ierobežo terminoloģiskā darba iemaņu 
nodošanu jaunajām pētnieku paaudzēm. Arī terminrades fi nansēšana projektu konkursu 
veidā var novest pie terminrades darbā nepietiekami kvalifi cētu personu iesaistes un 
paralēlu terminoloģijas resursu izveides. Šāda pieeja nenodrošina darba pēctecību un 
resursu publiskošanu vienotajā terminoloģijas portālā www.termini.gov.lv. 

Stratēģijā noteikts, ka LZA TK pamatmērķis ir sabiedrības terminoloģisko 
vajadzību operatīva un kvalitatīva apmierināšana visās svarīgākajās jomās un šī mērķa 
sasniegšanai izvirzāmi šādi uzdevumi: 

noteikt terminoloģiskā darba prioritātes valstī; • 
pārskatīt un precizēt latviešu terminoloģijas attīstības teorētiskos pamatus; • 
atzīt darbu nozares terminoloģijas izstrādē par vienu no zinātniskās darbības • 
veidiem;
sakārtot apakškomisiju darbu, nepieciešamības gadījumā ierosināt apakškomisiju • 
reorganizāciju, jaunu apakškomisiju vai speciālu terminologu darba grupu izveidi; 
sadarbībā ar Valsts valodas centru nodrošināt jaunpieņemto terminu un • 
komisijas darba materiālu publiskošanu Nacionālajā terminoloģijas portālā 
www.termini.gov.lv; 
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veidot ciešāku sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām gan Latvijā, gan Eiropas • 
Savienībā; 
veikt esošo terminoloģisko resursu inventarizāciju; • 
nodrošināt saikni ar sabiedrību, skaidrojot LZA TK lēmumus un pamatnostādnes; • 
integrēt nozaru terminoloģijas jautājumus visu līmeņu augstākās izglītības • 
programmās. 

Terminu izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana

2021. gadā LZA TK organizējusi vienu klātienes sēdi, kurā izskatīti un apstiprināti 
spēkratu termini, turpinot iepriekšējos gados aizsākto Spēkratu terminoloģijas 
apakškomisijas izstrādāto terminu sarakstu apspriešanu. Šajā sēdē arī pieņemts 
un apstiprināts termins digitālā satura autors, kas guva lielu rezonansi plašsaziņas 
līdzekļos, atgādinot sabiedrībai par LZA TK lomu terminoloģijas izstrādē un 
apstiprināšanā.

LZA TK jau vairākus gadus konsultācijas terminoloģijas jomā sniedz galvenokārt 
elektroniski, tāpēc klātienes konsultāciju neesamība nav ietekmējusi LZA TK 
konsultatīvās funkcijas īstenošanu. Pārskata gadā sniegts apmēram 150 rakstisku un 
mutisku konsultāciju, galvenokārt par dažādu angļu terminu ekvivalentiem latviešu 
valodā.

Konsultāciju jomā LZA TK, kā ierasts, sadarbojas ar Valsts valodas centru un 
Latviešu valodas aģentūru.

Darbs LZA TK terminoloģijas apakškomisijās

Lai gan pārskata gadā nav izdevies noturēt tik daudz klātienes sēžu, kā būtu 
vēlams, LZA TK pamazām pielāgojas darbam attālinātos apstākļos, un tās darbība 
nebūt nav apstājusies. Gluži pretēji – LZA TK darbā iesaistījušies jauni, aktīvi cilvēki, 
kas pievērsušies savas nozares terminoloģijas sakārtošanai, līdz ar to 2021. gadā 
terminoloģijas darbs ļoti aktīvi norisinājies vairākās terminoloģijas apakškomisijās.

Visražīgāk darbojusies Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 
terminoloģijas apakškomisija Eduarda Caunas vadībā, kas sagatavojusi arī divus 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) informatīvos biļetenus, tajos 
apkopojot aktuālos terminus IKT nozarē.

Kā jau ierasts, darbu pie tematiskajiem spēkratu terminu sarakstiem turpinājusi 
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija Jura Gunāra Pommera vadībā. Pie izsmeļoša 
aktuālo terminu saraksta intensīvi strādājusi arī Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
terminoloģijas apakškomisija Ilmāra Bodes vadībā.
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Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas darbs norisinājies divu darba grupu 
ietvaros, secīgi analizējot zobārstniecības terminus un cilvēka ģenētikas terminus. 
2021. gada pavasarī uzsākta sadarbība ar Zāļu valsts aģentūru par starptautiskas 
veselības problēmu klasifi kācijas MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory 
Activities) latviešu tulkojumā lietotajiem terminiem.

Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija turpinājusi ikgadējo 
terminoloģijas konferenču organizēšanas tradīciju, 2021. gada 8. oktobrī sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku sarīkojot konferenci “Kultūras mantojuma institūciju 
datu sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts”. Starptautiskā konference 
norisinājās Zoom platformā.

2021. gada nogalē Dr.phil. Ainārs Dimants nācis klajā ar priekšlikumu par Mediju 
un komunikācijas nozares terminoloģijas apakškomisijas izveidi.

Citās terminoloģijas apakškomisijās darbs pamatā noticis konsultāciju veidā.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Sadarbībā ar Valsts valodas centru turpinās Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla 
papildināšana un uzlabošana. 2021. gadā identifi cētās iespējas portāla funkcionalitātes 
uzlabošanā kopā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un a/s “Tilde” paredzēts 
īstenot 2022. gadā.

LZA TK pieņemto lēmumu un ieteikumu publiskošana

LZA TK sēžu protokoli un lēmumi tiek publiskoti Nacionālajā terminoloģijas 
portālā www.termini.gov.lv. Pārskata gadā portālā ievietoti visi iepriekšējā gada LZA 
TK sēžu protokoli.

Sagatavots LZA TK lēmumprojekts par Mediju un komunikācijas nozares 
terminoloģijas apakškomisijas izveidi.

LNB rakstu krājuma “Zinātniskie raksti” izdošana

2021. gada 24. martā tiešsaistē notika LNB Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējuma 
“Latviešu terminoloģija simts gados” atvēršana. Šajā rakstu krājumā publicēti 
raksti, kuru pamatā ir 2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LZA 
Terminoloģijas komisijas sarīkotajā konferencē nolasītie referāti.

LZA TK vēstures apkopojums

Turpinās darbs pie LZA TK vēstures apcerējuma sagatavošanas, apkopojot 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajos resursos (galvenokārt periodikas datubāzē 
www.periodika.lv) pieejamos materiālus.
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Cita nozīmīga informācija

2021. gada 3. augustā LZA TK piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā 
starpinstitūciju sanāksmē, apspriežot vienota termina ieviešanu latviešu valodā, lai 
apzīmētu sistemātisku vardarbību pret bērnu un bērna pazemošanu no vienaudžu puses 
jeb tā saukto mobingu (mobing, bullying).

LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš
LZA TK zinātniskā sekretāre Astrīda Vucāne

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un ar to saistītām grūtībām, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtam 2021. gads rezultējās ar 
ievērojamiem sasniegumiem, vairākiem īstenotiem un jauniem pētniecības un ES 
projektiem un starptautiskās sadarbības paplašināšanu.

Institūta monogrāfi jas un publikācijas

2021. gada martā Latvijas Zinātņu akadēmijas apbalvošanas ceremonijā 
“Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2020. gadā” LZA Ekonomikas institūts 
saņēma Latvijas Zinātņu Akadēmijas prezidenta Atzinības rakstu par zinātnisko 
monogrāfi ju “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas konkurētspējas paaugstināšanas 
iespējas Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (“Possibilities of Increasing the 
Competitiveness of the Business Support System in the Border Regions of Latvia – 
Lithuania”). Monogrāfi ja tika izstrādāta, balstoties uz pētījumu par uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā, Interreg V-A Latvija–
Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014–2020 ietvaros projektā LLI-131 
“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un 
Ziemeļlietuvā”. LZA Ekonomikas institūta pētnieku komanda pētījuma ietvaros 
izstrādājusi unikālo Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu uzņēmējdarbības 
atbalsta kopējo sistēmu atbalsta institūciju darbības efektivitātes paaugstināšanai un 
sekmīgākai uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Šādas kopējās sistēmas izveidošana ir 
bezprecedenta gadījums Baltijas valstu pastāvēšanas vēsturē. Monogrāfi jā apkopoti arī 
uzņēmēju viedokļi par atbalsta organizāciju darba uzlabošanu un izstrādāti ieteikumi 
izmaiņām likumdošanā. 

2021.  gada aprīlī tika izdota vēl viena kolektīva monogrāfi ja, kuras redaktoru 
sastāvā ir institūta direktore Dr. Ņina Linde – “Strategies, Models and Technologies 
of Economic Systems Management in the Context of International Economic 
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Integration” (“Ekonomisko sistēmu vadības stratēģijas, modeļi un tehnoloģijas 
starptautiskās ekonomiskās integrācijas kontekstā”). Monogrāfi jā ir iekļauti starptautisko 
autoru pētījumu rezultāti, kā labāk regulēt ekonomisko sistēmu attīstības procesus, 
nodrošinot stabilitāti un efektivitāti, un ieteikumi lēmumu pieņēmējiem starptautiskā 
biznesā, ministriju un departamentu līmenī. Monogrāfi jas pamata jautājumi vērsti uz 
intelektuālā kapitāla, ekonomiskās drošības, sociālās ilgtspējas novērtēšanu tūrismā, 
Covid-19 pandēmijas ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm. Pētījuma 
rezultātus var izmantot lēmumu pieņemšanā starptautiskā biznesa, ministriju un 
resoru līmenī, kas regulē ekonomisko sistēmu procesu attīstību, nodrošinot stabilitāti 
un efektivitāti. Rezultātus var izmantot arī studenti un jaunie zinātnieki, izstrādājot 
ekonomikas sistēmu vadības stratēģijas, modeļus un tehnoloģijas starptautiskās 
ekonomiskās integrācijas kontekstā. Ekonomikas institūta grāmatas un publikācijas 
var apskatīt mājaslapā:

https://eilza.lv/publications/bo

IV Starptautiskais ekonomikas forums

2021. gada 17. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika augsta līmeņa 
konference –  IV Starptautiskais ekonomikas forums, ko organizēja LZA 
Ekonomikas institūts sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, “RERE 
GRUPA”, Latvijas Telekomunikāciju asociāciju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, valsts 
pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” 
projekta INTERFRAME-LV pētniekiem un citiem partneriem. Forumā savu 
ekspertīzi un atklājumus par tēmu “NĀKOTNES EKONOMIKA: globalizācijas 
izaicinājumi Eiropai un Baltijai 21. gadsimtā” sniedza vairāki pasaulē un Eiropā 
atzīti un atpazīstami zinātnieki, uzņēmēji un politiķi. Forumu atklāja LR Izglītības un 
zinātnes ministre Anita Muižniece, LZA prezidents Ivars Kalviņš, Eiropas Parlamenta 
deputāte Prof. Inese Vaidere, kā arī LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Aleksejenko. Atklāšanās uzrunas 
foruma dalībniekiem sniedza arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, LR Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš, kā arī Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Foruma plenārsēdes 1. daļa tika veltīta mūsdienu Covid izraisītās krīzes 
izaicinājumu analīzei un šādu jautājumu apspriešanai. Kādas pārmaiņas, sarežģījumus, 
bet arī priekšrocības nesīs Industrijas 4.0 attīstība? Šo tēmu atklāja “Latvijas Mobilais 
Telefons” prezidents prof. Juris Binde. Kā Covid mainījis starptautisko biznesu, 
farmāciju un veselības aprūpi? Kādas vakcīnas un farmaceitiskie produkti sekmēs 
cilvēku labklājību? Kādas investīciju un biznesa iespējas paver Covid ietekmētais 
laikmets? Par šiem jautājumiem vēstīja izcils uzņēmējs, starptautiskā biznesa 
lietpratējs, vairāku farmaceitisku produktu izgudrotājs un patentu turētājs, zinātnieks 
no Indijas Dr. Kanans Višvanats (Kannan Vishwanatth). Latvijas Zinātņu akadēmijas 
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Ekonomikas institūta vadošais pētnieks, RTU profesors Jānis Vanags prezentēja 
jaunākos pētniecības rezultātus par Latvijas un Baltijas valstu attīstības iespējām un 
draudiem 21. gadsimtā. Daži pētnieka secinājumi nebija sevišķi iepriecinoši, taču 
deva būtisku vielu pārdomām, nākotnes biznesa un politikas plānošanai, kā arī jaunām 
proaktīvām darbībām. Latvijas profesora analīzi par notiekošo Baltijas un Eiropas 
kontekstā papildināja Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Prof. Tarmo Someres 
(Tarmo Soomere) uzstāšanās par zinātnes nozīmi nākotnes ekonomikas attīstībā. 
Lietuvas zinātņu akadēmijas prezidents, Prof. Jūrs Banis (Jūras Banys) dalījās ar 
Lietuvas pieredzi jauno tehnoloģiju ietekmē uz ekonomiku. Plenārsēdes 1. daļu 
noslēdza uzņēmēju viedoklis par notiekošo, proti, LTRK prezidents Aigars Rostovskis 
sniedza C-19 krīzes vadības analīzi no uzņēmēju skatu punkta. Starptautiskā pasākuma 
plenārsēdes 2. daļa tika veltīta starptautiskajām attiecībām un sadarbības nozīmīgajai 
lomai C-19 izraisītās krīzes pārvarēšanā un nākotnes ekonomikas attīstībā. Šo Foruma 
daļu atklāja Uzbekistānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā, Lietuvā, 
Igaunijā un Somijā Kadambajs Sultanovs, kurš prezentēja Vidusāzijas, Baltijas un 
ES savstarpējo attiecību pieredzi un praksi. Savukārt izcils Kazahstānas Zinātņu 
akadēmijas goda akadēmiķis, aktīvs sabiedriskās domas līderis Prof. Abdraims 
Bakitdžans (Abdraim Bakytzhan) dalījās ar novatoriskām pieejām, kuras iedibināja 
Astanas Starptautiskais fi nanšu centrs. Plenārsēde noslēdzās ar Ziemeļeiropas valstu 
pieredzes apskatu ražošanas un inovāciju attīstībā. Par to stāstīja ilggadējais Eiropas 
Ražošanas asociācijas prezidents, šobrīd Lundas (Zviedrija) universitātes pētniecības, 
sadarbības un inovāciju nodaļas vadītājs Dr. Bjorns Fagerstrēms (Bjorn Fagerström). 
Plenārsēdei sekoja interaktīva diskusija ar augstāk minētiem ziņotājiem, iesaistot 
klātesošos un žurnālistus, kā arī secinājumu un priekšlikumu apspriešana. 

Starptautiskā pasākuma dalībnieki piedalījās trīs šādu paralēlo sekciju darbā: 
Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to raksturojumi starptautiskā kontekstā – 
INTERFRAME-LV (sekciju vadīja Prof. Baiba Rivža), Aprites ekonomika un 
sociālā uzņēmējdarbība (sekciju vadīja Prof. Jeļena Titko) un  Valsts konkurētspēja: 
sistemātiska pieeja. Teorija un prakse (sekcijas vadītāji Prof. Jānis Vanags un asoc. 
prof. Ņina Linde). Starptautiskais pasākums bija īpaši nozīmīgs trīs Baltijas valstu 
sadarbības attīstībai, jo tajā, piedaloties Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam 
Ivaram Kalviņam, Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidentam Jūram Banim un 
Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Tarmo Somerem, tika parakstīts sadarbības 
memorands Baltijas valstu ilgtermiņa sadarbībai zinātnes un pētniecības jomā. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš parakstīja vēl vienu uz inovatīvu 
tehnoloģiju attīstību vērstu sadarbības līgumu ar Latvijas Telekomunikāciju asociācijas 
prezidentu Pēteri Šmidri. 17. septembra starptautiskā foruma par nākotnes ekonomiku 
darba rezultātā tika izstrādāti zinātniski pamatoti un praksē pārbaudīti priekšlikumi 
(Foruma rezolūcija), kā saglabāt un palielināt Baltijas valstu konkurētspēju, pieaugot 
globāliem draudiem ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja 
12 valstu vēstnieki, 6 ministri un valsts amatpersonas, vairāk nekā 50 izcili ziņotāji 
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no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Austrijas, Uzbekistānas, Kazahstānas un Spānijas. 
Viens no svarīgiem foruma zinātniskiem rezultātiem ir foruma ziņotāju tēžu krājuma 
publicēšana ar 52 autoru kopsavilkumiem – t.sk. 12 autori studē doktorantūrā, viens 
ir maģistra programmas students, divi autori ir bakalaura programmu studenti, kā arī 
publicēti seši Foruma ziņotāju raksti žurnāla “LZA Vēstis” A daļā. IV Starptautiskā 
ekonomikas foruma galvenās idejas, atziņas un secinājumi tika apkopoti vienotā 
foruma rezolūcijā,  kas tika publicēta foruma mājas lapā: https://economicforum.lv/

HORIZON 2020 un citi ES projekti

LZA Ekonomikas institūts kopā ar citiem konsorcija partneriem no 19 valstīm 
īsteno HORIZON-2020 projektu “EQUALS-EU: Eiropas reģionālā partnerība 
dzimumu līdztiesības veicināšanai digitālajā laikmetā”. EQUALS-EU mērķis 
ir veicināt dzimumu līdztiesību sociālajā inovācijā un palīdzēt novērst dzimumu 
aizspriedumus, integrējot un paaugstinot sieviešu un meiteņu lomu kā sociālās 
inovācijas un uzņēmējdarbības līderēm, zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un 
matemātikā (STEM) un IKT jomā. Šis projekts saņēmis fi nansējumu no Eiropas 
Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”, granta līguma 
Nr. 101006396.

Institūts piedalījās vēl vienā H2020 projektā “Certifi cation-Award Systems 
to Promote Gender Equality in Research” (CASPER), sniedzot ekspertīzi 
sertifi kācijas sistēmas un dzimumu līdztiesības nodrošināšanā pētniecībā: 
https://eilza.lv/dr-nina-linde-have-taken-part-in-the.../

Kopā ar partneriem no Vācijas (HeurekaNet), Itālijas (Eduforma), Dānijas 
(InterCollege) un Kipras (DOREA) LZA Ekonomikas institūts īsteno Erasmus+ 
KA2 projektu “STREAMpreneur”. “STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu 
uzņēmējdarbības prasmes, veicinot inovācijas un ilgtspējīgus risinājumus reālām 
dzīves problēmām, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, kā arī izpratni par izglītības un 
izaugsmes nozīmi ilgtermiņā.

2021. gadā uzsākts vēl viens nozīmīgs projekts, kas orientēts uz studējošo 
uzņēmējdarbības spēju attīstību un  starpdisciplināro mākslas, kultūras, ekonomikas 
un IT jomu mijiedarbības veicināšanu, pateicoties augstskolu, studentu un komersantu 
sadarbībai –  “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT 
starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”. Projektu realizē sadarbības partneri no 
Ekonomikas un kultūras augstskolas, Banku augstskolas, Ventspils Augsto tehnoloģiju 
parka, Alberta koledžas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta. Projekta 
ietvaros doktorantiem, visu līmeņu un programmu studējošiem, kā arī profesionālo 
vidusskolu un vispārizglītojošo vidusskolu pēdējo klašu audzēkņiem būs pieejamas 
stipendijas un cits atbalsts savas vai komandas inovatīvas idejas (granta) realizācijai. 
Vairāk skat.: https://eilza.lv/projekta-make-it-uzsaksanas-seminars.../
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Starptautiskā sadarbība

2021. gada jūlijā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts tika pārstāvēts 
starptautiskā augsta līmeņa konferencē Taškentā “Centrālā un Dienvidāzija: 
Reģionālā savienotība. Izaicinājumi un iespējas” pēc Uzbekistānas prezidenta 
H. E. Šavkata Mirzijojeva kunga iniciatīvas un LR Ārlietu ministrijas uzaicinājuma. 
Uzbekistāna tik augsta līmeņa starptautisku pārstāvību uzņēma pirmoreiz, rādot 
pozitīvu precedentu Covid-19 izaicinājumu pārvarēšanā, pēc pauzes apvienojot 
vispasaules valstu organizāciju pārstāvjus vienuviet. Uzbekistānas prezidents 
H. E. Šavkats Mirzijojevs ar šo plaša mēroga iniciatīvu radīja sadarbības platformu 
starp Centrālo un Dienvidāziju, kurās kopā dzīvo gandrīz 2 miljardi iedzīvotāju, 
lai virzītos uz pārticīgāku nākotni visā pasaulē. Konferencē piedalījās Centrālās un 
Dienvidāzijas valstu prezidenti un augsta līmeņa amatpersonas, valstu pārstāvji no 
Amerikas Savienotajām Valstīm, Saudi Arābijas, Krievijas, Ķīnas, kā arī starptautisku 
organizāciju dalībnieki no Apvienoto Nāciju Organizācijas, UNESCO u.c. Dr. Ņ. Linde 
savā runā pievērsa īpašu uzmanību ciešo saikņu veidošanai starp Uzbekistānas 
Republiku, Latviju un Eiropu kopumā, prezentējot kopīgos izaicinājumus jauniešu 
nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai pēcpandēmijas laikā. Pēc Ņ. Lindes 
teiktā, tieši jauniešiem, kuri Uzbekistānā veido vairāk nekā 50% no visa darbspējīgā 
vecuma iedzīvotāju potenciāla valstī, ir izšķiroša loma jebkuras sabiedrības nākotnes 
progresā.  Ņ. Linde akcentēja humānismu kā visas cilvēces augstāko vērtību, aplūkojot 
to caur izglītības un zinātnes dimensiju. “I am sure that the perfect leadership and 
signifi cant support of the President of Uzbekistan H. E. Shavkat Mirziyoyev in science 
and education is the key factor of the successful and rapid development of your 
beautiful country” – teica Ekonomikas institūta direktore prezentācijas noslēgumā.

Papildus dalībai augstāk minētajā konferencē Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūts sagatavoja analītisku pārskatu par nabadzības samazināšanas 
politiku un sociālekonomiskās attīstības prioritātēm Uzbekistānā, pozitīvi vērtējot 
Uzbekistānas prezidenta Šavkata Mirzijojeva uzsākto kursu uz uzņēmējdarbības 
veicināšanu iedzīvotāju vidū (skat. https://eilza.lv/lv/nabadzibas-samazinasana-ka-
uzbekistanas-socialekonomiskas-attistibas-prioritate/ )

Institūts uzsāka produktīvu un sekmīgu sadarbību ar Kazahstānas Republikas 
vēstnieku Latvijā V. E. Timuru Primbetovu. Lai veicinātu abpusēji bagātinošu 
sadarbību starp Latvijas un Kazahstānas zinātņu institūcijām zinātnes, pētniecības 
un inovācijas jomās, 2021. gada 20. augustā notika vēstnieka un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa tikšanās. LZA prezidents Ivars Kalviņš un 
Ekonomikas institūta vadītāja Ņ. Linde atbalstīja eseju krājuma “Kazahstāna un 
latvieši” izveidi. 

Savukārt 2021. gada 14. oktobrī, atzīmējot Kazahstānas Republikas neatkarības 
30. gadadienu, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē norisinājās Kazahstānas 
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Republikas vēstniecības Latvijas Republikā un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta organizētā apaļā galda diskusija “Reformas Kazahstānā: 
no plāniem līdz rīcībai”. Apaļā galda diskusijā piedalījās Saeimas frakcijas “Zaļo 
un zemnieku savienība” vadītājs un sadarbības ar Kazahstānas parlamentu vadītājs 
Uldis Augulis, sadarbības grupas ar Kazahstānas parlamentu vadītāja vietniece 
Ļubova Švecova, LR Prezidenta padomniece izglītības un zinātnes jautājumos Ieva 
Siliņa, LZA akadēmiķe un prezidija locekle, prof. Baiba Rivža, LZA EI vadošais 
pētnieks, prof. Jānis Vanags, laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” politiskais novērotājs 
Ritums Rozenbergs, Baltijas un Kazahstānas ekonomiskās asociācijas priekšsēdētājs 
Aleksandrs Vidjakins, LZA Starptautisko  sakaru daļas vadītāja Ilze Trapenciere, kā arī 
vēstniecības un LZA Ekonomikas institūta pārstāvji. Kazahstānas Republikas vēstnieks 
Latvijā Timurs Primbetovs informēja par politiskajām un sociāli ekonomiskajām 
pārmaiņām Kazahstānā, uzsverot Kazahstānas Republikas sasniegumus trīsdesmit 
neatkarības gadu laikā un to nozīmi suverenitātes, valsts ekonomikas, iekšpolitikas, 
ārpolitikas un valsts starptautiskās lomas stiprināšanā. Diskusijas dalībnieki augsti 
novērtēja Kazahstānas pirmā prezidenta N. Nazarbajeva sasniegumus un esošā 
prezidenta K. Ž. Tokajeva vērienīgo modernizācijas programmu, kuras mērķis ir 
tālāka valsts demokratizācija, civilo institūciju stiprināšana, valsts iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošana. Diskusijas dalībnieki atzīmēja Latvijas un Kazahstānas kopīgo 
interešu esamību dažādās jomās un uzsvēra nepieciešamību efektīvi izmantot abu 
valstu sadarbības potenciālu.

Vairāk skat.: https://eilza.lv/latvijas-zinatnu-akademija-notiek-diskusija-reformas-
kazahstana-no-planiem-lidz-ricibai/?fbclid=IwAR2-9WSiglKWwwwedTARYRSXQ3
JyrS5i9hFPpbZ3UFFSyip4LaMxoyv_i4Y

2021. gadā institūts nodibināja sadarbību ar Moldovas Republikas vēstniecību 
Latvijā un Moldovas Republikas Nacionālo ekonomikas pētījumu institūtu (NIER). 
Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā V. E. Andrians Roša (Andrian Rosa) tikšanās 
laikā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktori Dr. Ņ. Lindi 
izteica dziļu cieņu un pateicību par uzaicinājumu piedalīties augsta līmeņa pasākumā 
IV Starptautiskajā ekonomikas forumā, kā arī iepazīstināja ar Moldovas Republikas 
Nacionālo ekonomikas pētījumu institūtu, kas tieši specializējas ekonomiskajos 
pētījumos Moldovas Republikā. 2021. gada 16. novembrī notika videokonference 
ar Moldovas Republikas Nacionālā Ekonomikas pētījumu institūta direktoru Dr. 
Aleksandru Stratanu (Alexandr Stratan) un citiem NIER zinātniekiem. Abu institūtu 
pārstāvji identifi cēja kopējus problēmjautājumus un sadarbības iespējas starp abiem 
institūtiem, īpaši tādos pētījumu virzienos kā demogrāfi ja, agrārā ekonomika un lauku 
attīstība, fi nanšu un monetārie pētījumi, uzņēmējdarbības un biznesa pētījumi, kā arī 
citi sociālie pētījumi.

Jau trešo gadu pēc kārtas Ekonomikas institūts turpina veiksmīgu sadarbību 
ar Ķīnas–Centrālās un Austrumeiropas institūtu (China–CEE Institute), un šogad 
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institūts publicēja 44 analītiskos rakstus (weekly-briefi ngs) par Latvijas ekonomiku, 
sabiedrības attīstības procesiem, iekšpolitiku un ārpolitikas aktualitātēm. Izveidotā 
sadarbība sekmē savstarpēju sapratni un sadarbību ar Ķīnu un Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīm. Skat.: https://china-cee.eu/weekly-briefi ng/

Turklāt institūta pētnieki tika regulāri aicināti aktīvi paust ekspertu viedokļus 
Latvijas sabiedriskajās medijos. Ekonomikas institūta direktore Dr. Ņ. Linde 
viesojās Latvijas Televīzijā, lai informētu par institūta veikto apjomīgo pētījumu 
par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas konkurētspējas paaugstināšanas iespējām 
Latvijas–Lietuvas pierobežas reģionos, iezīmējot atšķirības starp abām kaimiņvalstīm. 
Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadošais pētnieks Jānis 
Vanags portālā Latvijas Ziņas iepazīstināja sabiedrību ar notiekošo mūsdienu Latvijā: 
“Latvijā funkcionējošā demokrātiskā iekārta ir acīmredzami novecojusi, taču neviens 
to nekritizē un neanalizē. Diskusija par svarīgākajiem valsts jautājumiem notiek ļoti 
zemā intelektuālā līmenī. Mēs varam zaudēt valstiskumu, valsts valodu, identitāti 
un visu, kas no tā izriet,” raidījuma “Zini labāk” ēterā portālam sacīja ekonomikas 
doktors, profesors Jānis Vanags. Skat.:  https://youtu.be/ptd880_8KFU

LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts

Jaunumi Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)  Eiropas politikas pētījumu institūta 
(EPPI) sastāvā: LZA padomē kā locekle sākusi darboties Eiropas Savienības Tiesas 
Vispārējās tiesas bijusī tiesnese un Latvijas bijusī tieslietu ministre Ingrīda Labucka; 
kopš 2021. gada novembra LZA EPPI Eiropas Dokumentācijas centram (EDC) ir jauna 
vadītāja – bijusī Eiropas Komisijas (EK) Tulkošanas nodaļas vadītāja Valda Liepiņa.

Pētījumi un pasākumi

2021. gada otrajā pusgadā LZA EPPI un tā pētnieki kopīgi ar Latvijas Universitāti 
(LU), Latvijas Politologu biedrību un citiem partneriem īstenoja pētījumu “Eiropas 
nākotne – Latvijas skatījums”. Pētījums tapa ar Ārlietu ministrijas atbalstu. Pētījuma 
izstrādi vadīja LU profesore Žaneta Ozoliņa un profesore, LZA EPPI valdes 
priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit: http://
eppi.lza.lv/wp-content/uploads/2021/12/Eiropas-nakotne_raksts-A4_08.12.21..pdf
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Pētījuma “Eiropas nākotne – Latvijas skatījums” prezentācija notika 2021. gada 
8. decembrī Ārlietu ministrijā. Papildus informācija pieejama šeit: https://www.lza.lv/
aktualitates/jaunumi/852-lza-eppi-veikts-petijums-eiropas-nakotne-latvijas-skatijums; 
http://eppi.lza.lv/index.php/rushmore_event/08-12-2021-lza-eppi-piedalijusies-
petijuma-eiropas-nakotne-latvijas-skatijums-istenosana/?lang=lv

Projekti

2021. gada sākumā LZA EPPI un tā pētnieki kopīgi ar LU Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultātes (BVEF) izveidoto Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, 
attīstības un konkurētspējas zinātnisko institūtu “Latvijas Universitātes domnīca LV 
PEAK” un citiem partneriem līdz pat 2021. gada marta beigām turpināja strādāja 
pie Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātā projekta īstenošanas: “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. (ReCOVery)”

Projekta gala rezultāti tika publicēti 2021. gada marta beigās. Informācija par 
projektu un tā ietvaros paveikto atrodama LZA EPPI mājas lapā: http://eppi.lza.lv/
index.php/recovery-lv/?lang=lv

LZA EPPI pētnieki (Zane Zeibote, Oļegs Barānovs un Jānis Salmiņš) aktīvi 
piedalījās LU BEVF un LV PEAK iniciēto divu jaunu zinātnisko projektu pieteikumu 
izstrādāšanā iesniegšanai Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2021. 
gada atklātajam konkursam un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) “Praktiskas 
ievirzes pētījumu” projektu konkursam. Abi projektu pieteikumi saņēma augstu 
novērtējumu, tomēr diemžēl netiks īstenoti fi nansējuma ierobežojuma dēļ.

Publikācijas 

LZA EPPI pētnieki un padomes locekļi 2021. gadā publicējuši vairākus darbus:
Šteinbuka I.  (zin. red.). • Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes 
izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and 
Opportunities of the Post-Crisis Recovery. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 
360 lpp. ISBN 978-9934-18-687-5. https://doi.org/10.22364/ltpepii  (Monogrāfi jai 
piešķirts LZA atzinības raksts par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 
2021. gadā. Informācija: https://www.lza.lv/aktualitates/lza-balva/883-2021-gada-
sasniegumi)
Baranovs O., Salmins J., Skribane I. • Productivity Factors and Dynamics in 
Latvia. Proceedings of the International Scientifi c Conference “New Challenges 
in Economic and Business Development – 2021: PostCrisis Economy”. Riga: 
University of Latvia, 2021, pp. 54–66.
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Bogdanova, Konstantīns Kovaļovs, Oļegs Krasnopjorovs, Normunds Malnačs, 
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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), E. Kaufmane, J. Spīgulis (2021).

2022. gadā LZA Lielā medaļa piešķirta Olafam Daugulim un Mārai 
Grudulei.
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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 – 2022. gada 23. septembris.

Eižens Āriņš (1911–1987) – matemātiķis, viens no pirmajiem zinātnie-
kiem, kurš 20. gs. 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), L. Grīnberga 
(2022).

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. 

Balvas laureāti: P. Zālītis (2020), J. Jansons (2022).

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 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 M. Kūle (2006), E. Buceniece (2009), U. Vēgners (2015), R. Bičevskis 

(2019).

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

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), A. Jeminejs (2022).

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. Balvas laureāti: I. Kalviņš 
(2004), E. Grēns (2006), V. Kluša (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. Pirmais laureāts E. Vāvers (2021). 

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.

Balvas laureāti: H. Rjabovs (1999), A. Kuļšs (2000), O. Nikolajeva (2001), J. Alnis (2002), 
O. Docenko (2003), O. Starkova (2004), K. Blušs (2005), Z. Gavare (2006), B. Poļakovs (2007), 
A. Vembris (2008), E. Laizāne (2009), Z. Gavare,  A. Šarakovskis (2011), L. Kalvāns (2012), 
A. Kaļinko, J. Zavickis (2013), A. Šutka, D. Zablockis (2014), J. Timošenko (2015), R. Zabels 
(2016), E. Nitišs (2017), J. Šmits (2018), A. Antuzevičs (2019), K. Pudžs (2020), E. Butanovs 
(2021), A. Zolotarjovs (2022).

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), Z. Sarmulis (2022).

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), 
J. Pleps (2022).

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, 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).
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Heinrichs Skuja (1892–1972) – latviešu biologs – fl oras pētnieks. Balva 
bioloģijas zinātnē.

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, V. Utkins (1992), K. J. Keggi 
(1994), J.. O. Ērenpreiss (1996), K. K. Zariņš, 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), P. Stradiņš 
(2022). 

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. Kalniņš (1989), H. Millers-Dics, 
I., 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, 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.

Balvas laureāti: M. Turks (1999), T. Ivanova (2000), V. Mihailovs (2001), R. M. Meri (2002), 
K. Zihmane (2003), I. Juhņēviča (2004), K. Edolfa (2005), L. Černova (2006), E. Erdmane (2007), 
E. Kolodinska (2008), J. Petuškova (2009), L. Grigorjeva, A. Maļeckis (2010), K. Traskovskis 
(2011), D. Rasiņa (2012), E. Priede (2013), O. Stepanova (2014), M. Skvorcova (2015), 
A. Grigaloviča (2016), R. Aleksis (2017), M. Sējējs (2018), A. Trimdale (2019), R. Melngaile 
(2020), G. Stakanovs (2021), K. Gulbe (2022).

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

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, V. Strīķis (2004), A. Boruks (2006), A. Caune (2008), B. Rivža (2010), 
D. Bleiere (2013), P. Eglīte (2017), A. Sauka (2022).

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

Gustava Vanaga balva turpina 1967. gada 7. decembrī dibinātās G. Vanaga prēmijas labākās 
tradīcijas. Balvas laureāti: 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), 
E. Loža (2022).

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

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

Balvas laureāti: B. Zepa (2002), A. Tabuns (2007), T. Tisenkopfs (2011), I. Koroļeva (2016), 
I. Mieriņa (2022).

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

LZA un a/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), G. Bažbauers (2021).
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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. – V. Zariņš, veicināšanas 
balvas – R. Blumberga un A. Sprūds. 2009. g. – J. Vētra, veicināšanas 
balvas – R. Bičevskis un A. Irmejs, 2011. g. – 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. Zigmunde, 2017. g. – I. Vaidere, 
veicināšanas balvas – K. Jaudzems, I. Mieriņa.

A/s “Grindeks” 3 balvas ievērojamākajiem zinātniekiem par izcilu 
veikumu vai mūža devumu
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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A/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), 
D. Rusovs, L. Zemīte (2021).

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), E. Rubauskis, 
Dz. Začs (2021).
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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, 
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 Valsts 1. 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). Balvas piešķiršana pārtraukta.

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), V. Rovīte, I. Pudža, D. Kigitoviča, I. Plikusiene, 
J. Smirnoviene, K. Pohako-Esko, M. A. Lind (2021).

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), Osvalds Pugovičs, Ineta Ziemele 
(2021). 

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 2022. gada 23. 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 

2021. UN 2022. GADĀ

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELĀS MEDAĻAS LAUREĀTI
(LZA Senāta 2022. gada 15. marta lēmums)

LZA ārzemju loceklis Olafs Daugulis (Hjūstonas Universitātes profesors, ķīmiķis) – 
par izciliem sasniegumiem organiskās sintēzes metodoloģijā un Latvijas ķīmiķu 
izglītošanā.

LZA īstenā locekle Māra Grudule (Latvijas Universitātes profesore, literatūr-
zinātniece) – par veiktajiem pētījumiem latviešu literatūras un kultūras vēsturē.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVU LAUREĀTI

Dr.iur. Jānis Pleps (Latvijas Universitāte) – Dītriha Andreja Lēbera balva par darbu 
kopu “Valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnas piemērošana: Satversmes 
spēkā esamība un Latvijas valsts rīcībspēja okupācijas laikā”. 

LZA kor.loc. Arnis Sauka (Rīgas Ekonomikas augstskola) – Kārļa Ulmaņa balva par 
pētījumu “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2020. gadā”. 

Dr.sc.soc. Inta Mieriņa (LU Filozofi jas un socioloģijas institūts) – Tālivalža Vilciņa 
balva par pētījumu migrācijas socioloģijā un kolektīvās monogrāfi jas “The Emigrant 
Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging and Diaspora 
Politics” izstrādes vadību. 

Dr.chem. Einārs Loža (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Gustava Vanaga bal-
va ķīmijā par zinātnisko darbu kopu “Jaunu zālvielu izstrāde un pētījumi medicīnas 
ķīmijā”.

Dr.silv. Jurģis Jansons  (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”) – Kaspara 
Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā par Kaspara Buša zinātniskā mantojuma 
attīstīšanu un ieviešanu Latvijas meža nozarē.

Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis (prof. emeritus, Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte) – Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē par 
ieguldījumu koksnes pētniecībā un mežzinātnē un jauno meža nozares speciālistu 
sagatavošanā. 
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LZA kor.loc. Līga Grīnberga (LU Cietvielu fi zikas institūts) – Artūra Balklava balva 
par Latvijas zinātnes popularizēšanu nacionālajā un starptautiskajā mērogā.  

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU BALVU 
LAUREĀTI

Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte)  – LZA un a/s “Latvenergo” 
Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu Latvijas enerģētikā. 

Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs (Rīgas Tehniskā universitāte) – LZA un a/s “Latvenergo” 
gada balva par nozīmīgu devumu enerģētikā par pētījumu par siltumapgādes tīklu 
efektivitāti. 

Dr.sc.ing. Laila Zemīte (Rīgas Tehniskā universitāte) – LZA un a/s “Latvenergo” gada 
balva par nozīmīgu devumu enerģētikā par darbu kopu “Energosistēmas attīstība 
pārejā uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu”.

Dr.agr. Edgars Rubauskis (LLU Dārzkopības institūts) – LZA, SIA “ITERA Latvi-
ja” un RTU Attīstības fonda balva par darbu kopu “Zinātniski pētnieciskais darbs 
ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešanai augļkopībā”.

Dr.chem. Dzintars Začs (Valsts zinātniskais institūts “BIOR”)  – LZA, SIA “ITERA 
Latvija” un RTU Attīstības fonda balva par darbu “Pētījums par farmaceitisko sa-
vienojumu atlikumu un noturīgu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas apkārtējās 
vides objektos un to koncentrācijas samazināšanas iespējām”.

Dr.biol. Vita Rovīte (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) –  L’ORÉAL 
Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komi-
siju) projektam “Impact of somatostatin analogues on the microbiome in acromegaly 
patients”. 

Mg.phys. Inga Pudža (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) –  L’ORÉAL 
Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komi-
siju) projektam “Study of the relationship between structure and functional properties 
in Cu1-yAyMo1-xWxO4 solid solutions”.

Dr. Dana Kigitoviča (Rīgas Stradiņa universitāte, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes 
slimnīca) – L’ORÉAL Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” (kopā ar UNESCO 
Latvijas Nacionālo komisiju) projektam “Effect of meldonium on chronic right heart 
failure”.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNO ZINĀTNIEKU BALVU 
LAUREĀTI

Dr.phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fi zikas institūts) – Ludviga un Māra Jan-
sonu balva fi zikā par darbu “Optisko īpašību pētījumi pārklājumiem, kas izveidoti 
ar plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi uz alumīnija sakausējumu virsmas”.
Vad. Dr.phys. Krišjānis Šmits.

Dr.chem. Krista Gulbe (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – Mārtiņa 
Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā par darbu “Sēra dioksīda fi zikāli ķīmisko 
īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē”. Vad. LZA īst.loc. 
M. Turks. 

Mg.chem Andris Jeminejs (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – 
Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā par darbu ”Annelētu piramidīna atvasinājumu 
sintēze un KMR spektroskopiskā analīze”. Vad. Dr.chem. I. Novosjolova, Dr.chem. 
Ē. Bizdēna. 

Dr.pharm. Edijs Vāvers (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – Solomona Hillera 
balva jaunajiem doktoriem par izciliem zinātniskiem sasniegumiem biomedicīnā un 
jaunu zāļu izstrādē par darbu “Discovery of E1R: a novel positive allosteric modu-
lator of sigma-1 receptor”. Vad. LZA īst.loc. M. Dambrova, zin.kons. LZA īst.loc. 
L. Zvejniece.

Dr.chem. Marija Skvorcova – LZA un RTU Attīstības fonda Edvīna Vedēja balva jau-
najiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā par darbu 
“Ektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem”. Vad. LZA īst.loc. A. Jir-
gensons.

Dr.phys. Arturs Bundulis (LU Cietvielu fi zikas institūts) – LZA jauno zinātnieku balva 
par darbu “Kerra efekta izcelsmes  pētījumi organiskajos materiālos: eksperimentāls 
novērtējums, izmantojot Z-skan metodi”. Vad. Dr.phys. M. Rutkis.

PhD. Baiba Prūse (Latvijas Universitāte) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu  
“Zināšanu koprade: Sabiedriskā zinātne un Etnobotānika kā atbalsts ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā”. Vad. LZA īst.loc. M. Kļaviņš, konsultante Dr. Renata 
Soukand, Venēcijas Ca’Foscari universitātes asoc.profesore.

Mg.silv. Valters Samariks (LLU doktorants, LV mežzinātnes institūta “Silava” asis-
tents) – LZA jauno zinātnieku balva par darbu “Koku vēja noturību raksturojošie 
sakņu parametri”. Vad. LZA kor.loc. Ā.Jansons.
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU BALVU 
JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM LAUREĀTI

Dr.sc.ing. Edīte Biseniece (Rīgas Tehniskā universitāte) – LZA un a/s “Latvenergo” 
gada balva par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem par darbu “Ilgtspējīga 
vēsturisko ēku attīstība”. Vad. Dr.sc.ing. A. Blumberga.

Dr.sc.ing. Toms Mols (Jaunciema attīstības biedrība) – LZA un a/s “Latvenergo” 
veicināšanas balva par darbu “Klimata adaptīvas ēku norobežojošās konstrukcijas”. 
Vad. Dr.sc.ing. Andra Blumberga.

Dr.sc.ing. Armands Grāvelsiņš (Rīgas Tehniskā universitāte) – LZA un a/s “Latven-
ergo” veicināšanas balva par darbu “Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sa-
saiste – iespēja siltumapgādes attīstībai”. Vad. Dr.sc.ing. A. Blumberga.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI – CITU 
IEVĒROJAMĀKO ZINĀTNISKO APBALVOJUMU LAUREĀTI 

2021. GADĀ
LZA korespondētājloceklis Osvalds Pugovičs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – 

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par būtisku ieguldījumu starptautiski 
konkurētspējīgas pētniecības vides nodrošināšanā.

LZA korespondētājlocekle Ineta Ziemele (Eiropas Savienības Tiesa) – Latvijas Re-
publikas Ministru kabineta balva par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. 

LZA īstenais loceklis Bruno Andersons (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts) – 
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu koksnes 
ķīmijas nozares un tautsaimniecības attīstībā.

LZA goda locekle Skaidrīte Lasmane (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
emeritētā profesore) – Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts par 
ieguldījumu kultūras un komunikācijas ētikas jomā. 

LZA īstenais loceklis Andrejs Cēbers (Latvijas Universitāte) – Akadēmiskā Palmas 
Zara kavaliera ordenis (L’ordre des Palmes académiques) par paveikto zinātnē, par 
veiksmīgas zinātniskās sadarbības veicināšanu Latvijas un Francijas starpā, dau-
dzu gadu garumā Latvijas Universitātes zinātniekiem sadarbojoties ar kolēģiem no 
prestižām augstskolām Francijā, kā arī par franču valodas popularizēšanu Latvijā.

LZA īstenais loceklis Andris Ambainis (Latvijas Universitāte) – Baltijas Zinātņu 
akadēmiju medaļa par zinātnisko izcilību pētniecībā jaunu algoritmu izstrādē kvantu 
datoriem.
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LZA goda loceklis Imants Lancmanis – 2021. gada Eiropas cilvēks Latvijā.
LZA īstenais loceklis Jānis Kloviņš – Rīgas domes balva “Gada rīdzinieks 2021” 

un Goda raksts par izciliem panākumiem zinātnē, lai pasargātu cilvēku veselību un 
dzīvību Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

LZA īstenais loceklis Tālavs Jundzis – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma 
raksts.

LZA īstenā locekle Maija Kūle – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma raksts.
LZA goda loceklis Mārtiņš Brauns – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma 

raksts.
LZA goda loceklis Arnolds Laimonis Klotiņš – Valsts prezidenta Egila Levita 

Cildinājuma raksts.
LZA goda loceklis Andris Kronbergs – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma 

raksts.
LZA goda loceklis Imants Lancmanis – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma 

raksts.
LZA goda loceklis Knuts Skujenieks – Valsts prezidenta Egila Levita Cildinājuma 

raksts.
LZA goda locekle Māra Zālīte – Valsts prezidenta Egila Levita Valsts prezidenta 

medaļa.
LZA goda loceklis Juris Rubenis – biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” iedibinātā 

Valstiskuma balva (pirmo reizi). 
LZA goda loceklis Pēteris Vasks – Izcilības balva kultūrā par izcilu un starptau-

tiski plaši atzītu māksliniecisko jaunradi mūzikas nozarē, Lielā mūzikas balva 
kategorijā “Gada jaundarbs” par sesto stīgu kvartetu.

LZA ārzemju loceklis Lembits Vaba – Igaunijas un Latvijas Valodu balva.
LZA īstenais loceklis Ivars Kalviņš (Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Organiskās 

sintēzes institūts) – Taškentas Farmaceitiskā institūta goda profesora diploms.
LZA īstenais loceklis Ojārs Spārītis – Ukrainas Politisko zinātņu akadēmijas ārzemju 

locekļa diploms.
LZA īstenais loceklis Juris Krūmiņš (Latvijas Universitāte) – Latvijas Universitātes 

emeritus profesora goda nosaukums.
LZA īstenā locekle Vija Zaiga Kluša – balva par mūža ieguldījumu medicīnā.
LZA korespondētājloceklis Uldis Vikmanis – balva par mūža ieguldījumu medicīnā.
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ZINĀTŅU NODAĻAS

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 
Laimons Začs, kor. loc.
Juris Žagars, kor. loc.
Dainis Draviņš, ārz. loc.

enerģētika 
Leonīds Ribickis, īst. loc.
Pēteris Šipkovs, īst. loc.
Andra Blumberga, kor. 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.
Vjačeslavs Kaščejevs, 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.
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Vladimirs Pankratovs, kor. loc.
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.
Guntis Bārzdiņš, 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.
Aleksandrs Belovs, 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.
Felikss Sadirbajevs, īst. loc.
Aleksandrs Šostaks, īst. loc.
Agnis Andžāns, kor. loc.
Andrejs Reinfelds, kor. loc.
Raimonds Čiegis, ārz. loc.
Tarmo Somere, ārz. loc.

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

mehānika 
Andrejs Krasņikovs, īst. loc.
Egons Lavendelis, īst. loc.
Imants Matīss, īst. loc.
Jānis Auziņš, kor. loc.
Jevgenijs Barkanovs, kor. loc.
Andris Čate, kor. loc.
Vladimirs Kasjanovs, 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 

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (FTZN) apvieno 110 LZA locekļus, t.sk. 42 
īstenos locekļus, 3 goda, 29 ārzemju locekļus un 36 korespondētājlocekļus, kā arī 16 
goda doktorus.

2021. gadā notika deviņas nodaļas sēdes un divas FTZN padomes sēdes. Pirmās 
piecas sēdes bija veltītas LZA 2020. gada sasniegumiem, darbu pārskatus iesniedza 
labākās mūsu nozares zinātniskās institūcijas. Trīs rudens sēdes bija veltītas jauno LZA 
locekļu kandidātu izvērtēšanai. Pirmā sēde bija veltīta fi zikai un materiālzinātnei, otrā – 
matemātikai un informātikai un trešā – inženierzinātnei. Decembrī jau tradicionāli 
notika paplašinātā sēde ar Latvijas enerģētiķiem. Nodaļas locekļi aktīvi piedalījās LZA 
pilnsapulcēs un citos pasākumos. 

Sēdes

27. janvārī nodaļas locekļi apsprieda FTZN priekšsēdētāja akadēmiķa Andreja 
Siliņa pārskatu par LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātnisko, pedagoģisko 
un organizatorisko darbību 2020. gadā un apstiprināja nodaļas pasākumu plānu 2021. 
gadam. 

Sēdes otrā puse bija veltīta Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātes sasniegumiem, par kuriem stāstīja LZA korespondētājloceklis 
Vjačeslavs Kaščejevs referātā “Kļūdas signāla gadījuma klejošana”, Mg. math. 
Mārtiņš Kokainis referātā “Gadījuma klejošanā balstīta vienelektrona mikroshēmas 
sertifi kācija”, akadēmiķis Andris Ambainis referātā “Vai elektronu skaits katrā solī 
nemainās vairāk kā par vienu?” Latvijas un Vācijas pētnieki 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.

17. februārī akadēmiķis Jānis Spīgulis aprakstīja LU Atomfi zikas un spektro-
skopijas institūta darbu ziņojumā “2020. gada LZA novērtētie pētījumi LU Astrofi zikas 
un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijā”. Ar ziņojumiem no cikla “LZA 
sasniegumi” uzstājās: Mg. Ilze Ošiņa referātā “Klīnisko mērījumu rezultāti ar 3- un 4- 
līniju prototipiem”, Dr.phys. Vanesa Lukinsone referātā “Jauna metode fotonu izplatības 
ceļa noteikšanai difūzā refl eksijā “ un Dr.phys. Uldis Rubīns referātā “Fotonu izplatības 
ceļu noteikšanas datorprogramma”. LU Atomfi zikas un spektroskopijas institūtā ir 
izstrādāta un aprobēta multispektrālās attēlošanas metode ar rekordaugstu spektrālo 
selektivitāti, kuras praktiskie pielietojumi sniedzas no Zemes veģetācijas satelītu 
monitoringa līdz krāsu pigmentu analīzei mākslas darbu ekspertīzēs. Otrais sasniegums 
saistīts ar to, ka pirmo reizi izdevies iegūt datus par reemitēto fonu veiktajiem ceļiem 
audu maketos un in-vivo ādā pie 35 dažādām spektrāli-telpiskām kombinācijām.
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 24. martā akadēmiķis Andris Šternbergs iepazīstināja ar LU Cietvielu fi zikas 
institūta darbu ziņojumā “Latvijas Universitātes Cietvielu fi zikas institūts”. Referāta 
sagatavošanā piedalījās arī LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga. Par LZA 
sasniegumiem ziņoja Dr. Anatolijs Popovs referātā “Padziļināta izpratne par 
moderno materiālu funkcionālajām īpašībām ekstremālās radiācijas apstākļos un to 
prognozēšana” un Dr.phys. Varis Karitāns referātā “Jaunas optiskas un matemātiskas 
metodes attēlu kvalitātes uzlabošanai”. LU CFI zinātnieki pētījuma gaitā izstrādājuši 
jaunas teorētiskās metodes, kas spēj novērtēt un prognozēt perspektīvo materiālu 
funkcionalitātes un radiācijas bojājumu attīstību ekstremālas apstarošanas apstākļos. 
LZA prezidenta Atzinības raksts piešķirts par jaunas metodes izstrādi dažādas attēlu 
kvalitātes uzlabošanai, kā arī acs optiskās kvalitātes un redzes uztveres uzlabošanai. 
Metodes papildu priekšrocība ir tās izmantojamība gadījumā, kad gaismas avots ir 
vājš.

21. aprīlī akadēmiķis Māris Turks aprakstīja Rīgas Tehniskā universitātes 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes darbu. Referātu “Pjezoelektrisko polimēru 
zinātniskā virziena “restarts” pasaules mērogā” nolasīja LZA korespondētājloceklis 
Andris Šutka. Pētījumā, ko veikusi RTU kopā ar Melburnas Universitāti Austrālijā, 
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, kā uzlabot to pjezoelektrisko jaudu un 
nodrošinātu nākamās paaudzes polimēru pjezoelektrisko ģeneratoru izstrādi. Sēdes 
otrajā pusē LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Imants Kaldre ziņoja par LU Fizikas 
institūta aktuāliem pētījumiem. LU Fizikas institūta Magnētiskās hidrodinamikas 
tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Dr.phys. Andris Bojarevičs referātā “Pastāvīgo 
magnētu iekārtu pielietojumi alumīnija metalurģijai” piedāvāja jaunu energotaupīgu 
aprīkojumu alumīnija ražošanai. Pēc referātiem sekoja nopietna diskusija ar akadēmijas 
prezidenta akadēmiķa Ivara Kalviņa piedalīšanos par zinātniekiem izgudrotājiem, viņu 
intelektuālo īpašumu un iespējām tos produktīvāk un ātrāk ievest tautsaimniecībā, un 
par to, cik auglīgi šim nolūkam varētu palīdzēt Zinātņu akadēmija. Nodaļas locekļi 
pieņēma lēmumu turpināt šādas diskusijas nākotnē. 

24. maijā Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) sagatavoja sēdi kopā ar 
institūta tradicionālu “EDI dienu”. Ziņojumā “Elektronikas un datorzinātņu institūta 
panākumu atslēgas” akadēmiķis Modris Greitāns aprakstīja institūtu darbu un 
sasniegumus. Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļevinskis referātā “Viedās mobilitātes joma” 
pastāstīja, ka projekts sākās, pateicoties Valsts pētījumu programmai, kurā institūts 
piedalījās divās sacensībās, kuru būtība bija nodrošināt starpmašīnu komunikāciju. 
Dr.sc.ing. Roberts Kadiķis referātā “Viedās ražošanas joma” nodemonstrēja robotu, 
kurš spēj no haotiskas priekšmetu kaudzes paņemt noteiktu objektu. Viedais robots 
atšķiras no standarta ar to, ka spēj pielāgoties mainīgiem apstākļiem. EDI pētnieks Jānis 
Judvaisis referātā “Lietu interneta projekti” aprakstīja nākotnes tehnoloģijas, kuras 
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padarīs iespējamu viedo veselības aprūpi, viedās mājas, viedās pilsētas un būs galvenais 
faktors nākošajā rūpniecības revolūcijā. Mg.sc.ing. Rihards Novickis referātā “Nākošās 
paaudzes skaitļošanas joma” stāstīja par mērķi izveidot tādu dronu, kurš vienlaicīgi var 
sevi lokalizēt un kontrolēt. Dr.dat. Inta Mednieka referātā “Eiropas Kosmosa aģentūras 
projekti zemes pārklājuma klasifi kācijai” tika parādīts, kā EDI zinātnieki izmanto 
SENTINEL 1 un SENTINEL 2 programmas, lai noteiktu biotopu monitoringu kūdras 
atradņu CO2 izmešu pārrēķinam, kas ir ļoti svarīgi Latvijai. Dr. Kaspars Ozols referātā 
“EDI kā uzņēmumu digitālās transformācijas veicinātājs” uzsvēra, ka šodien no visiem 
uzņēmumiem 99% ir mazie vidējie uzņēmumi (MVU) un tie veido 45% no Eiropas 
ekonomikas. Taču ir problēma ar to, ka ne visi uzņēmumi ir labi digitalizēti. Lielajās 
kompānijās digitalizācija ir 54%, savukārt MVU – tikai 17%. EDI uzsākti astoņi 
projekti, kurus tiecas novest līdz komercializācijai. EDI uzņēmējiem piedāvā dažādus 
pakalpojumus. Nodaļas locekļi šo sēdi augsti novērtēja un EDI darbu – kā paraugu, 
jo institūts strādā ne tikai publikāciju dēļ, bet lai būtu tuvu industrijai un praktiskiem 
pielietojumiem.

22. septembrī notika rudens sesijas pirmā LZA FTZN sēde, kas veltīta jauno LZA 
locekļu vēlēšanām. Nodaļai bija jāizvērtē 11 kandidāti. Četri LZA korespondētājlocekļi 
startēja uz īsteno locekļu vēlēšanām: Guntis Bārzdiņš, Vjačeslavs Kaščejevs, Felikss 
Sadirbajevs un Andris Šutka. Viens pretendents uz vienu korespondētājlocekļa vakanci 
fi zikā – Vladimirs Pankratovs; divi pretendenti uz vienu korespondētājlocekļa vakanci 
matemātikā/informātikā – Aleksandrs Belovs un Mārīte Kirikova; četri RTU pretendenti 
uz vienu korespondētājlocekļa vakanci inženierzinātnē: Andra Blumberga, Anatolijs 
Borodinecs, Sandis Spolītis un Viesturs Veckalns. 22. septembrī uzstājās trīs ļoti spēcīgi 
pretendenti: Vjačeslavs Kaščejevs ar referātu “Nanoelektronikas kvantu tehnoloģijas”, 
Andris Šutka ar referātu “Funkcionālo materiālu arsenāls Eiropas zaļā kursa efektīvākai 
īstenošanai” un LU CFI vadošais pētnieks Vladimirs Pankratovs ar referātu “Sinhrotona 
starojums un funkcionālo materiālu luminiscences spektroskopija”. Vjačeslavs Kaščejevs 
ir viens no Latvijas izcilākiem fi ziķiem. Viņa pētījumi saistīti ar dažādiem kvantu 
fi zikas pielietojumiem metroloģijas un citās kvantu tehnoloģijas jomās, un rezultāti 
tiek regulāri publicēti zinātniskos žurnālos ar augstu impaktfaktoru, tai skaitā “Physical 
Review B” un “Nature Communications”, tie tikuši augstu novērtēti un daudzkārt 
iekļauti LZA gadskārtējo sasniegumu sarakstā teorētiskajās zinātnēs. V. Kaščejevs veic 
arī nopietnu pedagoģisko darbu, par ko saņēmis ļoti augstu novērtējumu no studentu 
puses. Paralēli aktīvi stāsta sabiedrībai par fi ziku un zinātnes sasniegumiem, par ko 
apbalvots ar LZA Artūra Balklava balvu par zinātnes popularizēšanu; ilgus gadus ir 
piedalījies Latvijas skolēnu fi zikas olimpiāžu norisēs, kā arī starptautisku skolēnu 
fi zikas olimpiāžu organizēšanā. 

Andris Šutka ir strauji progresējošs zinātnieks un zinātnes popularizētājs, kurš īsā 
laikā attīstījis savu pētījumu virzienu, nodrošinājis to ar jauniem līdzstrādniekiem un 
infrastruktūru un turpina ļoti veiksmīgi un radoši strādāt, ir veiksmīgs fi nansējuma 
piesaistē zinātnei. A. Šutka veic multidisciplināras aktivitātes – sekmīgi darbojas 
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vairākos pētniecības virzienos, kas saistīti ar fotokatalizatoriem, elektrokatalizatoriem, 
antimikrobiāliem materiāliem un piezoelektriķiem kustību enerģijas savākšanai, gāzes 
sensoriem un atsaistītām elektrolīzēm. Viņš uzsācis Latvijā jaunu zinātnisko virzienu – 
triboelektrisko nanoģeneratoru izstrāde. 

Vladimirs Pankratovs daudzu gadu garumā savas zinātniskās intereses saistījis 
ar optisko un luminiscences spektroskopiju, plaši pielietojot sinhrotronu starojuma 
eksperimentālas metodes, analizējot izpētes objektu – luminiscējošo materiālu, tai skaitā 
plāno kārtiņu un 2D sistēmu, pielietojuma iespējas dozimetros, sensoros, scintilatoros. 
V. Pankratova darbi saistīti gan ar fundamentālo, gan ar pielietojuma zinātni, viņš ir 
daudzu eksperimentu organizators un vadītājs, tajā skaitā starptautiskas sadarbības 
ietvaros dažādos Eiropas sinhrotronu centros Vācijā, Itālijā un Zviedrijā. V. Pankratovs 
ir Somijas fi zikas un sinhrotrona biedrību loceklis un Polijas Zinātņu akadēmijas 
ekspertu komisijas loceklis.

6. oktobrī sēde bija veltīta matemātiķiem un informātiķiem. Referātā “No datoru 
tīkliem līdz neironu tīkliem” LZA korespondētājloceklis Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš 
aprakstīja savu darbu tādā strauji mainīgā nozarē kā lietišķā datorzinātne, kurā viņa 
aktīvās zinātniskās darbības 40 gados nomainījušās vismaz trīs tehnoloģiju paaudzes 
(lieldatori, personālie datori, mobilā un mākoņskaitļošana). Viņš veicis pētījumus 
no datortīkliem līdz valodu tehnoloģijām un mākslīgajam intelektam un visos šajos 
virzienos pierādījis sevi kā vienu no Latvijas datorzinātnes līderiem un datorzinātnes 
pamatlicējiem Latvijā. LZA korespondētājloceklis LU Matemātikas un informātikas 
institūta vadošais pētnieks Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs referātā “Piezīmes par 
matemātisko modelēšanu” apskatīja matemātiskās modelēšanas lietošanas jautājumus 
dabas zinātnēs, kā piemēru izskatot gēnu tīklu matemātisko modelēšanu. Felikss 
Sadirbajevs ir aktīvs augstas klases zinātnieks ar plašu starptautisku atpazīstamību 
diferenciālvienādojumu teorijā un ir viens no aktīvi strādājošiem matemātiķiem Latvijā. 
Par visnopietnāko viņa nopelnu var uzskatīt diferenciālvienādojumu teorijas zinātniskās 
skolas izveidi Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē, kur 
viņš strādā kā profesors.

Pēc akadēmiķu kandidātu uzstāšanās sākās sacensība starp diviem kandidātiem uz 
vienu LZA korespondētājlocekļa vietu matemātikā/informātikā. Uzstājās LU Datorikas 
fakultātes Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras asociētais profesors Dr.sc.comp. 
Aleksandrs Belovs ar referātu “Kvantu algoritmu sarežģītība: augšējie un apakšējie 
novērtējumi” un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesore 
Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova ar referātu “Pastāvīga prasību inženierija”. Aleksandrs 
Belovs ir viens no spilgtākajiem un labākajiem savas paaudzes kvantu algoritmu 
pētniekiem. Viņš sekmīgi risinājis zinātniskas problēmas, kas ir ļoti būtiskas kvantu 
skaitļošanas teorijai, bet arī ļoti sarežģītas citiem zinātniekiem. A. Belovs ieguvis ļoti 
oriģinālus rezultātus matemātiskajā datorzinātnē (īpaši kvantu skaitļošanā). Mārītes 
Kirikovas zinātniskās intereses galvenokārt saistītas ar prasību inženieriju, kas ir viens 
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no pētījumu virzieniem informātikā, – tā mērķis ir identifi cēt projektējamās sistēmas 
īpašības vai noteikt nepieciešamās izmaiņas jau eksistējošās sistēmās. M. Kirikovas 
pētījumi fokusējas uz modeļiem informācijas sistēmu konteksta atspoguļošanai un 
pastāvīgas prasību inženierijas ietvara izstrādi, lai nodrošinātu prasību inženierijas 
procesa elastību. 

20. oktobrī notika aktīva sacensība starp četriem kandidātiem uz vienu 
korespondētājlocekļa vietu inženierzinātnē, visi pretendenti bija no Rīgas Tehniskās 
Universitātes. Pirmā uzstājās RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes 
profesore Dr.sc.ing. Andra Blumberga ar referātu “Ilgtspējīga enerģētika”. A. Blumbergas 
zinātniskie sasniegumi ir plānotas darbības rezultāts, kuras galvenie priekšnoteikumi ir 
viņas vadītās zinātniskās grupas kopējais intelektuālais potenciāls un darbaspējas. Viņa 
pieder pie modernā docētāju tipa un spēj aizraut studentus gan ar studiju kursiem, gan ar 
zinātnisko pētniecību. Otrais bija RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedras 
vadītājs, profesors Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs ar referātu “Neklasifi cēto un mobilo 
ēku energoefektivitāte un drošie energoapgādes risinājumi”. Viņa zinātnisko pētījumu 
virzieni: būvniecības siltumfi zika un ēku un to inženiersistēmu energoefektivitāte. 
Pētījumi veltīti neklasifi cēto un ātri saliekamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, 
kā arī gaisa kvalitātes un termiskā komforta uzlabošanai. Papildus tam tiek veikti 
pētījumi par mobilo energoapgādes risinājumu izstrādi. Trešais uzstājās RTU 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta Sakaru sistēmu 
Tehnoloģiju izpētes centra vadītājs, vadošais pētnieks, profesors Dr.sc.ing. Sandis 
Spolītis ar referātu “Nākamās paaudzes tehnoloģijas ātrdarbīgām šķiedru optiskajām 
sakaru sistēmām”. Sandra Spolīša izveidotais RTU ComTech centrs šobrīd ir vadošais 
šķiedru optisko sakaru sistēmu un saistīto tehnoloģiju pētniecības centrs Baltijas valstīs, 
tam ir moderns telekomunikāciju šķiedru optikas aprīkojums. Pēdējais uzstājās RTU 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks RTU projekta 
vadītājs PhD Viesturs Veckalns ar referātu “Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā 
radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TEV CERN LHP KMS eksperimentā”. Tā kā 
V. Veckalns ir visu kompaktā mionu solenoīda (CMS) fi zikas publikāciju līdzautors, 
viņam ir ļoti augsti rezultāti: sagatavotas ap 570 publikācijas žurnālos, kas indeksēti 
Scopus, un Hirša indekss – 54.

15. decembrī LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas un Pasaules Enerģijas 
padomes Latvijas Nacionālās komitejas kopīgajā sēdē tika diskutēts par jau vairākus 
gadu desmitus ļoti svarīgu un aktuālu jautājumu – enerģētiku. A/s “Latvenergo” 
valdes loceklis, tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs atgādināja Parīzes 
nolīguma pamatpunktus un Eiropas zaļā kursa virzienu, kurus var apkopot vienā 
kopējā mērķī – kļūt klimatneitrālākiem. Savā referātā K. Cikmačs norādīja, ka šobrīd 
Latvija patērē vairāk enerģijas nekā pati spēj saražot. 2025. gadā šī situācija var kļūt 
vēl dramatiskāka. Tika iezīmēti uzņēmuma a/s “Latvenergo” stratēģiskie mērķi un 
attīstības virzieni, nosakot vispārējo stratēģisko mērķi – sekmēt klimatneitrālas Latvijas 
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konkurētspēju un izaugsmi un palielināt “Latvenergo” koncerna vērtību mājas tirgū 
Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot 
preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi 
pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.

LZA goda loceklis un Pasaules Enerģijas padomes (PEP) Latvijas Nacionālās 
komitejas prezidents Namejs Zeltiņš iepazīstināja sēdes dalībniekus ar 2021. gadā 
publicētajiem PEP Enerģijas trilemmas indeksiem, kas pieejami Pasaules Enerģijas 
padomes mājaslapā. Latvija trilemmas indeksa kopvērtējumā ieņem 20. vietu pasaulē, 
uzrādot labus rezultātus energodrošībā. Savukārt Šveice ir viszaļākā valsts pasaulē.

Sēdes turpinājumā a/s “Latvenergo” izpētes un attīstības direktors, PEP LNK 
viceprezidents Dr. Māris Balodis iepazīstināja klātesošos ar tirgus konjunktūras 
izmaiņām un energosistēmas elastības risinājumiem, kuri būtu perspektīvi un 
ieviešami. Tika skaidrots arī decembra elektroenerģijas cenu lēciens. Šobrīd pasaules 
pētniecības tendencēs ūdeņraža enerģētika ir viena no potenciāliem spēlētājiem 
enerģijas ilgtspējas un klimatneitralitātes nodrošināšanā. Tādēļ referātu ciklu noslēdza 
a/s “Latvenergo” plānošanas inženiere Dr.sc.ing. Poļina Grebeša, kura pastāstīja par 
ūdens elektrolīzeriem un par inovatīvas pieejas projektiem ūdeņraža ieguvē. Diskusijās 
radās vērtīgi ierosinājumi un iespējamu sadarbību aizmetņi.

LZA sēdes un tikšanās

18. februārī notika 2020. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru 
kolektīvu virtuāla apbalvošanas ceremonija. Nozīmīgākie 2020. gada sasniegumi 
Latvijā fi zikas un tehnisko zinātņu jomā kā ierasts pilnībā atbilst pasaules tendencēm, ko 
apliecina patenti un raksti prestižos zinātniskos žurnālos. Tie veikti ciešā sadarbībā ar citu 
valstu zinātniekiem Vācijā, Igaunijā un Austrālijā. Laureātu vidū bija trīs akadēmiķi – 
Jānis Spīgulis, Jevgeņijs Kotomins un Andris Ambainis, divi korespondētājlocekļi – 
Vjačeslavs Kaščejevs un Andris Šutka un viens LZA ārzemju loceklis – Aleksandrs 
Luščiks. Īpaši jāatzīmē jauno zinātnieku tiešā piedalīšanās pētījumos: zinātņu doktori, 
maģistri, dažreiz pat bakalauri. Tas vieš cerību uz mūsu zinātniskās skolas pēctecību. 
Apsveikumus saņēma Latvijas Universitātes Atomfi zikas un spektroskopijas institūts 
(viens sasniegums un viens atzinības raksts), LU Cietvielu fi zikas institūts (viens 
sasniegums un viens atzinības raksts), LU Fizikas, matemātikas un optometrijas 
fakultāte un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Patīkami, ka pēc ilga 
pārtraukuma par sevi atgādināja LU Fizikas institūts.

15. jūnijā L’ORÉAL Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un 
UNESCO Nacionālajām komisijām prestižās “Sievietēm zinātnē” programmas ietvaros 
apbalvoja septiņas talantīgas Baltijas valstu zinātnieces. Par savu ieguldījumu zinātnē un 
tālāku pētījumu veikšanai 6000 eiro balvu šogad saņēma Dr.biol. Vita Rovīte, Mg.phys. 
Inga Pudža un doktorante dr. Dana Kigitoviča no Latvijas, Dr. Ieva Plikusiene un 
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Mg.Sc. Joana Smirnoviene no Lietuvas, kā arī Dr. Kaija Pohako-Esko un Mg.Sc. Mari-
Ann Lind no Igaunijas. Papildus viena dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai 
L’ORÉAL-UNESCO “Sievietēm zinātnē” starptautisko uzlecošo talantu programmai. 
Projektu ekspertīzē no FTZN piedalījās akadēmiķi Andris Ambainis, Mārcis Auziņš, 
Modris Greitāns, Andrejs Krasņikovs, Andrejs Siliņš un Andris Šternbergs.

28. un 29. jūnijā Tallinā notika 17. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference, 
kuras tēma bija “Matemātika sabiedrībai” (Mathematics for Society). 

Konferences tēmas izvēli noteica tas, ka daudzi zinātnieki ir devuši lielu ieguldījumu 
Covid-19 pandēmijas procesu analīzē un pandēmijas apkarošanas stratēģiju izstrādē. 
Medicīnas un dzīvības zinātņu ekspertu sasniegumi šajā laikā bijuši neapstrīdami 
un guvuši plašu atzinību, bet tikpat nozīmīgi panākumi bijuši eksaktajās zinātnēs, 
datorzinātnēs un inženierzinātnēs, kuri vēl gaida novērtējumu.

Latviju konferencē pārstāvēja LZA īstenais loceklis Andris Ambainis, Latvijas 
Universitātes Datorikas fakultātes profesors, LZA korespondētājloceklis Guntis 
Bārzdiņš, Latvijas Universitātes Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks, 
LZA korespondētājloceklis Arnis Sauka, Stokholmas Ekonomikas augstskolas (SSE 
Riga) profesors, SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra direktors. Andris Ambainis tika 
apbalvots ar Baltijas Zinātņu akadēmijas medaļu.

5. oktobrī Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna (Aurélie Royet-
Gounin) pasniedza Akadēmiskā Palmas Zara kavaliera ordeni (L’ordre des Palmes 
académiques) trim izciliem Latvijas izglītības darbiniekiem, to skaitā LZA akadēmiķim 
LU FMOF profesoram un vadošajam pētniekam, fi ziķim Andrejam Cēberam par viņa 
karjeras laikā paveikto zinātnē, par veiksmīgas zinātniskās sadarbības veicināšanu 
Latvijas un Francijas starpā, daudzu gadu garumā Latvijas Universitātes zinātniekiem 
sadarbojoties ar kolēģiem no prestižām augstskolām Francijā, kā arī par franču valodas 
popularizēšanu Latvijā.

Divās LZA Senāta sēdēs 12. un 19. oktobrī uz īsteno locekļu vakancēm sekmīgi 
un ar labvēlīgiem komentāriem referēja mūsu kandidāti Guntis Bārzdiņš un Andris 
Šutka (12. oktobrī) un Vjačeslavs Kaščejevs un Felikss Sadirbajevs (19. oktobrī). 
25. novembrī LZA pilnsapulcē viņi visi tika ievēlēti par LZA akadēmiķiem. Par LZA 
korespondētājlocekļiem tika ievēlēti: Vladimirs Pankratovs, Aleksandrs Belovs un 
Andra Blumberga. 

Nodaļas locekļi devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā 

Diviem no Latvijas Zinātņu akadēmijas 2021. gadā nosauktajiem 11 nozīmīgākajiem 
zinātniskajiem sasniegumiem galvenie autori ir nodaļas locekļi: akadēmiķi Aleksejs 
Kuzmins un Mārtiņš Rutkis. LZA Atzinības rakstu saņēmēju vidū galvenie autori 
akadēmiķi – Juris Purā ns, Andris Š utka un LZA korespondētājlocekļi – Atis Elsts un 
Gita Rē valde.
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Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbības projekts ar jaunajiem zinātniekiem: 
labāko jauno doktorus atlasīšana un novērtēšana fi zikā un materiālzinātnē

Nodaļa nolēma piešķirt LZA Ludviga un Māra Jansonu vārdbalvu jaunajiem 
zinātniekiem fi zikā: 

Dr.phys. Edgaram Butanovam par darbu “Pārejas metālu halkogenīdus saturošu 
kodola-apvalka nanovadu sintēze un īpašības”; 

LZA jauno zinātnieku balvu Dr.phys. Jānim Šmitam par darbu “Mikromēroga 
mērījumi ar slāpekļa-vakances centriem dimantā”. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbība ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem visas sēdes notika Zoom platformā, bet, 
neraugoties uz to, izdevās noorganizēt izbraukuma sēžu veida pasākumus sešās mūsu 
nozares institūcijās:

27. janvārī LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes sasniegumu • 
apskats; 

17. februārī Jānis Spīgulis pastāstīja par LU Atomfi zikas un spektroskopijas • 
institūta darbu;

24. martā Andris Šternbergs iepazīstināja ar LU Cietvielu fi zikas institūta darbu; • 
21. aprīlī akadēmiķis Māris Turks informēja par RTU Materiālzinātnes un • 

lietišķās ķīmijas fakultātes darbu;
21. aprīlī noklausījāmies LU Fizikas institūta vadoša pētnieka Imanta Kaldres • 

referātu par LU Fizikas institūta aktuāliem pētījumiem;
24. maijā referātā “Elektronikas un datorzinātņu institūta panākumu atslēgas” • 

akadēmiķis Modris Greitāns aprakstīja institūtu darbu un sasniegumus.

Nodaļas locekļu zinātniskā darbība 2021. gadā (Scopus dati)

Praktiski visiem FTZN locekļiem Hirša indekss >5, vairāk nekā pusei (80 locekļiem) 
Hirša indekss >10, 53 nodaļas locekļiem Hirša indekss >15 un trīsdesmit sešiem (2020. 
gadā bija 34) nodaļas locekļiem Hirša indekss >20: A. Šutka (20), I. Melngailis (21), 
V. Pankratovs un R. Ferbers (23), V. Kasjanovs un J. Engelbrehts (24), K. Švarcs (25), 
J. Hartmanis (26), O. Dumbrājs (27), D. Erts, R. Moro un R. Viters (29); divdesmit 
četriem (2020. gadā bija 19) nodaļas locekļiem Hirša indekss bija >30: T. Somere, 
A. Luščiks un P. Stradiņš (30), A. Cēbers (31), J. Vārna un J. Banis (32), A. Ambainis, 
J. Purāns un R. Evarestovs (34), R. Eglītis un M. Kirms (35), J. Melngailis (36), 
L. Skuja (37) M. Kukļa (38), A. Kuzmins (39); deviņiem (2020. gadā bija 8) nodaļas 
locekļiem Hirša indekss bija >40: Tills fon Egidijs (40), Ž. Brasārs (42), Ž. Simons (45), 
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J. Kotomins (52), A. Šļugers (60), A. Brāzma (62), A. Biankoni (62), N. Kristensens 
(62) un P. Janmeijs (96). 48 zinātnieki gada laikā palielināja savu kvalitāti 27 uz 1 
punktu, 16 uz 2 punktiem, 4 uz 3 punktiem un Romāns Viters uz 4 punktiem. Saskaņā ar 
saiti CLARIVATE starp visvairāk citējamiem zinātniekiem 2021. gadā pasaulē ir mūsu 
ārzemju loceklis Alvis Brāzma.

Šogad nodaļas locekļi nopublicēja 377 Scopus datu bāzē reģistrētus rakstus, starp 
tiem fantastiskais skaitlis – 144 raksti ar impaktfaktoru (IF) > nekā 5. Atgādināsim, ka 
2020. gadā bija tikai 52 šādi raksti – praktiski trīs reizes mazāk.

Iznākušas 144 žurnālu publikācijas ar impaktfaktoru vairāk nekā 5; tajā skaitā 
20 ar IF starp 5 un 6 (autori: J. Alnis, E. Kotomins, D. Erts, J. Dehtjars, A. Luščiks, 
T. Soomere, A. Kuzmins, V. Pankratovs, A. Šarakovskis, J. Banys, J. Vīksna, O. Ozoliņš); 
31 ar IF starp 6 un 7 (autori: D. Erts, M. Kirm, T. Soomere, K. Marko, A. Luščiks, 
J. Purāns A. Šarakovskis, M. Auziņš, R. Ferbers, L. Skuja, R. Eglītis, V. Pankratovs, 
A. Biankoni, R. Viters, J. Alnis, E. Kotomins, O. Ozoliņš); 17 ar IF starp 7 un 8 (autori: 
J. Alnis, A. Šutka, D. Erts, A. Luščiks, R. Čiegis, T. Soomere, U. Rogulis, J. Purāns, 
J. Banys, A. Šļugers, M. Auziņš); 6 ar IF starp 8 un 9 (autori: T. Soomere, M. Kirm, 
M. Rutris, V. Pankratovs O. Ozoliņš); 14 ar IF starp 9 un 10 (autori: D. Draviņš, 
A. Luščiks, L. Začs, A. Kuzmins, A. Šarakovskis, J. Banys); 4 ar IF starp 10 un 11 
(autori: J. Banys, O. Ozoliņš); 9 ar IF starp 11 un 12 (autori: E. Kotomins, J. Purāns, 
A. Kuzmins, J. Purāns, R. Eglītis, R. Viters); 4 ar IF starp 13 un 14 (A. Šļugers, 
T. Soomere); 6 ar IF starp 14 un 15 (A. Šļugers, A. Šutka, M. Kukļa).

Nopublicētas 11 žurnālu publikācijas ar impaktfaktoru vairāk nekā 19:
Gužauskas, M• ., Narbutaitis, E., Volyniuk, D., ...Rutkis, M., Grazulevicius, J. 
V. Polymorph acceptor-based triads with photoinduced TADF for UV sensing. 
Chemical Engineering Journal, 2021, 425, 131549, IF=19
Lapčinskis, L• ., Linarts, A., Mālnieks, K., ...Jeong, C. K., Šutka, A. Triboelectrifi cation 
of nanocomposites using identical polymer matrixes with different concentrations 
of nanoparticle fi llers. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(14), 8984–8990. 
IF=20,6
Purans, J• ., Menushenkov, A. P., Besedin, S. P., Kuzmins A., ...Irifune, T., Eremets, 
M. I. Local electronic structure rearrangements and strong anharmonicity in 
YH3 under pressures up to 180 GPa. Nature Communications, 2021, 12(1), 1765. 
IF=22,5
Reifert, D• ., Kokainis, M., Ambainis, A., Kashcheyevs, V., Ubbelohde, N. A 
random-walk benchmark for single-electron circuits. Nature Communications, 
2021, 12(1), 285. IF=22,5
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Dai, C• ., Füllgrabe, A., Pfeuffer, J., Brazma, A., ...Levitsky, L. I., Perez-Riverol, Y. 
A proteomics sample metadata representation for multiomics integration and big 
data analysis. Nature Communications, 2021, 12(1), 5854. IF=22,5
Garg, M• ., Couturier, D.-L., Nsengimana, J., ...Brazma, A., Rabbie, R. Tumour gene 
expression signature in primary melanoma predicts long-term outcomes. Nature 
Communications, 2021, 12(1), 1137. IF=22,5
Sarkans, U• ., Füllgrabe, A., Ali, A., Papatheodorou, I., Brazma, A. From ArrayExpress 
to BioStudies. Nucleic Acids Research, 2021, 49(D1), D1502–D1506. IF=27,6
Sarkans, U• ., Chiu, W., Collinson, L., ...Kleywegt, G. J., Brazma, A. REMBI: 
Recommended Metadata for Biological Images – enabling reuse of microscopy 
data in biology. Nature Methods, 2021, 18(12), pp. 1418–1422. IF=34,9
Moreno, P• ., Huang, N., Manning, J.R., ...Brazma A., Meyer, K. B., Papatheodorou, 
I. User-friendly, scalable tools and workfl ows for single-cell RNA-seq analysis. 
Nature Methods, 2021, 18(4), 327–328. IF=34,9
Šutka, A• ., Sherrell, P. C., Shepelin, N. A., ...Mālnieks, K., Ellis, A. V. Correction to: 
Measuring Piezoelectric Output—Fact or Friction? (Advanced Materials, (2020), 
32, 32, (2002979), 10.1002/adma.202002979). Advanced Materials, 2021, 33(41), 
2105662. IF=46,7
Muus, C• ., Luecken, M. D., Eraslan, G., Brazma A., Zhang, K., Zhang, X. Single-
cell meta-analysis of SARS-CoV-2 entry genes across tissues and demographics. 
Nature Medicine, 2021, 27(3), 546–559. IF=88,8

Aizstāvētie promocijas darbi

Vladislavs Anaņjevs.•  Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz 
osteoporotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu 
(eksperimentāls pētījums). Vadītāji: Dr.habil.med. Jānis Vētra, Dr.habil.sc.ing. 
V. Kasjanovs, kons. Dr.habil.med. A. Snagers.

Anna Bystrova.•  Hidroksiapatīta virsmas slāņa strukturālie defekti elektriskā 
potenciāla regulēšanai. Vadītājs: Dr.habil.phys. J. Dehtjars.

Toms Mols.•  Klimata adaptīvas ēku norobežojošās konstrukcijas. Vadītāja: 
Dr.sc.ing. A. Blumberga. 

Shravan Koundinya Vutukuru.•  Vienkāršas formas objektu mijiedarbības ar 
šķidrumu analīze un vadības optimizācija. Vadītāji: Dr.sc.ing. Igors Tipāns, 
Dr.habil.sc.ing. J. Vība.

Armands Grāvelsiņš.•  Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sa saiste – 
iespēja siltumapgādes attīstībai. Vadītāja: Dr.sc.ing. A. Blumberga.
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Eduards Brokāns.•  Par sistēmu klasi, kas rodas biomehānikā. Vadītājs: 
Dr.habil.math. F. Sadirbajevs.

Reinis Āzis.•  Malks svaiga gaisa Eiropas zaļajam kursam: energoefektivitāte 
un klimata neitralitātes faktori. Vadītājas: Dr habil.sc. ing. D. Blumberga, 
Dr sc.ing. A. Blumberga.

Edīte Biseniece• . Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība. Vadītāja: Dr.sc.ing. 
A. Blumberga.

Egīls Dzelzītis.•  Alternatīvas enerģijas triģenerācijas pielietojums slodžu 
balansēšanai un ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanai viedos enerģijas tīklos. 
Vadītājs: Dr.habil.sc.ing. L. Ribickis.

Laima Bušaite.•  Magneto-optiskie efekti rubīdija tvaikos un slāpekļa- vakances 
centros dimanta kristālā. Vadītājs: Dr.habil.phys. M. Auziņš

Inga Brice.•  Čukstošās galerijas modas silīcija deoksīda mikrosfēras rezonatoru 
pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs. Vadītājs: Dr.phys. 
J. Alnis.

Ernests Jansons.•  Gaisa mitruma, gaisa un ledus temperatūras ietekme uz berzes 
pāra nerūsējošais tērauds–ledus slīdēšanu raksturojošiem parametriem. Vadītāji: 
Dr.sc.ing. J. Boiko, Dr.sc.ing. K. A. Gross, Dr.habil.sc.ing. J. Rudzītis.

Ivo Vaicis.•  Mehānisko sistēmu elementu formas optimizācija, ievērojot 
nenoteiktību. Vadītāji: Dr.sc.ing. A. Jakuševskis, Dr.sc.ing. J. Auziņš

Mārcis Eimanis.•  Dubulthelikoīdās piedziņas principa pielietojums zemūdens 
transportlīdzekļos. Vadītājs: Dr.sc.ing. J. Auziņš

Patenta pieteikums
Paņēmiens un ierīce fotokameras relatīvās spektrālās jutības noteikšanai pie 

izvēlētiem viļņu garumiem. Autori J. Spīgulis, I. Ošiņa, I. Kuzmina, L. Dambīte. 
# LVP2021000041, 13.07.2021.

Daudzi nodaļas locekļi ir starptautisku zinātnisko žurnālu redkolēģiju locekļi un 
eksperti. Apjomīgu darbu veikušas nodaļas sekcijas nozīmīgāko zinātnes sasniegumu 
un dažādu balvu pretendentu iesniegto pieteikumu izskatīšanā, kā arī balvu pasniegšanas 
pasākumu organizēšanā. 

Nodaļas priekšsēdētājs Andrejs Siliņš
Zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva
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ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTŅU NODAĻA
Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050

Tel.: 67220725. Fakss: 67821153
E pasts: chem@lza.lv

Nodaļas padome
Nodaļas priekšsēdētājs Pēteris TRAPENCIERIS 
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieki
  Sandra LEJNIECE, Kaspars TĀRS, Kristaps JAUDZEMS
Zinātniskā sekretāre Daina DAIJA 
Padomes locekļi
   Arvīds BARŠEVSKIS, Maija DAMBROVA, Tālis JUHNA, Māris KĻAVIŅŠ, 
  Aivars LEJNIEKS, Ruta MUCENIECE, Indriķis MUIŽNIEKS, 
  Modra MUROVSKA, Māris TURKS
 

Nodaļas locekļu sadalījums pa specialitātēm
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bioloģija 
Arvīds Barševskis, īst. loc.
Jekaterina Ērenpreisa, īst. loc.
Elmārs Grēns, īst. loc.
Jānis Kloviņš, īst. loc.
Aija Linē, īst. loc.
Indriķis Muižnieks, īst. loc.
Īzaks Rašals, īst. loc.
Aleksandrs Rapoports, īst. loc.
Nikolajs Sjakste, īst. loc.
Kaspars Tārs, īst. loc.
Andris Zeltiņš, īst. loc.
Uldis Kalnenieks, kor. loc.
Tatjana Kozlovska, kor. loc.
Imants Liepa, kor. loc.
Viesturs Melecis, kor. loc.
Dace Pjanova, kor. loc.
Una Riekstiņa, kor. loc.
Nils Rostoks, kor. loc.

Maija Rukliša, kor. loc.
Gunta Spriņģe, kor. loc.
Henriks Zenkevičs, kor. loc.
Alesandro Džuliāni, ārz. loc.
Māris Hartmanis, ārz. loc.
Vitauts Kalniņš, ārz. loc.
Rihards Villemss, ārz. loc.
Kurts Vītrihs, ārz. loc.

biotehnoloģija
Andrejs Daugulis, ārz. loc.

ekoloģija, videszinātnes 
Pēteris Cimdiņš, īst. loc.
Tālis Juhna, īst. loc.
Māris Kļaviņš, īst. loc.
Aija Melluma, kor. loc.

farmācija
Maija Dambrova, īst. loc.
Edgars Liepiņš, īst. loc.
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Līga Zvejniece, īst. loc.
Reinis Vilšķērsts, kor. loc.

ģeogrāfi ja 
Guntis Eberhards, kor. loc.
Zaiga Krišjāne, kor. loc.
Oļģerts Nikodemus, kor. loc.
Edmunds Bunkše, ārz. loc.

ģeoloģija 
Ervīns Lukševičs, kor. loc.
Vitālijs Zelčs, kor. loc.

ķīmija
Pāvels Arsenjans, īst. loc.
Gunārs Duburs, īst. loc.
Kristaps Jaudzems, īst. loc.
Aigars Jirgensons, īst. loc.
Mārtiņš Kalniņš, īst. loc.
Ivars Kalviņš, īst. loc.
Valdis Kokars, īst. loc.
Ēriks Kupče, īst. loc.
Tālis Millers, īst. loc.
Edgars Sūna, īst. loc.
Pēteris Trapencieris, īst. loc.
Māris Turks, īst. loc.
Raimonds Valters, īst. loc.
Nikolajs Vederņikovs, īst. loc.
Grigorijs Veinbergs, īst. loc.
Andris Zicmanis, īst. loc.
Edgars Ābele, kor. loc.
Sergejs Beļakovs, kor. loc.
Māra Jure, kor. loc.
Valerjans Kauss, kor. loc.
Aivars Krauze, kor. loc.
Aiva Plotniece, kor. loc.

Osvalds Pugovičs, kor. loc.
Kristīne Šalma-Ancāne, kor. loc.
Nikodems Bojārs, ārz. loc.
Olafs Daugulis, ārz. loc.
Vladimirs Gevorgjans, ārz. loc.
Benedikts Juodka, ārz. loc.
Arnis Kuksis, ārz. loc.
Gotfrīds Ottings, ārz. loc.
Ēriks Rozners, ārz. loc.
Valdemars Razums, ārz. loc.
Andrejs Sibirnijs, ārz. loc.
Regīna Žuka, ārz. loc.

lauksaimniecības zinātnes
Edīte Birģele, kor. loc.

materiālzinātne
Bruno Andersons, īst. loc.
Jānis Grabis, īst. loc.
Dagnija Loča, īst. loc.
Jānis Ločs, īst. loc.
Jānis Grāvītis, kor. loc.
Remo Merijs-Meri, kor. loc.
Elza Reihmane, ārz. loc.

medicīna 
Georgs Andrejevs, īst. loc.
Andrejs Ērglis, īst. loc.
Dace Gardovska, īst. loc.
Jānis Gardovskis, īst. loc.
Vija Kluša, īst. loc.
Mārcis Leja, īst. loc.
Sandra Lejniece, īst. loc.
Aivars Lejnieks, īst. loc.
Ruta Muceniece, īst. loc.
Modra Murovska. īst. loc.



 Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶBMZN) apvieno 120 LZA 
locekļus, t. sk. 53 īstenos locekļus, 1 goda locekli, 24 ārzemju locekļus un 42 
korespondētāj locekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 26 LZA goda doktori.

2021. gadā notika 12 Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas (ĶBMZN) sēdes, 
visas notika virtuāli Zoom platformā. Sēžu videoieraksti atrodami LZA mājaslapas 
ĶBMZN sadaļā.

28. janvāra sēdē LZA akadēmiķis Dr.chem. Pēteris Trapencieris apsveica jaunos 
2020. gada decembrī ievēlētos LZA īstenos locekļus Pāvelu Arsenjanu, Jāni Loču un 
Māru Pilmani, LZA korespondētājlocekli Ilzi Akotu un LZA ārzemju locekli Andreju 
Sibirniju. Apsveikumi sekoja arī LZA akadēmiķim, kardiologam Andrejam Ērglim 
par LZA Lielās medaļas balvu, ortopēdam Andrim Jumtiņam par LZA Paula Stradiņa 
balvu medicīnā un RSU profesorei Ludmilai Vīksnai par Ministra kabineta Atzinības 
rakstu par ieguldījumu zinātniskajā darbā infektoloģijā un aktuālo sabiedrības veselības 
problēmu izpēti. Pateicība tika izteikta arī visiem 2020. gada zinātnisko sasniegumu 
uzvarētājiem par izcili paveikto darbu un novēlējums visiem nodaļas locekļiem – 
radošus panākumus jaunajā gadā. 
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mežzinātnes 
Pēteris Zālītis, kor. loc.



Tālāk P. Trapencieris iepazīstināja kolēģus ar nodaļas 2020. gada zinātnisko 
pārskatu, prezentācijā demonstrējot kolēģu atskaites materiālus: cik katrs zinātnieks 
uzrakstījis zinātniskos rakstus, populārzinātniskās publikācijas, grāmatas, publicētos 
starptautiskos un nacionālos konferenču tēžu materiālus un patentus, kā arī katra 
zinātnieka iesniegtos personiskos sasniegumus un viņa ierosmes un piedāvājumus 
(sagatavotas lekcijas par zinātnisku tēmu, problēmas apspriešanai un risināšanai) 
nākošām 2021. gada nodaļas sēdēm. P. Trapencieris iepazīstināja ar nodaļas 2021. gada 
darba plānu un lūdza izvērtēt septiņas iesniegtās priekšlikumu tēmas, kuras būtu 
visinteresantākās un noderīgākās un būtu jāizskata vispirms. 

Sēdes nobeigumā LZA akadēmiķis Dr.chem. Pāvels Arsenjans prezentēja nodaļas 
Ķīmijas sekcijas jauno Statūtu projektu un piedāvāja nodaļas biedriem to izvērtēt pa 
punktiem.

11. februārī notika ĶBMZN kopīgā sēde ar SIA “Rīgas Austrumu klīnisko 
universitātes slimnīcu” (RAKUS). Tēma – “Covid-19 Latvijā: pētniecība un prakse”, 
par sadaļu 6.3. valsts pētījumu programmas (VPP) “Covid-19 seku mazināšanai”. 
Kolēģi tika iepazīstināti ar VPP projekta zinātniskajiem atklājumiem un to 
praktiskajiem pielietojumiem klīniskajā praksē. RSU profesore, RAKUS Ārstniecības 
padomes Infektoloģijas galvenā speciāliste LZA kor.loc. Dr.habil.med. Ludmila 
Vīksna iepazīstināja ar pusgada laikā iegūtajiem klīniskajiem pētījumiem. Pētījumos 
tika iesaistīti 320 stacionāros esoši Covid-19 slimnieki no dažādām Latvijas slimnīcām. 
Projektā piedalījās 55 ārsti un biologi – zinātnieki no šādām institūcijām: LU, RSU, 
BMC, Gulbja laboratorija, RAKUS, Latvijas Infektoloģijas centrs, Diagnostiskās 
radioloģijas centrs. 

Lai analizētu vīrusa SARS-Cov2 RNS, kopā izpētīja 600 pacientus 10 pētniecības 
grupās: LZA akadēmiķe Dr.habil.med. Dace Gardovska pētīja bērnus, BMC kolēģi 
LZA akadēmiķe Dr.med. Aija Linē un Dr.biol. Vita Rovīte noteica pacientos dažādu 
antivielu spektrus. Pacientu pētījumos izmantoja arī radioloģiskos testus un dažādas 
diagnostikas metodes – magnētisko rezonansi, elektronmikroskopiju. Zinātnieki 
noteica pacientu patoloģijas un to izraisītās problēmas un secināja, ka statistiski katrs 
desmitais pacients ar vīrusu slimo atkārtoti.

RSU profesore, LZA akadēmiķe Dr.med. Modra Murovska prezentācijā “SARS-
CoV-2 infekcijas īpašības Covid-19 pacientiem Latvijā” raksturoja vīrusu SARS-
CoV-2, tā rašanos un īpatnības. Pirmo reizi vīrusu atrada 2002. gadā Ķīnā sikspārņos, 
tas ir arī putnos un dzīvniekos, bet 2019. gadā jau atrada šī vīrusa septiņus paveidus. 
Tagad ir zināms, ka vīrusa proteīniem ir sakritība ar cilvēka lineāriem peptīdiem. 
Pacientiem noteica vīrusa RNS klātbūtni elpā, siekalās, urīnā un asins paraugos. 
Rezultāti parādīja, ka vīruss organismā izraisīja 13 dažādu slimību attīstību, tai skaitā 
diabētu. Kopā tika izpētīti 228 pacienti: 167 slimnīcā un 61 brīvprātīgie slimnieki un 
izstrādāti  četri zinātniskie doktora darbi. 
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RSU docente Oksana Koļesova prezentācijā “Pieejas Covid-19 patoģenētisko 
mehānismu izpētei un iegūtie rezultāti” parādīja, ka organismā vīruss atrodas plaušās, 
nierēs, urīnā, sirdī, tievajās zarnās un aknās. Pētījumos noteica vīrusu izraisītās 
izmaiņas plaušu un aknu audos, kā arī asins serumos. 

RSU profesors, RAKUS Ārstniecības padomes Internās medicīnas galvenais 
speciālists LZA akadēmiķis Dr.med. Aivars Lejnieks un RSU profesors, Dr.med. 
Andrejs Šķesters prezentācijā “Vitamīns D un selēns Covid-19 kontekstā” pētījumu 
rezultātos parādīja, ka pacientu organismā vitamīns D un Se būtiski nodrošināja 
organisma imunitāti, palielinot IgG un IgM antivielu koncentrācijas asins serumos un 
samazinot vīrusa aktivitāti vismaz par 40%. 

RSU profesore, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” HIV/AIDS 6. nodaļas 
vadītāja Gunta Stūre savā prezentācijā ziņoja, ka kopā izpētīti 905 pacienti vecumā 
no 43 līdz 52 gadiem, arī 96 gadus veca paciente. Pētījumu rezultāti parādīja, ka 
organismā vīrusa izraisītie simptomi sastāda ~30% kļūdu, kuros pacientiem izrādījās 
cita diagnoze, tāda kā HIV, hepatīts vai slimas plaušas/tuberkuloze, vai infarkts, vai 
arī pacienti bija lietojuši narkotikas vai ķīmiskos preparātus. Ārsti atklāja arī citas 
organisma patoloģijas, kas organismā neuzrādīja vīrusa klātbūtni. 

LU profesore Maija Radziņa un RSU profesors, Austrumu slimnīcas  
Diagnostiskās radioloģijas centra vadības nodaļas radiologs Andis Platkājis 
prezentācijā “Radioloģiskās izpētes rezultāti Covid-19 pacientiem” ziņoja, ka 
pacientiem sonogrāfi jas, rentgenu vai magnētiskās rezonanses pētījumos atklājās 
orgānu sistēmas bojājumi četrās pamatgrupās. Vislielākā vīrusa ietekme bija atrodama 
plaušās, otrai pacientu grupai bija redzamas izmaiņas aknu audos. Trešās grupas 
pacientiem bija traucētas nieru funkcijas, bet ceturtajā grupā novēroja neiroloģiskās un 
mentāla rakstura izmaiņas. Pagaidām zinātnieki varēja noteikt tikai bojājumu sekas: 
plaušās bija radušās rētas, aknu audos redzamas pūkas kā līnijas, 15% fi brozes un 
trombi, daudziem fi ksētas galvassāpes, reiboņi, ožas un garšas traucējumi. Secinā-
jumos zinātnieki atzina, ka izslimojušie pacienti būtu jāpēta ilgāk, līdz pat gadam, lai 
izvērtētu visas vīrusu radītās sekas un bojājumus organismā.

LU profesors Alesandrs Koļesovs prezentācijā “Sociāli demogrāfi sko faktoru 
loma medicīnas darbinieku izdegšanas prognozē” parādīja ārstu un darbā pārņemto 
darbinieku psiholoģisko stresu un izdegšanas sindromus. Kopā tika aptaujāti 422 
darbinieki, tai skaitā 147 ārsti, 94 medmāsas, 92 administrācijas darbinieki vecumā no 
20 līdz 80 gadiem. Tika izveidota statistika: cik cilvēku grib vakcinēties, vai uzticas 
ārstiem un lieto sejas maskas. Kolēģi debatēs izteicās, ka Latvijā pēc statistikas ar 
Covid-19 saslimušo pacientu līmenis nav augsts, kaut arī skaitīšanas sistēma nav 
vienāda un statistikas dati nav ticami.

4. marta sēdes tēma bija “LZA 2020. gada sasniegumi zinātnē”, kurā tika 
prezentēti labākie nodaļas zinātnieku iepriekšējā gada sasniegumi. 

120

ZINĀTŅU NODAĻAS



121

ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTŅU NODAĻA

LZA akadēmiķe Dr.habil.med. Vija Kluša (LU) prezentācijā  “Ekstracelulāro 
vezīkulu potenciāls eksperimentālās Parkinsona slimības apturēšanā” raksturoja 
pētījumus jauno šūnu farmakostratēģijā un iepazīstināja ar ekstracelulāro vezīkulu 
pētījumiem. Ekstracelulārās vezīkulas dzīvnieku smadzeņu modelī darbojās 
neiroprotektīvi, uzlabojot atmiņas procesus un noņemot kustību traucējumus, tā apturot 
Parkinsona slimības attīstību.

Ph.D. Raivis Žalubovskis (OSI) prezentācijā “Jauns virziens pretvēža preparātu 
izveidei” iepazīstināja ar savienojumiem, kas nomāc krūts un plaušu vēža šūnu 
ogļskābes anhidrāžu iedarbību, neietekmējot veselās šūnas un līdz ar to organisma 
funkcijas. Iegūtie rezultāti ļauj domāt par jaunu pretvēža preparātu izveidošanu.

Dr.biol. Vita Rovīte (BMC) prezentācijā “Covid-19 vīrusa genoma izpēte Latvijā” 
informēja par Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra sadarbību ar citām 
organizācijām, kas veicināja SARS-CoV-2 vīrusa genoma izpēti, iegūstot nozīmīgus 
datus par vīrusa dažādību un mainību. Latvijā atklātas 368 dažādas vīrusa mutācijas, 
visai līdzīgas Eiropā identifi cētajiem vīrusiem. Vīruss Latvijā ieceļojis vairākkārt, 
visticamāk pat no dažādiem kontinentiem. Iegūtā vīrusa genoma analīze ļāva izsekot 
infekcijas izplatības ceļiem un veikt epidemioloģisko uzraudzību Latvijā. 

17. marta sēdē iepazināmies ar BMC grupas zinātniskajiem pētījumiem VPP 
projekta 6.2. sadaļā  par Covid-19.

 LZA akadēmiķis Dr.biol. Jānis Kloviņš prezentācijā “Kopsavilkums par projekta 
īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem” iepazīstināja ar savu kolēģu zinātniskajiem 
pētījumiem un mērķiem par pacientu Biobanku, to pieeju pētniekiem un nozīmi un 
projekta digitalizētajiem rezultātiem. Mg.biol. Monta Ustinova iepazīstināja ar 
Covid-19 pacientu bioloģisko paraugu un saistīto datu kolekciju Valsts iedzīvotāju 
genoma datubāzē. BSc.biol. Laura Ansone ziņoja par izmaiņām Covid-19 slimnieku 
asins šūnu tranksriptoma un seruma metaboloma profi los. Profesore, Dr.oec. 
Signe Bāliņa dalījās ar pieredzi par Covid-19 atvērtās datu platformas datiem un 
to pielietošanu. LU un RTU kolēģi Edgars Salna, Lauris Cikovskis un Emīls 
Sjundjukovs demonstrēja Covid-19 datu platformas pielietojumu praksē.

15. aprīļa sēdē dzirdējām par zinātniskajiem pētījumiem Covid-19 seku 
likvidēšanā VPP projekta 6.4. sadaļā “Jaunu pret koronavīrusu terapijas un profi lakses 
līdzekļu izstrāde”. Pētījumus veica Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra 
LZA akadēmiķu Dr.biol. Jāņa Kloviņa un Dr.biol. Kaspars Tāra grupas, OSI LZA 
akadēmiķu Dr.pharm. Maijas Dambrovas un Dr.chem. Kristapa Jaudzema grupas 
ar saviem jaunajiem kolēģiem par vīrusa Covid-19 seku likvidēšanu Latvijā. 

Dr.biol. Artūrs Ābols (BMC) prezentācijā “Plaušas-uz-čipa iekārtas izstrāde, 
izmantojot OSTE polimēru” parādīja, kā praksē izpētīja un nodrošināja eksperimentus 
plaušu šūnu monoslāņu kultivēšanā un kā novēroja gāzu caurlaidību. LZA akadēmiķis 
Dr.chem. Kristaps Jaudzems (OSI) savā prezentācijā “Pret koronavī rusu mRNS 
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metiltransferā zē m mē rķ ē tu zā ļ vielu lī dersavienojumu izstrā de” ziņoja par jaunu 
preparātu izstrādi. LZA akadēmiķis Dr.biol. Kaspars Tārs (BMC) prezentācijā 
“Biokonjugācijas metožu pielietojums vakcīnu radīšanā” informēja par jaunām 
metodēm vakcīnu izveidošanai. Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts (OSI) referātā “Meldonija 
kardioprotektīvie efekti: eksperimenti ar Covid-19 saistīto komplikāciju modeļos” 
demonstrēja preparāta meldonija pozitīvo ietekmi uz Covid-19 pacientiem.

20. maija sēdē dzirdējām par zinātniskajiem pētījumiem Covid-19 seku likvidēšanā 
VPP projekta sadaļā 6.6. “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, 
testēšanai un terapijai”, kurā pētījumus veica LU profesora, LZA akadēmiķa Dr.med. 
Valda Pīrāga vadītās pētnieku grupas.

Profesore Dr.biol. Renāte Ranka prezentācijā “Ātrais antigēnu tests, kas aprobēts 
SARS CoV2 klātbūtnes noteikšanai siekalu paraugos” uzskatāmi demonstrēja 
vīrusa noteikšanu siekalu testos, tā priekšrocības un rezultātu ticamību. Profesors 
Dr.med. Immanuels Taivans prezentācijā “Modifi cētās CPAP iekārtas izmantošana 
COVID-19 pneimonijas ārstēšanai” uzskatāmi parādīja izmantotās iekārtas pozitīvo 
ietekmi uz pacientu plaušu pneimonijas izārstēšanu.

Profesors Dr.phys. Andris Jakovičs referātā “Elektroniskā sistēma infi cēšanās 
riska samazināšanai iekštelpās (“viedo telpu” koncepcija)” demonstrēja ticamus 
rezultātus iekšējo telpu tīrības fi ksēšanai un uzturēšanai. 

10. jūnija sēdē dzirdējām par zinātniskajiem pētījumiem Covid-19 seku 
likvidēšanā VPP projekta sadaļā 6.7. pie tēmas “SARS CoV2 izplatības monitorings 
un ierobežošana apkārtējā vidē”. 

Projektu  vadīja RTU zinātniskais prorektors, LZA akadēmiķis Dr.sc.ing. Tālis 
Juhna, kurš referātā “Kanalizāciju izmantošana SARS CoV2 epidemioloģiskajos 
pētījumos un uzraudzība Latvijā” iepazīstināja ar pētījumos pielietotajām tehnoloģijām 
un iegūtajiem rezultātiem. LZA akadēmiķis Dr.med.vet. Aivars Bērziņš prezentācijā 
“Viena veselība Covid-19 pandēmijas kontekstā” iepazīstināja kolēģis ar vīrusa 
izplatību mūsu mājdzīvniekos. Dr.med. Didzis Gavars referātā “SARS-CoV-2 
laboratoriskie testi (PCR/Ag/Av) un skrīninga/diagnostikas attīstība Latvijā” kolēģus 
uzskatāmi iepazīstināja ar visiem laboratorijas testiem, to iegūtajiem rezultātiem un 
datu ticamību.

7. jūlijā notika sēde – seminārs par tēmu “Kā sagatavot konkurētspējīgu projekta 
pieteikumu programmas “Apvārsnis Eiropa” konkursiem”  (How to write competitive 
proposal for Horizon Europe)”. Zoom platformā lektori Dr. Šons Makartijs un Silvija 
Makartija (Sean McCarthy, Sylvia McCarthy, Hyperion, Ltd, www.hyperion.ie) 
iepazīstināja ar ES programmas “Apvārsnis Eiropa” aktualitātēm un konkurētspējīgu 
projektu pieteikumu sagatavošanas principiem.

2. septembra sēdē sākām ĶBMZN jaunu diskusiju ciklu, kuru 2019. gada nogalē 
ierosināja LZA korespondētājlocekle Dr.chem. Aiva Plotniece: “Kolēģi, kuri ieguvuši 
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nomināciju par “Latvijas Zinātņu akadēmijas gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē”, 
varētu pastāstīt par saviem šodienas pētījumiem iepriekšējo gada sasniegumu laukā”. 
Izvērtējot visus  ĶBMZN iepriekšējos zinātniskos sasniegumus pa tēmām, tos varēja 
sadalīt trīs daļās. Pirmais cikls tika aizsākts 2. septembrī – prezentācijas onkoloģijā par 
vēža pētniecību trīs dažādos virzienos. Otrajā ciklā novembrī prezentācijas “Ceļš uz 
jaunām zālēm”; bet 9. decembrī notika trešā cikla prezentācijas par tēmu “Medicīnas 
manipulācijas”.

Pirmā LZA akadēmiķe Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa, kura jau 40 gadus 
nodarbojusies ar vēža pētījumiem, prezentācijā “Vēža šūnu paradoksi un rezistence uz 
ārstēšanu” iepazīstināja kolēģus ar galvenajām problēmām – kāpēc vēzis ir tik grūti 
ārstējams un kā vēža šūnas cīnās par izdzīvošanu. Zināms, ka organismā visas šūnas 
ir kompleksa šūnu sistēma, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un pielāgojas apstākļiem, 
radot epiģenētisku adaptēšanos, bet, ja sistēma tiek traucēta ar stresu, nepareizu barību 
utt., tad tajā rodas nelīdzsvarotība uz haosa robežas. Vēzis visplašākajā nozīmē ir 
epiģenētiska slimība. Eksperimentos zinātnieki noteica šūnu “cīkstēšanos” savā starpā 
to proliferācijas iniciācijas punktā, bet, ja vēža šūnas nomirst, pēc neilga laika 0.1% 
palikušo vēža šūnu atkal saņemas un atdzīvojas. Ir zināms, ka vēzis pēc fi loģenētiskās 
izcelsmes ir vecākās šūnas, līdzīgas primitīvajam multicelulāram hidras organismam. 
Secinājums: jo vairāk vēža šūnas “mērdē”, jo spēcīgāk tās izdzīvo. 

LZA akadēmiķis Dr.habil.med. Jānis Gardovskis prezentācijā “Aknu transplan-
tācijas attīstības galvenie jautājumi un problēmas pēdējos 10 gados” iepazīstināja ar 
aknu transplantācijas operācijas komandu, kura pirmo aknu transplantācijas operāciju 
Latvijā veica 2011. gada 13. janvārī. Vēsturiskajā fotogrāfi jā bija redzams pacients, 
kurš izdzīvojis līdz šim laikam ar jauno pārstādīto aknu. Tagad pasaulē pēc aknu 
transplantācijas piecu gadu dzīvildzi sasniedz 82% pacientu. Tālāk autors pastāstīja 
par aknu transplantācijas attīstības tendencēm – to apjomu pasaulē un galvenajām 
aknu transplantācijas problēmām ASV, Eiropā, Baltijā un Latvijā. Tika parādīts, kā 
Eiropā darbojas orgānu apmaiņas centri un kā norit aknu transplantācija Latvijā pa 
gadiem. Tika iezīmētas šo centru problēmas un šodienas attīstības tendences un darbs, 
kas nepieciešams pie sabiedrības izglītošanas. 

Akadēmiķis J. Gardovskis iepazīstināja ar savu kolēģi Paula Stradiņa Ķirurģijas 
klīnikas Hepatobiliārās ķirurģijas virsārstu Dr.med. Artūru Ozoliņu, kurš prezentācijā 
“Aknu ķirurģijas attīstība” iepazīstināja ar aknu ķirurģijas attīstības vēsturi, sākot ar 
aknu ķirurģijas atainojumu mitoloģijā – P. Rubensa gleznu “Pieķēdētais Prometejs”: 
pēc teikas, Prometejs nozaga dieviem uguni, un par to viņu pieķēdēja pie klints, 
kur katru vakaru atlidoja ērglis un apēda gabalu viņa aknu. Aknas ir dvēseles un 
dzīvības simbols! Zināms, ka ķirurģijā antiseptikas un aseptikas attīstība ļāva veikt 
pasaulē pirmo anatomisko aknu rezekciju ar pieeju asinsvadiem jau 1952. gadā. Tālāk 
A. Ozoliņš analizēja aknu ķirurģiskos aspektus: vizualizāciju un modelēšanu, un aknu 
funkcijas mērījumus un testus, kā arī tehnisko aprīkojumu un sonogrāfi ju. Uzzinājām 
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arī par Hepatobiliārās vienības operāciju apjomiem, sākot ar 2010. gadu, un par 
to, kā pacientus aprūpē pirms un pēc operācijas, kā darbinieki stažējas un apmācās 
semināros. Perspektīvā tiek attīstīta robota asistēta ķirurģija, kur ķirurgi operācijā 
manipulē instrumentus caur mikroskopu. Tālākajā perspektīvā paredzētas operācijas, 
izmantojot mākslīgo intelektu un virtuālo realitāti, kurā redzēs aknu hologrammu ar 
redzamo vēža veidojumu un attiecīgiem asinsvadiem. Nobeigumā autors parādīja 
iespaidīgu videofi lmu, kurā no aknām ar indocianīdu iekrāsoto aknu segmentu, t.i., 
slimo veidojumu, izoperēja ar ultraskaņas lineāro griezēju.

Paula Stradiņa Ķirurģijas klīnikas hepatobiliārās ķirurģijas ķirurgs Dr.med. Jānis 
Vilmanis prezentācijā “Aknu transplantācijas attīstība” atgādināja aknu transplantācijas 
vēsturi – kādas ir visizplatītākās aknu slimības, kurām vajadzīga operācija vai aknu 
transplantācija. Uzsvars tika likts uz perspektīviem un ekonomiskajiem aspektiem, kad 
tiek izmantota dzīva donora aknu transplantācija, un problēmas, kas ar to saistītas. 
Nobeigumā J. Vilmanis ieskicēja aknu transplantācijas tālāko attīstību Latvijā, kas 
saistās ar tehniskās bāzes uzlabošanu un jauno ārstu apmācību.

Par kuņģa vēža  pētījumiem savā prezentācijā pieredzē dalījās RAKUS Gremošanas 
slimību centra GASTRO vadītājs, LZA akadēmiķis Dr.med. Mārcis Leja. Profesors 
M. Leja pats darbojas Vēža misijas plānā. Tagad Eiropā izveidots Vēža uzveikšanas 
plāns. Tā galvenie uzdevumi ir attīstīt vēža agrīno diagnostiku, uzlabojot skrīninga 
metodes un pilnveidojot Eiropas digitālās veselības platformu. Pasaulē izveidojušās 
dažādas vēža saslimšanu zonas. Baltijas valstis un Latvija ietilpst augstajā saslimšanas 
zonā. Kuņģa vēža slimību nosaka saimnieka – cilvēka ģenētiskie, kā arī vides un 
pārtikas faktori. Tikpat svarīga ir baktērija Helicobacter pylori, kas pielāgojusies 
dzīvei kuņģa skābajā vidē un izraisa 90% kuņģa patoloģiju. Latvijā ir 11 dažādi kuņģa 
vēža pētījumu centri, un tie pievienojušies Eiropas veselības programmai.

Turpmākajās trīs nodaļas rudens sēdēs (30. septembrī, 14. oktobrī un 21. oktobrī) 
tika izvērtēti LZA īsteno un korespondētājlocekļa kandidātu zinātniskie ziņojumi. 
Šajās sēdēs uzstājās četri LZA īsteno locekļu kandidāti: Dr.habil.biol. Aleksandrs 
Rapoports (LU), Dr.habil.med. Ludmila Vīksna (RSU), Dr.med. Līga Zvejniece (OSI), 
Dr.sc.ing. Dagnija Loča (RTU) un astoņi LZA korespondētājlocekļu kandidāti. Nodaļai 
2021. gadā tika piešķirtas četras korespondētājlocekļu vakances. Uz vienu LZA 
korespondētājlocekļa vakanci materiālzinātnēs uzstājās divi kandidāti – Dr.sc.ing. Remo 
Merijs-Meri (RTU) un PhD Antons Sizovs (OSI). Uz vienu LZA korespondētājlocekļa 
vakanci medicīnā uzstājās divi kandidāti – Dr.med. Oskars Kalējs (RSU) un PhD 
Elmārs Rancāns (RSU). Uz vienu LZA korespondētājlocekļa vakanci ķīmijā uzstājās 
trīs kandidāti – Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne (RTU), Dr.chem. Gints Šmits (OSI) 
un PhD. Raivis Žalubovskis (OSI). Uz vienu LZA korespondētājlocekļa vakanci 
farmācijā/farmakoloģijā uzstājās viens kandidāts – Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts (OSI). 

Nodaļa augstu novērtēja visu kandidātu zinātniskos ziņojumus. Nodaļas atbalstu uz 
vienu korespondētājlocekļa vakanci materiālzinātnēs saņēma Dr.sc.ing. Remo Merijs-
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Meri, medicīnā – PhD Elmārs Rancāns, ķīmijā – Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne un 
farmācijā/farmakoloģijā – Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts.

30. septembra sēdē tika uzklausīti divi LZA īsteno locekļa kandidātu zinātniskie 
ziņojumi. 

LZA kor.loc. Dr.habil.med. Ludmila Vīksna (RSU profesore, RSU Medicīnas 
fakultātes Infektoloģijas katedras vadītāja) savus zinātniskos pētījumus izklāstīja 
prezentācijā “Covid-19: klīniskās, bioķīmiskās, radioloģiskās paradigmas iepriekš 
nezināmas slimības  kontekstos”. Pusotra gada garumā 110 pētnieku veica Covid-19 
pētījumus un apkopoja no 1000 pacientiem iegūtos datus. Zinātniskajos pētījumos 
novēroja vīrusa dažādos variantus un to izraisītos simptomus, kā arī noteica riska 
faktorus un to ārstēšanu. Tagad zināms, ka vīruss atrodams dažādos pacientu audos un 
svarīgākais organisma rādītājs bija skābekļa daudzums asinīs un elpošanas mazspēja. 
Pētījumi noskaidroja dažādu bioķīmisko rezultātu lielumus un specifi skās radioloģiskās 
izmaiņas. Secinājumos noteikts: pirmkārt, svarīgi ir analizēt notekūdeņus – ja tajos 
atrod vīrusu, tad pēc nedēļas slimos arī cilvēki; un otrkārt – 20% vakcinēto pacientu 
slimo vēlreiz. L. Vīksnai kopumā publicēti 578 raksti (Hirša indekss 17), 19 patenti, 
6 medicīniskas grāmatas. Par pētījumiem L. Vīksnas vadībā aizstāvētas 12 doktora 
disertācijas.

LZA kor.loc. Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports (LU profesors, LU Mikro-
bioloģijas un biotehnoloģijas institūta Šūnu bioloģijas laboratorijas vadītājs) prezentēja 
tēmu “Divi virzieni Latvijas mikrobioloģijā”. Pirmais virziens bija lauksaimniecības 
ražošanas atkritumu likvidēšana, t.i., graudaugu salmu kā atkritumu pārvēršana 
degvielā, lai samazinātu atkarību no fosilajiem dabas resursiem un iegūtu dažādus 
augstvērtīgus produktus kā furfurolu un bioetanolu. Otrajā virzienā autors pētījis 
raugu šūnu anabiozes/anhidrobiozes galvenos faktorus, kas ietekmē šūnu rezistenci 
pret dehidratāciju. Zinātniskajos pētījumos autors sadarbojies ar Ukrainas, Krievijas, 
Baltkrievijas Zinātņu akadēmiju zinātniekiem, kā arī ar Gēteborgas, Zviedrijas  un 
Kalifornijas universitāšu zinātniskajiem darbiniekiem. A. Rapoports izglītojis arī 
studentus, lasot lekcijas par mikrobioloģijas pētījumiem, vadījis piecus akadēmiskos 
kursus, strādājis kā pasniedzējs LU, RTU. Iegūtie rezultāti ietverti sešās doktora 
disertācijās un 30 maģistra darbos. A. Rapoportam kopumā ir 250 publikācijas – 96 
zinātniskie raksti (Hirša indekss 18),  izdotas sešas zinātniskās grāmatas un septiņi 
apskata raksti, pieci patenti. A. Rapoports pārstāv Latviju starptautiskajā Raugu 
komisijā un Eiropas un Amerikas Mikrobioloģijas biedrībās.

Divas prezentācijas bija veltītas LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniska-
jiem ziņojumiem medicīnā. RSU Medicīnas fakultātes iekšķīgo slimību katedras 
profesors Dr.med. Oskars Kalējs prezentācijā “Bez zinātnes nav attīstības” pētījis 
cilvēku kardioloģijas problēmas, sirds ritmu traucējumus, kardiomiopātiju, sirds 
mazspēju, sporta kardioloģiju un sirds riska faktoru novēršanu. Patlaban cilvēku 
dzīvildze pieaug, un 50 gadu laikā palielinājusies sirds mazspēja, insulta riski, aritmijas 



un ātriju fi brilācijas. Profesors O. Kalējs pētījis asinsvadu ķirurģiju un kardioloģijas 
problēmas un to novēršanu ar nefarmakoloģiskajām metodēm. Kopumā izdota viena 
monogrāfi ja un 12 grāmatas par kardioloģiju, publicēti 436 raksti, 215 tēzes, 36 
populārzinātniskie raksti, 18 mācību līdzekļi asinsvadu slimību ārstēšanai. 

RSU Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs PhD 
Elmārs Rancāns prezentācijā ziņoja par riska faktoriem dažādiem suicidālās uzvedības 
veidiem vispārējā Latvijas populācijā kopš 2010. gada. Prezentācijā “Psihiskā veselība 
Latvijā – balto plankumu aizkrāsošana Eiropas kartē” E. Rancāns informēja kolēģus par 
Latvijā līdz šim zinātniski nepētītu virzienu, kā arī analizēja pašnāvību datus (1985.–
2000. g.), psihisko un citu smadzeņu slimību izplatību Eiropā un pasaulē. E. Rancāns 
izveidojis pētnieku komandu un sadarbojies ar ASV un Zviedrijas zinātniekiem par 
šizofrēnijas tēmu. Kopā publicēti 36 zinātniski raksti (Hirša indekss 13). Abu LZA 
korespondētājlocekļa kandidātu medicīnā zinātniskie ziņojumi bija izcili. 

14. oktobra sēdē tika uzklausīti divi LZA īsteno locekļu kandidātu zinātniskie 
ziņojumi. 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesore, Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, Dr.sc.ing.. Dagnija Loča 
prezentācijā “Kalcija fosfātus saturoši biomateriāli kaulaudu inženierijai un lokālai 
terapeitisko aģentu piegādei” iepazīstināja ar zinātniskajiem pētījumiem kaulaudu 
inženierijā, izmantojot kalcija fosfātu saturošus dažādus biomateriālus ortopēdijā kā 
mākslīgos implantus kaulaudu reģenerācijai vai kā jonu vai zāļu piegādes sistēmas. 
Darbi tika veikti ciešā sadarbībā ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem (RTU, OSI, RSU) 
un pasaules (Vācijas Universitātes, arī Šveices, Somijas, Francijas, Argentīnas, Itālijas, 
ASV, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Alžīrijas un Indijas) zinātniekiem. Pētījumu centrā 
kopā strādāja 40 zinātnieki no septiņām pasaules valstīm, katru gadu tiek publicēti 
30 zinātniskie raksti. D. Ločas Hirša indekss 11, viņa aktīvi strādā ar studentiem 
un jaunajiem zinātniekiem, ir vadījusi ~27 dažādu studentu zinātniskos darbus: 
sešas doktoru disertācijas, 14 maģistru, 18 bakalauru darbus, piecas pēcdoktorantu 
programmas, darbojusies 29 starptautiskajos un nacionālos zinātniskajos projektos. 

Latvijas OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošās pētnieces 
Dr.med. Līgas Zvejnieces prezentācijas tēma “Jaunu zāļu pētījumi neirodeģeneratīvu 
slimību ārstēšanai”. L. Zvejniece iepazīstināja ar pētījumiem par melanokortīnu 
lomu iekaisuma un sāpju procesos, izvērtējot R-fenibuta neiroprotektīvo iedarbību 
un metil-fenilpiracetāma bioloģisko aktivitāti un pretkrampju darbību. L. Zvejniece 
saņēmusi 2009. gada L’ORÉAL Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē” ar 
UNESCO Latvijas nacionālās komisijas un LZA atbalstu, bet 2017. gadā par vienu 
no gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem LZA nosauca tēmu “Izstrādāts 
jauns savienojums E1R atmiņas procesu uzlabošanai un epilepsijas ārstēšanai”. 
L. Zvejniecei ir 40 zinātniskās publikācijas (Hirša indekss 16). Pētījumu rezultāti 
atspoguļoti arī >109 starptautiskās konferencēs, ir septiņi starptautiskie patenti un 
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četri populārzinātniskie raksti. L. Zvejniece ir konsultante vienam doktora darbam, 
oponente divām disertācijām, piecu bakalaura un maģistra darbu vadītāja. Viņa ir 
LZP eksperte, zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas 
locekle un LR Pārtikas un veterinārā dienesta izmēģinājumu projektu izvērtēšanas 
komisijas eksperte, Latvijas Bioķīmijas biedrības un Farmakologu biedrības biedre, kā 
arī recenzente starptautiskiem farmakoloģijas un medicīnas zinātņu žurnāliem. 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors, Polimēru materiālu 
tehnoloģijas katedras vadītājs Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri prezentācijā “Polimēri 
daudzkomponentu sistēmās: komponentu savietojamība, iegūšanas specifi ka, struktūras 
hierarhija un ekspluatācijas īpašību spektrs” iepazīstināja ar rezultātiem videi draudzīgu 
polimēru izstrādē, dažādu kompozītmateriālu izveidošanā un robežprocesu regulēšanā 
un optimizācijā, kā arī to izmantošanu praksē. R. Merijam-Meri kopā publicēti 70 
zinātniskie darbi (Hirša indekss 11), ir divi patenti. Viņš darbojies kā vadītājs un 
galvenais izpildītājs vairāku ES un nacionālo projektu sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu 
zinātniskajām institūcijām, kā arī ar ražotājiem. Par zinātnisko darbu saņēmis LZA 
prezidenta Atzinības rakstu par sasniegumiem lietišķajā zinātnē 2017. gadā.

Latvijas OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks. PhD 
Antons Sizovs prezentācijā “Biomateriāli modernajā medicīnā” parādīja biomateriālu, 
biopolimēru un nanodaļiņu lielo lomu bioloģijā un medicīnā, kas atrodas arī SARS-
Cov2 vīrusā,  informēja par ogļhidrātu saturošiem polimēriem, kas veido kompleksus 
ar RNS un DNS, ļaujot tos liofi lizēt un nogādāt šūnās. A. Sizovs izpētījis, kā dažādi 
polimēri ietekmē šūnu virsmu un izgudrojis metodi, kā izgatavot medicīnas implantus, 
lai tos atkārtoti uzpildītu ar cietām zālēm. Viņš arī izveidojis un izvērtējis jaunu 
sintētisku materiālu kaulaudu aizvietošanai. A. Sizovs izgājis pēcdoktorantūras praksi 
farmakoloģijā 2017. gadā ASV Hjūstonas Medicīnas centrā, strādājis par pētnieku 
Hjūstonas Metodistu pētījumu institūta Nanomedicīnas departamentā un pašlaik strādā 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā kā 
vadošais pētnieks, kopā publicēti 21 zinātniski raksti (Hirša indekss 14). 

Abu LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi materiālzinātnēs 
bija  izcili.

21. oktobra sēdē piedalījās četri jaunie LZA korespondētājlocekļu kandidāti ar 
saviem zinātniskajiem ziņojumiem. 

RTU Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes fakultātes Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūta asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.sc.ing. Kristīne 
Šalma-Ancāne uzstājās ar prezentāciju “Biomateriāli kaulaudu reģenerācijai”, kurā 
iepazīstināja ar dažādiem multifunkcionāliem kompozītmateriāliem uz kalcija fosfāta 
un bionoārdāmu polimēru bāzes, ko izmantoja ārstnieciskai kaulaudu inženierijai, lai 
izstrādātu bioaktīvus biokompozītmateriālus osteoporotiskai kaulaudu reģenerācijai. 
K. Šalma-Ancāne saņēmusi L’ORÉAL Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē” ar 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un LZA atbalstu (2016), goda titulu “RTU 
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Gada jaunā zinātniece” (2016) un Eiropas Biomateriālu biedrības stipendiju (2010). 
K. Šalma-Ancāne ir LZP eksperte zinātņu nozarēs “Materiālzinātnes” un “Ķīmijas 
inženierzinātnes”. K. Šalmai-Ancānei kopā publicēti 86 zinātniskie raksti, tostarp 26 
publikācijas SCI žurnālos (Hirša indekss 9). Viņai publicēta viena nodaļa grāmatā un 
46 konferenču tēzes, savā  pedagoģiskajā darbā vadījusi 13 bakalaura darbus, piecus 
maģistra darbus, trīs doktora disertācijas, lasījusi studentiem 26 lekciju kursus.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta CNS aktīvo  savienojumu laboratorijas 
vadītājs, vadošais pētnieks Dr.chem. Gints Šmits uzstājās ar prezentāciju “Jaunas 
metodes bioloģiski nozīmīgu dabasvielu iegūšanai laboratorijā”. Šo pētījumu galvenais 
mērķis bija izstrādāt plaši pielietojamas metodes dabas vielu un to sintētisko analogu 
iegūšanai, tādējādi sekmējot uz dabas vielu bāzes radīto medicīnisko preparātu izstrādi. 
Komandā pastāvīgi darbojās 14 zinātnieki: septiņi doktori, divi maģistri un pieci 
studenti. Pētījumu rezultātā sekmīgi iegūtas 15 dabas vielas un pierādīta to struktūra. 
G. Šmitam kopā publicēti 15 zinātniskie raksti SCI žurnālos (Hirša indekss 6), viens 
starptautiskais patents un vairāk nekā 20 konferenču tēzes. OSI LZA akadēmiķis Edgars 
Sūna raksturo G. Šmitu kā “jauno līderi” dabas vielu izpētē un zinātnes organizēšanā, 
kuram ir izcili sasniegumi organiskās sintēzes mākslā, kurš spēj radoši domāt un 
vada izcilus zinātniskos grantus. G. Šmits ir lielisks paraugs visiem ķīmiķiem, kopš 
2017. gada spīdoši vada doktorantu seminārus. G. Šmits ir beidzis divas augstskolas 
Šveicē (Lozannā) un Latvijā (RTU Rīgā), vadījis vienu promocijas darbu, pašreiz vada 
trīs bakalaura, vienu maģistra un vienas doktora disertācijas darbus. G. Šmits ir LZP 
eksperts, RTU MLĶF docents; vadījis trīs zinātniskos projektus un OSI 1. zinātnisko 
konferenci (2019). 

Latvijas Organiskās sintēzes institūta grupas vadītājs RTU Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors PhD Raivis Žalubovskis zinātniskajā 
referātā “Jaunu pretvēža līdzekļu meklējumos” iepazīstināja ar saviem jaunajiem 
pretvēžu zāļu meklējumiem, kuri balstās uz vēža attīstībai svarīgu enzīmu inhibēšanu. 
Ziņojumā  tika pastāstīts par ogļskābes anhidrāzēm, to veidiem un funkcijām organismā, 
īpaši tika iztirzāta inhibitoru konstruēšana un sintēze selektīvai ogļskābes anhidrāžu 
izoformu inhibēšanai, kurām ir būtiska loma daudzu vēžu attīstībā un homeostāzē. R. 
Žalubovskis prezentēja grupas pēdējo gadu sasniegumus selektīvu ogļskābes anhidrāžu 
inhibitoru izveidē. Viņam kopā publicēti 120 zinātniskie raksti (Hirša indekss 17), ir 
6 patenti, 70 konferenču tēzes un četri ielūgtie referāti. R. Žalubovskis doktora grādu 
ieguva Zviedrijā prof. Kristīnes Mobergas grupā, Rīgā vada zinātnieku grupu no 
2013. gada, tagad ir RTU profesors. LZA akadēmiķis Māris Turks kā studiju un kursa 
biedrs raksturo Raivi kā labu pedagogu ar augstu standartu un zinātniskajiem darbiem, 
un viņam ir vislabākā sadarbība ar ārzemju zinātniekiem Florencē. R. Žalubovskis 
saņēmis Solomona Hillera stipendiju par pedagoģisko darbību, RTU AF balvu (2012) 
un 2020. gadā pētnieku grupas, kurā strādā R. Žalubovskis, darbu LZA ierindoja gada 
nozīmīgāko zinātnes sasniegumu vidū.
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Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas 
vadošais pētnieks, RSU Farmācijas fakultātes docents Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts 
prezentācijā “Jaunu zāļu vielu pētījumi kardiovaskulāro slimību ārstēšanai” ziņoja par 
jaunu kardioprotektīvu savienojumu un mehānismu pētījumiem, aterosklerozi un par 
iespējām aizkavēt tās attīstību, par vaskulārā endotēlija disfunkciju un jaunu zāļu vielu 
meklējumiem pret sirds labā kambara mazspēju. R. Vilšķērsta disertācijā “Mildronāta 
ietekme uz diabēta kardiovaskulārām komplikācijām”, ko 2016. gadā LZA ierindoja 
gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu vidū, atklāti meldonija farmakoloģiskie efekti 
un izskaidrotas tā uzkrāšanās spējas organismā. R. Vilšķērsts informēja par pabeigtiem 
klīniskajiem pētījumiem, par metil-gamma-butirobetaīna (metil-GBB) izpēti. 
Jaunais preparāts samazina infarkta attīstību, kas iedarbojas ar Covid-19 saistītajās 
kardiovaskulārajās komplikācijās. Iegūtie rezultāti parāda, kā preparāts aizkavē un 
uzlabo miokarda enerģijas metabolismu, sirds labā kambara disfunkciju un citokīnu 
vētras izraisīto kreisā kambara disfunkciju. Iegūtie rezultāti “Meldonija ietekme 
uz labā kambara hroniskās sirds mazspēju” ļāva PhD studentei Danai Kigitovičai 
2021. gadā saņemt L’ORÉAL stipendiju, lai varētu turpināt pētījumus. R. Vilšķērstam 
kopā ir 36 starptautiskas publikācijas (Hirša indekss 15), ir 12 starptautiskie patenti, 
vairāk nekā100 konferenču tēzes. R. Vilšķērsts vadījis 13 bakalaura un maģistra 
darbus, bijis oponents četrām disertācijām, sagatavojis divus studiju kursus RSU un 
LU. R. Vilšķērsts ir saņēmis LZA un a/s “Grindeks” fonda balvu “Sudraba pūce” 
(2008), ieguvis LZA gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu balvas (2013, 2016).

Notika aizklātais balsojums par jauno LZA goda locekli Sandru Kropu-Kaļužņiju. 
LZA akadēmiķis Pēteris Trapencieris informēja par jauno LZA goda locekles kandidāti 
latviešu žurnālisti Sandru Kropu-Kaļužnaju, kura 2006. gadā ieguvusi LU bakalaura 
grādu komunikācijā, 2016. gadā LU maģistres grādu vides zinātnēs, pārvalda piecas 
valodas, vairāk nekā 15 gadus sagatavo un vada zinātniskajām tēmām veltītus raidījumus 
Latvijas Radio un LTV. Klausītāju un skatītāju interesi izpelnījušies raidījumi “Vides 
fakti” un “Izziņas impulss”. Tomēr sevišķu klausītāju popularitāti S. Kropa-Kaļužnaja 
ieguvusi par LR1 raidījuma “Zināmais nezināmajā” vadīšanu kopš 2006. gada. Britu 
Astronomijas biedrība S. Kropu-Kaļužnaju apbalvoja ar Eiropas žurnālistes balvu, bet 
LZA – ar Cicerona balvu 2015. gadā.

9. decembra sēdē LZA akadēmiķis Pēteris Trapencieris pieteica nodaļas aizsākto 
zinātnisko diskusiju sēriju par LZA nozīmīgāko gada zinātnisko sasniegumu laureātu 
pētījumu turpinājumu par tēmu “Medicīniskās manipulācijas”. 

Tā 2010. gadā par cilmes šūnu transplantāciju sirds muskulī zīdainim LZA 
akadēmiķi Andris Ērglis un Aris Lācis ieguva Gada zinātnisko sasniegumu balvu. 
Tagad varējām uzzināt, kā šie sirds ķirurģijas pētījumi attīstījušies desmit gadu laikā. 
LZA akadēmiķis Dr.med. Andrejs Ērglis prezentācijā vispirms pateicās jaunajam 
LZA prezidentam par aktīvo darbību un ĶBMZN vadītājam par interesantām tēmām. 
Sākumā A. Ērglis fi lozofi ski analizēja zinātnes dažādos Patiesības iegūšanas ceļus – 
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“Kur taisnība, kur ilūzija?” Katru priekšmetu var aplūkot no dažādiem skatpunktiem  – 
tāpēc mūsdienās ir svarīgi strādāt kopā dažādiem komandas cilvēkiem. Covid-19 
pētniecība lielā mērā saistīta ar cilvēku sociālās un uzvedības zinātnes pētījumiem. 
Epidemioloģiskajos pētījumos svarīgs ir riska faktoru  apjoms – sievietēm šie riski ir 
mazāki. Pēdējo desmit gadu laikā cilvēkiem par 8–10% samazinājies holesterīna un 
glikozes līmenis asinīs, tāpat arī – atkarībā no vecuma un dzimuma – samazinājies riska 
faktoru un hipertensijas gadījumu skaits, uzlabojusies koronārās artērijas atjaunošanas 
terapija. Tagad medicīnā lieto ar zālēm pildītus stentus vai pat biorezorbējošos 
stentus vai platformas. A. Ērglis informēja par saviem desmit gadu laikā sasniegtiem 
rezultātiem.

Dr.biol. Vita Rovīte prezentācijā “Hipofīzes audzēju pētniecība Latvijas 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 2011–2021” pastāstīja par saviem pirmajiem 
pētījumiem 2011. gadā kopā ar profesoriem, LZA akadēmiķiem Valdi Pīrāgu, Jāni 
Kloviņu un Dr.med. Ingu Balceri par hipofīzes neiroendokrīnajiem audzējiem, kas 
pārproducē dažādus hormonus, kuri izraisa galvas sāpes un redzes traucējumus. Slimība 
ir reta – kopā pētīti 362 pacienti. Laboratorijā eksperimentos no operāciju audzējiem 
tika izolētas un izvērtētas audzēju šūnas, no kurām tālākajiem pētījumiem izveidoja 
aptuveni 80 primāro šūnu kultūru modeļus, kuros tālāk noteica šūnu spēju ekspresēt 
dažādos hormonus. Pētījumos arī analizēja ģenētiskos kodus un somatisko mutāciju 
veidus, kā arī pētīja audzēju medikamentu ietekmi uz audzēju transkriptomu. 

LZA Rudens pilnsapulcē no ĶBMZN par LZA īstenajiem locekļiem ievēlēja 
Dr.habil.biol. Aleksandru Rapoportu (bioloģija), Dr.sc.ing. Dagniju Loču (materiāl-
zinātne), Dr.habil.med. Ludmilu Vīksnu (medicīna) un Dr.med. Līgu Zvejnieci 
(farmācija); par LZA korespondētājlocekļiem – Dr.med. Elmāru Rancānu (medicīna), 
Dr.sc.ing. Remo Meriju-Meri (materiālzinātne), Dr.sc.ing. Kristīni Šalmu-Ancāni 
(ķīmija) un Dr.pharm. Reini Vilšķērstu (farmakoloģija/farmācija); par LZA goda 
locekli – Sandru Kropu-Kaļužnaju (žurnālisti).

ĶBMZN nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021. gadā
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. 2021. gadā konkursam bija 
iesniegti 15 pieteikumi, kurus izvērtēja ĶBMZN ekspertu komisija un atbalstīja trīs 
pieteikumus LZA Gada sasniegumiem zinātnē, un četrus pieteikumus virzīja apbalvot 
ar LZA prezidenta Atzinības rakstu. Tos apstiprināja LZA Prezidija komisija. 

2021. gadā ĶBMZN atbalstītie pieteikumi Gada sasniegumiem zinātnē: 
Izstrādāta metode antigēna struktūras pārbaudei uz vīrusveidīgo daļiņu • 
virsmas vakcīnu formulācijās.
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LZA īst.loc. Kristaps Jaudzems, Mg.biol. Anna Kiršteina, Mg.chem. Jānis Bogans, 
Dr.biol. Andris Kazāks, LZA īst.loc. Kaspars Tārs. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Elektrosintēzes metode atrisina zinātnisku problēmu un paver ceļu augstvērtīgu • 
vielu iegūšanai.
Dr.chem. Igors Sokolovs, LZA īst.loc. Edgars Sūna. Latvijas Organiskās sintēzes 

institūts.
Biomasas atkritumu pārveidošana ilgtspējīgos bioplastmasas produktos• .
Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs, Mg.sc.ing. Oskars Platnieks, Mg.sc.ing. Anda 

Barkāne, Mg.sc.ing. Sergejs Beļuns, Dr.sc.ing. Gerda Gaidukova, Dr.sc.ing. Inese 
Fiļipova, Dr.phys. Olesja Starkova. RTU MLĶF Polimēru materiālu institūts, Latvijas 
Valsts koksnes ķīmijas institūts, LU Materiālu mehānikas institūts.

2021. gada ĶBMZN virzītie pieteikumi LZA prezidenta Atzinības rakstiem:
Pētījumā izstrādātas rekomendācijas medicīnas praktiķiem, veselības politikas • 
veidotājiem un ārstniecības un aprūpes darbiniekiem par Covid-19 infekcijas 
klīniskām, bioķīmiskām, imūnģenētiskām paradigmām. Valsts pētījumu 
programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts “Covid-19 infekcijas 
klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli 
demogrāfi skiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un 
prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”.
Vadītāja: LZA īst.loc. Ludmila Vīksna. Rīgas Stradiņa universitāte.
Genoma telpiska regulācija ar tās represīvas daļas tīklu var mainīt šūnas • 
“likteni”. 
LZA īst.loc. Jekaterina Ērenpreisa, BSc. Jēkabs Krīgerts, Dr.biol. Kristīne Salmiņa, 

Dr.biol. Inna Inaškina, Fēlikss Rūmnieks, Dr.biol. Pāvels Zajakins, PhD Tālivaldis 
Freivalds. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU Kardioloģijas un 
Reģeneratīvās medicīnas institūts.

Droš u tehnoloģ iju integrā cija aizsardzī bai pret Covid-19 veselī bas aprū pes un • 
augsta riska zonā s.
LZA īst.loc. Tā lis Juhna, Dr.sc.ing. Linda Mež ule, LZA īst.loc. Ivars Kalviņ š , 

LZA īst.loc. Juris Purā ns, LZA īst.loc. Andris Š utka, Dr.sc.ing. Inga Dā boliņ a, 
Dr.sc.ing. Inese Fiļ ipova, Dr.biol. Ilze Irbe, Dr.med. Ivars Vanadziņ š , LZA kor.loc. Atis 
Elsts, Mg.iur. Andreta Slavinska, Dr.biol. Anna Zajakina, Dr.sc.ing. Andris Martinovs, 
Dr.phys. Atis Skudra, LZA kor.loc. Gita Rē valde, Dr.sc.ing. Agris Ņ ikitenko, Dr.chem. 
Kā rlis Pajuste, Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļ evinskis. Rī gas Tehniskā  universitā te, Latvijas 
Organiskā s sintē zes institū ts, LU Cietvielu fi zikas institū ts, Latvijas Biomedicī nas 
pē tī jumu un studiju centrs, Rī gas Stradiņ a universitā te, LU Atomfi zikas un 



spektroskopijas institū ts, Rē zeknes Tehnoloģ iju akadē mija, Latvijas Valsts koksnes 
ķ ī mijas institū ts, Elektronikas un datorzinā tņ u institū ts.

Latvijai jauna DNS saturošo baktēriju vīrusu izolēšanas un padziļinātas • 
izpētes attīstība.
Mg.biol. Ņikita Zrelovs, Mg.biol. Elīna Černooka, Dr.biol. Jānis Rūmnieks, Dr.biol. 

Andris Kazāks, Dr.biol. Andris Dišlers. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. 

ĶBMZN zinātnieku nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021. gadā pašu 
vērtējumā 

LZA īst.loc. Maija Dambrova – Covid-19 VPP pētījumu rezultāti, gan publikācijas, 
gan vadlīnijas un sabiedrības informēšana.

LZA īst.loc. Māris Kļaviņš – izveidoti jauni sorbenti CO2 sorbcijai un izpētīti CO2 
ģeoloģiskās noglabāšanas risinājumi.

LZA īst.loc. Valdis Kokars – uz karbēna-metāla (vara un zelta)-amīda struktūru 
bāzes RTU MLĶF Lietišķās ķīmijas institūta Organisko fotonikas materiālu sintēzes 
laboratorijā sintezēti un pētīti jauni emiteri OLED sistēmām.

LZA īst.loc. Gunārs Duburs – kopā ar BMC zinātniekiem atklāti jauni 
multimērķu ligandi ar G-proteīniem saistīto receptoru klasē, brīvo taukskābju un 
hidroksikarbonskābju receptoru ligandu saimē. Dati noderīgi multimērķu ligandu tālākai 
attīstībai, kas varētu dot būtisku ieguldījumu jaunu zāļu konstruēšanai ar ievērojamu 
līdzekļu ekonomiju. Kopā ar Kauņas Vitauta Lielā Universitātes zinātniekiem veikti 
pētījumi par stirilpiridīnija fl uorescento aģentu klases bioloģisko aktivitāti: izpētīts 
savienojums, kas samazina Candida albicans adhēziju ar HEK-293 šūnām, neuzrādot 
citotoksicitāti uz šīm šūnām.

LZA īst.loc. Dace Gardovska – zinātnisko pētījumu darbs ar Covid-19 slimajiem  
bērniem.

LZA īst.loc. Ruta Muceniece – esošajos apstākļos nozīmīgi bija Covid-19 laikā 
nodrošināt studentiem un doktorantiem pētniecības turpināšanu. Tika pilnveidota LU 
Medicīnas fakultātes Doktorantūras skolas programma. Tika uzrakstīti un iesniegti  
sadarbībā ar citiem pētniekiem pieci FLPP projekti un viens ERAF projekts. Diemžēl 
tie netika fi nansēti. Tomēr LU fondam iesniegtais projekts “Jauna uz hepatocītu 
šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija  dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju 
novērtēšanai” saņēma pozitīvu vērtējumu un to fi nansēs 2022. gadā. 2021. gadā tika 
uzsākta dalība LU fonda fi nansētā projektā “Jaunas diagnostiskās un ārstnieciskās 
stratēģijas izpēte mezenteriālās išēmijas gadījumā in vivo”.

LZA īst.loc. Aleksandrs Rapoports – pirmo reizi parādīta peroksisomu lielā 
nozīme eikariotu mikrobu šūnas stabilitātē dehidratācijas un sekojošas rehidratācijas 
apstākļos.
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LZA īst.loc. Ludmila Vīksna – Valsts pētījumu programmas “Covid-19 
infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar 
sociāli demogrāfi skiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski 
un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” ietvaros iegūtie 
rezultāti.

LZA kor.loc. Olģerts Nikodemus – 2021. gadā sadarbībā ar LLU akadēmisko 
personālu izstrādāta jauna Latvijas augšņu klasifi kācija, kur augšņu tipu noteikšanā 
izmantoti starptautisko augšņu klasifi kāciju diagnostiskie horizonti un pazīmes.

LZA kor.loc. Aiva Plotniece – mūsu grupas publikāciju žurnālā Nanomaterials  
un OSI PhD studentu aizstāvētās disertācijas visās Latvijas Augstskolās par “Zinātnes 
ieguldījumu Covid-19 pētījumos”. 

LZA kor.loc. Osvalds Pugovičs – LZA īst.loc. Pāvela Arsenjana zinātniskais 
sasniegums: viņa vadītās  pētniecības grupas izstrādātais marķieris, kas specifi ski 
saistās ar kardiolipīnu mitohondriju membrānās (doi: 10.1016/j.snb.2021.130537 un 
doi: 10.1039/D0NJ02116D).

LZA kor.loc. Una Riekstiņa – LZA kor.loc. Romana Vitera pētījumi nanomateriālu 
un biomateriālu jomā, prof. Uga Dumpja ieguldījums Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā. 
Dr.biol. J. Sokolovskas pētījumi cukura diabēta komplikāciju jomā.

LZA īst.loc. Aigars Jirgensons – publikācijas: Sokolovs I. et al. Electrochemical 
Generation of Hypervalent Bromine(III) Compounds. Angew.Chem.Int.Ed. 2021, 60 
(29), 15832. (doi: 10.1002/anie.202104677); Jaudzems K. et al. Structural Analysis 
of an Antigen Chemically Coupled on Virus-Like Particles in Vaccine Formulation. 
Angew.Chem.Int.Ed. 2021, 60 (23), 12847. (doi: 10.1002/anie.202013189).

LZA kor.loc. Gundega Sprinģe – riska ūdensobjektu ekoloģiskā analīze. 
LZA īst.loc. Modra Murovska – iegūti dati par SARS-CoV-2 klātbūtni un slodzi 

dažādos Covid-19 pacientu bioloģiskajos materiālos. Identifi cēti biomarķieri, kas 
varētu būt pielietojami mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma (ME/
CFS) klīniskajā diagnostikā. Pētījumi par vīrusinfekciju inducētu autoimunitāti, par  
hronisko nogurumu kā vienu no Long-COVID izpausmēm. 

LZA kor.loc. Ervīns Lukševics – revīzijas rezultātā izdevās samazināt bruņuzivju 
sugu skaitu Ogres svītas nogulumiežos (dažas sugas nonāca sinonīmu sarakstos).

LZA kor.loc. Zaiga Krišjāne – VPP projekts “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas 
sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfi jas un migrācijas izaicinājumiem”.

Nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris
Zinātniskā sekretāre Daina Daija
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arheoloģija 
Andris Caune, īst. loc.
Ieva Ose, īst. loc.
Andrejs Vasks, īst. loc.
Guntis Zemītis, īst. loc.
Ilze Biruta Loze, kor. loc.

arhitektūra 
Jānis Krastiņš, īst. loc.
Gunārs Asaris, goda loc.
Andris Kronbergs, goda loc.

bibliogrāfi ja
Andris Vilks, goda loc. 

demogrāfi ja
Juris Krūmiņš, īst. loc.
Pārsla Eglīte, kor. loc.

ekonomika 
Arnis Kalniņš, īst. loc.
Raita Karnīte, īst. loc.
Oļģerts Krastiņš, īst. loc.
Remigijs Počs, īst. loc.

Baiba Rivža, īst. loc.
Inna Šteinbuka, īst. loc.
Pēteris Zvidriņš, īst. loc.
Gundars Bērziņš, kor. loc.
Konstantīns Didenko, kor. loc.
Arnis Sauka, kor. loc.
Uldis Osis, kor. loc.
Nikolajs Balabkins, ārz. loc.
Anderss Pālzovs, ārz. loc.

etnoloģija
Saulvedis Cimermanis, īst. loc.
Gunita Zariņa, īst. loc.
Renāte Blumberga, ārz. loc.
Karls Pajusalu, ārz. loc.

fi lozofi ja 
Maija Kūle, īst. loc.
Igors Šuvajevs, īst. loc.
Raivis Bičevskis, kor. loc.
Ivans Vedins, kor. loc.
Jānis (John) Tālivaldis Ozoliņš, ārz.loc. 
Pāvels Štolls, ārz. loc.
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Nodaļas priekšsēdētāja vietniece Gunita ZARIŅA
Zinātniskās sekretāres p.i. Vera HOHLOVA
Padomes locekļi 
 Ringolds BALODIS, Pauls DAIJA, Tatjana KOĶE, Raita KARNĪTE,
 Valdis MUKTUPĀVELS, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Juris KRŪMIŅŠ,
 Kristiāna ĀBELE

Nodaļas locekļu sadalījums pa specialitātēm
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kultūras vēsture
Juris Tālivaldis Urtāns, īst. loc.
Vitolds Mašnovskis, goda loc.
Karina Pētersone, goda loc.

literatūra 
Alberts Bels, 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
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.
Osvalds Zvejsalnieks, goda loc.

pedagoģija
Tatjana Koķe, īst. loc.
Zanda Rubene, kor. loc.

plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
Sandra Kropa-Kaļužnaja, goda loc.

politoloģija 
Tālavs Jundzis, īst. loc.
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Ivars Ījabs, kor. loc.
Jānis Ikstens, kor.loc.
Artis Pabriks, kor. 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.
Sanita Osipova, 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.
Ilze Auziņa, kor. 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.
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. 2022. gada sākumā nodaļā ir 40 īstenie locekļi, 45 goda locekļi, 30 
ārzemju locekļi un 34 korespondētājlocekļi. Nodaļai piederīgs 31 goda doktors. 
Kopumā ar nodaļas darbu saistīti 180 zinātnieki. 

2021. gada vēlēšanās HSZN sastāvs tika papildināts ar diviem korespondētāj-
locekļiem, diviem goda locekļiem, savukārt viens korespondētājloceklis tika ievēlēts 
par īsteno locekli. 

Gada laikā miruši seši nodaļas zinātnieki. 

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 – visi HSZN sēžu ieraksti ir pieejami HSZN YouTube lapā (linki norādīti HSZN 
mājaslapā). Nodaļas priekšsēdētājs sadarbojās ar valsts institūcijām un veica pieprasītās 
ekspertīzes humanitāro un sociālo zinātņu jomā, darbojās starptautiskā līmenī. 

Gadu iesākot, nodaļā tika apstiprināts jauns nodaļas padomes sastāvs, kurā katrs 
padomes loceklis pārstāv kādu no humanitārām un sociālām zinātnēm. Padome aktīvi 
darbojās un gada laikā noturēja vairākas sēdes, kurās izskatīja svarīgus jautājumus un 
rezultātā pieņēma lēmumus. 

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, gatavoja priekšlikumus 
LZA darbības uzlabošanai.
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Nodaļas pasākumi

LZA un HSZN sēdes
Nodaļas sēdes notika regulāri: 18. janvārī, 25. februārī, 25. martā, 29. aprīlī, 

27. maijā, 23. septembrī un 28. oktobrī.  
Nodaļas padomes sēdes notika: 30. aprīlī, 11. maijā, 17. maijā, 2. jūnijā un 

21. decembrī.
Gada pirmajā pusē nodaļas sēdēs dalībnieki uzklausīja Latvijas zinātnes sasniegumu 

konkursā iesniegto labāko darbu autoru ziņojumus, bet rudens sēdēs 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.

18. janvāra sēdē HSZN priekšsēdētājs Guntis Zemītis iepazīstināja nodaļas 
locekļus ar viņa izvēlētajiem HSZN padomes locekļu un priekšsēdētāja vietnieka amata 
kandidātiem.  Dr.hist. Gunita Zariņa apliecināja gatavību ieņemt HSZN priekšsēdētāja 
vietnieces amatu. G. Zemīša uzrunātie padomes locekļu kandidāti izteica savu 
redzējumu iespējai būt par HSZN padomes locekļiem. Tika nosaukti padomes locekļu 
kandidāti, kuri piekrita ieņemt padomes locekļa amatu. Nodaļas locekļu balsojums par 
HSZN padomes locekļu kandidātiem un priekšsēdētāja vietnieci notika attālināti ar 
e-pasta starpniecību. Saskaņā ar šo balsojumu par HSZN padomes locekļiem ievēlēti 
Dr.iur. Ringolds Balodis, Dr.philol. Pauls Daija, Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.oec. 
Raita Karnīte, Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.philol. 
Dace Markus, Dr.oec. Juris Krūmiņš, Dr.art. Kristiāna Ābele. Par HSZN priekšsēdētāja 
vietnieci apstiprināta Dr.hist. Gunita Zariņa. 

25. februāra sēde bija veltīta profesora Andrieva Ezergaiļa 90. dzimšanas dienai. 
Sēdes tematika – holokausta izpētes aktualitātes Latvijā. Sēdē uzstājās Latvijas 
Universitātes (LU) Filozofi jas un socioloģijas institūta (FSI) vadošais pētnieks 
Dr.habil.hist. Leo Dribins ar ziņojumu “Andrieva Ezergaiļa 90. dzimšanas dienu 
aizvadot”. LU Latvijas Vēstures institūta (LVI) pētnieks Dr.hist. Uldis Neiburgs 
sniedza ziņojumu “Viktora Arāja kolaboracionisms: noziegums un sods”, savukārt LU 
FSI vadošais pētnieks, Daugavpils Universitātes pēcdoktorantūras pētnieks, Claims 
konferences universitāšu partnerības holokausta lektors LU, Dr.sc.comm. Didzis 
Bērziņš sniedza ziņojumu “Arāja prāva un Latvijas holokausta diskurss”.

25. marta sēdē tika prezentēti LZA konkursa par nozīmīgākajiem sasniegumiem 
zinātnē Latvijā 2020. gadā uzvarējušie darbi. Dr.hist. Mārtiņš Kuplais ziņoja par 
LZA īstenā locekļa Dr.habil.hist.  Saulveža Cimermaņa pētījumu “Tautas celtniecība 
Latvijas ainavā” (Rīga: Zinātne, 2020. 688 lpp., ISBN 978-9934-599-00-2). Dr.art. 
Silvija Grosa sniedza ziņojumu par monogrāfi ju “Dekors Rīgas jūgendstila perioda 
arhitektūrā” (Rīga: Neputns, 2019. 592 lpp. ISBN 9789934565809. Latvijas Mākslas 
akadēmija). LZA korespondētājloceklis Dr. iur. R. Balodis ziņoja par viņa zinātniskajā 



vadībā tapušu autoru kolektīva darbu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
II nodaļa. Saeima” (Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 720 lpp. ISBN 978998484065. 
Latvijas Universitāte, Latvijas Vēstnesis).

29. aprīļa sēdē uzstājās Oksfordas Universitātes asociētā profesore, Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) viesprofesore Dace Dzenovska ar ziņojumu par Eiropas Zinātnes 
padomes fi nansēto projektu Emptiness: Living Capitalism and Democracy After (Post)
socialism (Tukšums: Kapitālisms un demokrātija pēc postsociālisma), kā arī Latvijas 
Zinātnes padomes ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies Centre pētnieks Dr.sc. 
soc. Miķelis Grīviņš ar ziņojumu par zinātnes komunikācijas jautājumiem modernajos 
sociālajos tīklos.

27. maija sēdē notika LZA konkursa par labākajiem zinātnes sasniegumiem 
Latvijā 2020. gadā LZA prezidenta Atzinības rakstu saņēmušā darba – E. Tišheizere, 
I. Rodiņa, D. Jonīte, L. Mellēna-Bartkeviča, “Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra 
parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā” (Rīga: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts (LFMI), 2020) – prezentēšana.

23. septembra sēdē ar ziņojumiem uzstājās trīs LZA korespondētājlocekļu 
kandidātes: Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.iur. Sanita 
Osipova. Prezentācijās kandidātes ziņoja par sevi un savu zinātnisko darbību. Ar 
klātesošo nodaļas locekļu balsu vairākumu visas trīs kandidātes tika izvirzītas par LZA 
korespondētājlocekļu kandidātēm turpmākajām balsošanas kārtām. 

28. oktobra sēdē ar prezentācijām uzstājās LZA korespondētājlocekles kandidāte 
Dr.philol. Ilze Auziņa ar ziņojumu “Digitālie latviešu valodas resursi un to izmantojums 
valodas tehnoloģiju izstrādē” un LZA īstenā locekļa kandidāts Dr.habil.hist. Andrejs 
Vasks ar ziņojumu “Daugavas lejtece bronzas un senākajā dzelzs laikmetā”. Ar nodaļas 
locekļu balsu vairākumu abi kandidāti tika izvirzīti tālākajām balsošanas kārtām. 

22. decembrī HSZN priekšsēdētājs G. Zemītis LZA Prezidijam sniedza HSZN 
prezentāciju un ziņoja par izvirzītajiem darbiem LZA ikgadējam konkursam 
“Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2021. gadā”. LZA nozīmīgākajiem zinātnes 
sasniegumiem Latvijā 2021. gadā izvirzīti trīs darbi:

1. Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Zinātne, 
2021. 677 lpp. ISBN 978-9934-599-08-8. LU LVI.

2. Māris Kūlis. Finis veritatis? Par patiesību un meliem. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2021. 432 lpp. LU FSI.

3. Dr.hist. Gustavs Strenga, Dr.hist. Andris Levāns, Mg. Laura Kreigere-Liepiņa, 
Mg.theol. Reinis Norkārkls, Mg. Renāte Berga. Catalogue of the Riga Jesuit College 
Book Collection (1583–1621): history and reconstruction of the collection = Rīgas 
jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs: krājuma vēsture un 
rekonstrukcija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), 2021. 622 lpp.
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LZA Atzinības rakstiem izvirzīti trīs darbi:
1. Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Latvian Grammar. Rīga: University of Latvia 

Press, 2021. 560 lpp.  DOI: https://doi.org/10.22364/latgram.2021. LU Humanitāro 
zinātņu fakultāte.

2. Agnese Dubova (projekta vadītāja), autoru kolektīvs. Zinātnes valoda: stils, 
teksts, konteksts. Rīga: Zinātne, 2021. 280 lpp. ISBN 978-9934-599-11-8, digitālā datu 
bāze un mobilā lietotne “Zinātnes valoda”, 2020: https://www.zinatnesvaloda.lv/.

3. Inna Šteinbuka (zin. red.), autoru kolektīvs. Latvijas tautsaimniecība pandēmijas 
ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic 
and Opportunities of the Post-Crisis Recovery. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 
360 lpp. ISBN 978-9934-18-687-5. https://doi.org/10.22364/ltpepii. LU Produktivitātes 
zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK”.

HSZN padomes sēdes
30. aprīļa sēdē izskatīja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības 

institūcijas Baltijas Asamblejas aicinājumu pieteikt darbus ikgadējai Baltijas 
Asamblejas balvai literatūrā, mākslā un zinātnē. HSZN Padomes locekļi Baltijas 
Asamblejas balvai zinātnē izvirzīja trīs darbus:

1) LZA īstenā locekļa, ilggadējā LZA Latvijas vēstures institūta (mūsdienās 
LU Latvijas vēstures institūts) Etnogrāfi jas sektora, vēlāk nodaļas pētnieka, vadošā 
pētnieka un nodaļas vadītāja Saulveža Cimermaņa monogrāfi ju “Tautas celtniecība 
Latvijas ainavā”.

2) LZA korespondētājlocekļa profesora Dr.iur. Ringolda Baloža vadībā tapušo 
Satversmes komentāru projektu. Pētījumu veido 2011., 2013., 2014., 2017., 2019. un 
2020. gadā publicētas pētījuma daļas par Satversmes atsevišķām nodaļām. Pētījums 
noslēdzies līdz ar pēdējo 2020. gadā izdoto monogrāfi ju “Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima”. Projekta laikā tapušas monogrāfi jas, kas 
veido savstarpēji saistītu un secīgu Satversmes nodaļu bibliotēku, kuras kopējais 
apjoms ir 3712 lpp.

3) LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļā tapušo kolektīvo monogrāfi ju 
“Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 
21. gadsimtā” (Rīga: LULFMI, 2020. 559 lpp. ISBN 978-9984-893-48-8). Projekta 
vadītāja, zinātniskā redaktore un viena no autorēm ir LU LFMI vadošā pētniece 
Dr.art. Edīte Leščinska (Tišheizere), līdzautores – LU LFMI zinātniskās asistentes 
PhD Ieva Rodiņa un Mg.philol. Dita Jonīte, kā arī piesaistītā pētniece Lauma Mellēna-
Bartkeviča.
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11. maija sēdē izskatīja LR Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja paziņojumu 
ar lūgumu izvirzīt pārstāvjus Baltijas Asamblejas balvas literatūrā, mākslā un zinātnē 
jaunus žūrijas locekļus, pamatojoties uz rotācijas prasībām balvas nolikumā. Par 
jaunajiem Baltijas Asamblejas balvas literatūrā, mākslā un zinātnē žūrijas locekļiem 
tika izvirzīti Dr.art. Valdis Muktupāvels un Dr.habil.phil. Maija Kūle. 

17. maija sēdes laikā lēma par LZA Senātam piesakāmajām vārdbalvām un 
jauno zinātnieku balvām. HSZN lūdza un LZA Senāts apstiprināja izsludināt trīs 
vārdbalvas – Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā, Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā 
un Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnē, kā arī Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē 
un fi lozofi jā jaunajiem zinātniekiem. 

Padomes sēdē tika apstiprināti arī zinātniskās konferences “Latvijas Republikas 
Satversmei – 100” orgkomitejas locekļi. LZA starptautiskā zinātniskā konference 
“Latvijas Republikas Satversmei – 100” notika 2022. gada 16. februārī, un to rīkoja 
sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju. Pasākums notika Latvijas Valsts prezidenta 
pilī. Referenti: Latvijas Valsts prezidents, LZA un LU locekļi, kā arī profesori no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas augstskolām.  

2. jūnija sēdē izskatīja IZM izstrādāto konceptuālo ietvaru VPP “Letonika latviskas 
un eiropeiskas sabiedrības attistībai” (Letonika 2). HSZN padomes un nodaļas locekļi 
izteica savus priekšlikumus konceptuālā modeļa pilnveidošanai, kas tika apkopoti un 
iesniegti IZM.

21. decembra sēdē padomes locekļi ar nodaļas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieci pieņēma lēmumu par virzāmajiem darbiem tālākajam LZA Prezidija 
balsojumam no 17 HSZN piekritīgajiem pieteikumiem ikgadējam konkursam 
“Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2021. gadā”. 

Vārdbalvu komisijas sēdes
22. decembrī notika trīs HSZN organizētās vārdbalvu komisiju sēdes. 
Tālivalža Vilciņa vārdbalvas socioloģijā komisijas sēde, kurā komisijas locekļi 

lēma par balvas piešķiršanu vienam no pretendentiem: 
1) Dr.sc.soc. Inetai Mieriņai, LU FSI vadošajai pētniecei, par grāmatu “The 

Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and 
Diaspora Politics”. Izvirza LU FSI zinātniskā padome.

2) Dr.sc.soc. Miķelim Grīviņam, zinātniskā institūta Baltic Studies Centre 
pētniekam, par nozīmīgiem starptautiskiem pētījumiem un publikācijām savvaļas 
produktu sagādes ķēžu izpētē. Izvirza zinātniskā institūta Baltic Studies Centre 
Zinātniskā padome.

Ar komisijas locekļu balsu vairākumu tika lemts balvu piešķirt I. Mieriņai. 
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Dītriha Andreja Lēbera balvas tiesību zinātnēs vai politikas zinātnē komisijas 
locekļi nolēma balvu piešķirt Dr.iur. Jānim Plepam, LU Juridiskās fakultātes 
prodekānam starptautiskās sadarbības jautājumos, Valsts prezidenta padomniekam 
tiesību politikas jautājumos, par darbu kopu “Valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) 
doktrīnas piemērošana: Satversmes spēkā esamība un Latvijas valsts rīcībspēja 
okupācijas laikā”. 

Kārļa Ulmaņa balvas tautsaimniecībā komisijas locekļi ar balsu vairākumu nolēma 
balvu piešķirt LZA korespondētājloceklim Dr.oec. Arnim Saukam, Rīgas Ekonomikas 
augstskolas ilgtspējīga biznesa centra direktoram, par pētījumu “Ēnu ekonomikas 
indekss Baltijas valstīs 2009.–2020. gadā”.

LZA HSZN rīkotās sarunas un diskusijas 
5. maijā notika Turaidas muzejrezervāta direktores, LZA goda locekles un HSZN 

locekles Annas Jurkānes rosinātā tiešsaistes diskusija “Latvieši – politiskā vai kultūras 
nācija?”. Diskusiju organizēja LZA HSZN sadarbībā ar VPP “Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts 
mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konfl ikti un kopīgu vērtību 
veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos” dalībniekiem.

Diskusija notika tiešsaistē, un to varēja vērot YouTube tiešraidē, diskusijas ieraksts 
ir pieejams LZA HSZN YouTube lapā. Diskusiju vadīja LZA HSZN priekšsēdētājs 
Dr.hist. G. Zemītis.

17. jūnijā notika otrā šī gada diskusija, ko organizēja HSZN. Diskusijas tēma – 
“Livonija”, tā bija turpinājums šī gada 5. maijā notikušajai diskusijai par latviešu 
nāciju.

Diskusijā piedalījās dažādu Livonijas vēstures aspektu pētnieki – vēsturnieki 
Dr.hist. Muntis Auns, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Vija Stikāne, Dr.hist. Gustavs 
Strenga, Dr.hist. Andris Levāns, arheologs Dr.hist. Vitolds Muižnieks.

Diskusiju vadīja HSZN priekšsēdētājs Dr.hist. G. Zemītis. Diskusija notika Zoom 
platformā, un tās ieraksts ir pieejams LZA HSZN YouTube lapā. 

4. septembrī Turaidas muzejrezervātā notika sarunas/diskusija par vēsturi 
“Latviešu nācija. No tautas uz nāciju”. Sarunās piedalījās pētnieki no LU LVI un 
Vēstures un fi lozofi jas fakultātes, LNB un Turaidas muzejrezervāta – Gvido Straube, 
Mārtiņš Mintaurs, Aija Priedīte-Kleinhofa, Vija Daukšte, Vija Stikāne. Diskusiju 
vadīja HSZN priekšsēdētājs G. Zemītis.

Sarunas Turaidas muzejrezervātā turpināja jau šajā gadā uzsāktās diskusijas, ko 
organizēja LZA HSZN, – “Latvieši – politiskā vai kultūras nācija?”, par vēsturi, 
kultūras traumām un to dziedēšanu.
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9. oktobrī Turaidas muzejrezervātā notika diskusija “Latvijas valstiskuma 
starptautiskā dimensija. 100 gadi kopš atzīšanas de iure un uzņemšanas Tautu 
Savienībā”.

Sarunās par abu šo notikumu vēsturisko kontekstu un sekām piedalījās 
Austrumeiropas politikas pētniecības centra vadošais pētnieks Dr.hist. Ainārs Lerhis, 
neatkarīgais pētnieks Dr.hist. Gints Apals, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks 
Dr. hist. Jānis Šiliņš un Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists Dr. hist. Edgars 
Ceske. Diskusiju vadīja LZA HSZN priekšsēdētājs Dr. hist. Guntis Zemītis.

Citi pasākumi
20. maijā lekciju cikla “Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā” ietvaros 

uzstājās HSZN priekšsēdētājs G. Zemītis ar lekciju, kurā atklāja astronomiskās un 
dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā. 

Lekcijā tika izcelts Saules attēlojums aizvēsturē – sākot ar Saules pielūgšanu 
Senajā Ēģiptē līdz pat latviešu svētku tradīcijām, kas saistītas ar saulgriežu cikliem. 
Senie latvieši Sauli novietoja visa centrā, kas atbilda zemnieku dzīvesveidam un ļāva 
izsekot dabā notiekošajiem procesiem. Visās indoeiropiešu valodās vārds saule (Sól) ir 
vienas saknes vārds – to kā interesantu faktu izcēla vadošais pētnieks.

20. augustā HSZN priekšsēdētājs G. Zemītis festivāla “Lampa” ietvaros vadīja 
sarunu “Vēstures romāns un vēstures mācīšanās”.

26. septembrī HSZN priekšsēdētājs G. Zemītis Latvijas Televīzijas raidījumā 
“4. studija” sniedza komentāru par Saules kaujas atrašanās vietu.

30. novembrī Valsts prezidenta kancelejā notika starptautiskās zinātniskās 
konferences, ko organizē LZA sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, organizācijas 
komitejas sēde. Sēdē piedalījās G. Zemītis.

10. decembrī LNB “Ziedoņa zālē” notika LZA un LNB organizētie Otrie Jāņa 
Stradiņa akadēmiskie lasījumi “Jānis Stradiņš Latvijas Zinātņu akadēmijā, zinātnē 
un dzīvē”. Ojārs Spārītis nolasīja referātu “Jāņa Stradiņa mantojuma smagums”, 
G. Zemītis – “Jāņa Stradiņa vēstures pētījumu fenomens”.

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

bija pieejamas šādas izstādes: 
Ingrīdas Ivanes izstāde “Augšup–lejup”, kas tika izvietota LZA izstāžu zālē jau  –
2020. gada noslēgumā, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, apmeklētājiem 
bija pieejama tikai no 2021. gada 29. jūlija līdz 6. augustam;
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2. septembrī atklāta izstāde “Pseidozinātniskā konference”, kurā tika izvietoti  –
desmit darbi. Darbu autori bija: Baiba Baiba tandēmā ar Annu Malicku, Katrī na 
Neiburga un Estere Grā vere, Krišs Salmanis kopā ar GolfClayderman, Ivars 
Grā vlejs un Jā nis Šneiders, savukārt Miķ eļa Fišera pseidozinātnisko teoriju 
interpretēja māksliniece Kerija Arne. Izstāde bija apskatāma līdz 2. oktobrim;
11. oktobrī tika atklāta HSZN organizētā LZA goda locekļa, kinorežisora Jāņa  –
Streiča gleznu izstāde “Gadījumi”/ “...Katrs gadījums ir kāda procesa liecība”. 
Izstāde bija apskatāma līdz 30. decembrim. 

Apbalvojumi
22. martā  Valsts prezidents Egils Levits pasniedza Cildinājuma rakstu LZA 

ārzemju loceklim Valteram Nollendorfam par neatsveramo ieguldījumu, izveidojot 
Latvijas Okupācijas muzeju par neaizstājamu Latvijas atmiņas institūciju.

10. aprīlī Valsts prezidents piešķīra Cildinājuma rakstu mākslas zinātņu doktoram, 
izcilajam latviešu mūzikas analītiķim un pētniekam, daudzu grāmatu autoram, LZA 
goda loceklim un HSZN loceklim Dr.art. Arnoldam Laimonim Klotiņam, sveicot 
viņu 87 gadu jubilejā un paužot atzinību par ieguldījumu muzikoloģijā un mūzikas 
vēstures izpētē.

14. aprīlī tieslietu sistēmas apbalvošanas padome nolēma piešķirt LZA HSZN 
goda doktoram Dr.iur. Romānam Apsītim I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža 
ieguldījumu tieslietu sistēmā.

20. aprīlī Valsts prezidents un Ordeņu kapituls nolēma par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu 
ordeņa komandieri vēsturnieku, LU LVI pētnieku, LZA goda doktoru Dr. hist. Kārli 
Kangeri.

21. aprīlī Valsts prezidents piešķīra Cildinājuma rakstu fi lozofei, profesorei, LU 
FSI direktorei, LZA īstenajai loceklei Dr.habil.phil. M. Kūlei, paužot pateicību par 
nozīmīgo ieguldījumu zinātnē un pētniecībā un sveicot 70 gadu jubilejā.

29. jūlijā Valsts prezidents piešķīra Cildinājuma rakstu mākslas vēsturniekam 
un gleznotājam, LZA goda loceklim Imantam Lancmanim, godinot Rundāles pils 
atjaunotāju 80 gadu jubilejā.

19. augustā Rīgas pilī Valsts prezidents pasniedza augstākos Latvijas valsts 
apbalvojumus HSZN locekļiem – Liepājas Universitātes rektorei, profesorei, Liepājas 
Universitātes Kurzemes humanitārā institūta vadošajai pētniecei, akadēmiķei, valsts 
emeritētajai zinātniecei Dr. habil. philol. Dacei Markus “Par mūža darbu un nozīmīgo 
veikumu augstākajā izglītībā un zinātnē, latviešu valodas kopšanā un stiprināšanā” un 
vēsturniekam, arheologam, bijušajam LU LVI direktoram, LZA HSZN priekšsēdētājam, 
akadēmiķim Dr. hist. Guntim Zemītim “Par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības 
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atjaunošanas periodā un ilggadējo darbu arheoloģijā, Latvijas vēstures un arheoloģijas 
izpētē”.

20. augustā Valsts prezidents pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni vēsturniekam, 
LU LVI pētniekam, LZA goda doktoram, Dr. hist. Kārlim Kangerim “Par mūža 
ieguldījumu Latvijas valsts vēstures pētniecībā un skaidrošanā sabiedrībai”.

8. oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents pasniedza Cildinājuma rakstus: dzejniekam, 
LZA goda loceklim Knutam Skujeniekam, juristam un politologam, LZA īstenajam 
loceklim Tālavam Jundzim, fi lozofei un profesorei, LZA īstenajai loceklei Maijai 
Kūlei un mākslas vēsturniekam un gleznotājam, LZA goda loceklim Imantam 
Lancmanim. Cildinājuma raksts piešķirts arī komponistam LZA goda loceklim 
Mārtiņam Braunam, kuram Valsts prezidenta apbalvojums tika nogādāts personīgi.

Sadarbība ar citām organizācijām 
LZA HSZN savā darbībā seko, lai nodaļa stiprinātu saikni ar vadošajām 

zinātniskajām institūcijām, kā arī tam, lai nodaļā būtu pārstāvēti visu humanitāro 
un sociālo zinātņu nozaru pārstāvji. Ar mērķi stiprināt sadarbību ar zinātniskajām 
institūcijām – Liepājas Universitāti, RSU, LNB u.c. – tika atjaunots LZA HSZN 
sastāvs. Par jaunu tradīciju kļūst sadarbība ar atmiņas institūcijām – īpaši ar Turaidas 
muzejrezervātu, izmantojot to piedāvātās iespējas aizsniegt plašu auditoriju, tādējādi 
gan popularizējot humanitārās un sociālās zinātnes, gan LZA.

LZA pārstāvniecība (eksperta statusā) starpinstitucionālajās grupās
G. Zemītis eksperta statusā piedalījās Valsts prezidenta rosinātā “Latviešu 

vēsturisko zemju likuma” izstrādē, darbojoties komisijā, kurā tika precizētas vēsturisko 
zemju robežas. 2021. gadā, gatavojot jauno Valsts pētījumu programmu “Letonika 2”, 
G. Zemītis piedalījās programmas uzdevumu apspriešanā Valsts prezidenta kancelejā, 
precizējot aktuālos uzdevumus vēsturē. 2. jūnija sēdē izskatīja IZM izstrādāto 
konceptuālo ietvaru VPP “Letonika 2”. HSZN Padomes un nodaļas locekļi izteica 
savus priekšlikumus konceptuālā modeļa pilnveidošanai, kas tika apkopoti un iesniegti 
IZM.

Sadarbība ar valsts institūcijām
2021. gadā turpinājās sadarbība ar Valsts prezidenta kanceleju, izveidojot kopīgu 

LZA un Valsts prezidenta kancelejas organizācijas komiteju, organizējot zinātnisko 
konferenci “Latvijas Republikas Satversmei – 100” (notika 2022. gada 16. februārī). 

Sadarbībā ar LNB organizēti otrie Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi. G. Zemītis 
piedalījās LNB organizētajā diskusiju ciklā “Pēterbaznīcas sarunas” (pieejams YouTube 
kanālā).  



Atbilde uz informācijas pieprasījumiem
Atbildot uz LNB direktora, LZA goda locekļa Andra Vilka priekšlikumu piešķirt 

kādai no Rīgas ielām vai laukumiem baltkrievu izcelsmes Eiropas 16. gadsimta 
humānista, apgaismotāja un grāmatniecības pamatlicēja Franciska Skarinas vārdu, tika 
sagatavota LZA Senāta apstiprināta atbalsta vēstule, kas iesniegta Rīgas domei. 

Nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis
Zinātniskās sekretāres p.i. Vera Hohlova
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E pasts: lmzn@lza.lv

Nodaļas padome
Nodaļas priekšsēdētāja Baiba RIVŽA
Nodaļas priekšsēdētājas vietnieks Bruno ANDERSONS
Zinātniskās sekretāres p. i. Zaiga OBORENKO
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.
Inga Ciproviča, īst. loc.
Edīte Kaufmane, īst. loc.
Aldis Kārkliņš, īst. loc.
Ina Alsiņa, kor. loc.
Biruta Bankina, kor. loc.
Edīte Birģele, kor. loc.
Zinta Gaile, kor. loc.
Daina Kārkliņa, kor. loc.
Tatjana Ķince, kor. loc.
Gunārs Lācis, kor. loc.

Līga Lepse, kor. loc.
Sandra Muižniece-Brasava, kor. loc.
Līga Paura, kor. loc.
Dalija Segliņa, kor. loc.
Ilze Skrabule, kor. loc.
Juris Skujāns, kor. loc.
Mārtiņš Šabovics, 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.
Jānis Ozoliņš, kor. loc.



Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas darbība

Lauksaimniecības un meža zinātņu  nodaļa (LMZN) šobrīd apvieno 40 LZA locekļus, 
t. sk. 1 goda locekli, 14 īstenos, 4 ārzemju locekļus un 21 korespondētājlocekli.

LMZN darbs tika organizēts, pamatojoties uz 2021. gada 22. aprīlī parakstīto 
līgumu par sadarbību starp Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA), Latvijas Lauksaim-
niecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) un Zemkopības ministriju (ZM). 

Līgums 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 2021. 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 lauksaimnieku zinātnieku asociāciju (NJF), Eiropas 
Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju (The Union of European 
Academies for Sciences Applied to Agriculture, Food and Nature, UEAA) un citām 
institūcijām. 

Sadarbībā ar šīm organizācijām tikuši izstrādāti valstiski svarīgi dokumenti 
un likumprojekti, zinātnes projekti par lauksaimniecības lomu 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. 
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Pēteris Zālītis, kor. loc.
Oskars Fejs, ārz. loc.

māksla
Arta Dumpe, goda loc.



LZA UN VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS

INTERFRAME-LV
Projekts INTERFRAME-LV ir viens no valsts pētījumu programmas “Latvijas 

mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” pieciem projektiem. Tā būtība 
ir novērtēt globālo norišu ietekmi uz ilgtspējīgi virzītu Latvijas tautsaimniecības 
un sabiedrības modeli; izvērst ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības variācijas 
maksimāli labvēlīgam sabiedrības un tautsaimniecības attīstības rezultātam, zinātniekiem 
sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību 
savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju 
sadarbības padomi u.c. Projekts ietver Latvijas ilgtermiņa sociālekonomiskās attīstības 
pētījumus un tajos identifi cētos nepieciešamos risinājumus. 

Projekts INTERFRAME-LV tiek īstenots Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes 
Baibas Rivžas vadībā, kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei 
(LLU), Latvijas Universitātei (LU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) un Agroresursu 
un ekonomikas institūtam (AREI).

reCOVery-LV
Latvijas Zinātnes padome valsts pētījumu programmas ietvaros fi nansē LU 

pētniecības projektu “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas 
tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai 
pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)”. Projekta partneri ir LZA un LLU. 
Projekta izstrādē ir iesaistīta starpdisciplināra pētnieku komanda no LU, LZA, LLU, 
RSU un RTU.

Projekta mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas 
ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un 
inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas 
radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas 
ekonomikas attīstību.

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU AKTIVITĀTES

INTERFRAME-LV

Zinātnisks seminārs profesora Ervīda Grinovska atcerei 
“Dažādība zinātnes pētījumos”

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) sadarbībā ar VPP 
projektu INTERFRAME-LV 2021. gada 20. janvārī rīkoja zinātnisku semināru 
“Dažādība zinātnes pētījumos”, veltītu profesora Ervīda Grinovska atcerei. LZA un 
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LLU pētnieki prezentēja pētījuma rezultātus, kuri veikti VPP INTERFRAME-LV un 
reCovery-LV ietvaros. 

INTERFRAME-LV” gada rezultātu apkopojums
2021. gada 20. janvārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenotā projekta 

“Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā – 
INTERFRAME-LV” sanāksme par veikto pētījumu rezultātu apkopošanu un ieteikumu 
izstrādi izmantošanai rīcībpolitikā. LZA sadarbības partneri, specializējoties tēmās, 
šajā projektā ir: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (digitalizācija izglītības, 
uzņēmējdarbības, pārvaldības attīstībai); Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa 
universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts (klimata izmaiņas).

Projekta vadītāja akadēmiķe B. Rivža kopā ar sadarbības institūciju pārstāvjiem 
kā vienu projekta rezultātu apkopošanas formu apsprieda monogrāfi jas veidošanu 
un izdošanu angļu un latviešu valodā. Līdzās attiecīgo tēmu pētījumu rezultātu 
apkopojumam tiks arī izstrādāti un monogrāfi jā publicēti tālākās attīstības scenāriji 
globālo un eiropeisko procesu kontekstā. Projektā ir arī akcentēta zinātnes un prakses 
vienotība maksimāli labvēlīgai sabiedrības un tautsaimniecības attīstībai, un gan 
pētījumu gaitā, gan monogrāfi jā, gan citās rezultātu prezentēšanas formās iezīmējas 
zinātnieku sadarbība ar dažādām profesionālajām organizācijām un pārvaldes 
institūcijām. 

LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par projektu 
“INTERFRAME-LV”

Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2021. gada 
11. martā projekta INTERFRAME-LV sekcijā LLU profesore un LZA ģenerālsekretāre 
akadēmiķe B. Rivža iepazīstināja ar INTERFRAME-LV rezultātu pārskatu, 
īpaši uzsverot akadēmisko un zinātnisko guvumu, t. sk. zinātniskā cilvēkkapitāla 
papildinājumu ar jauniem doktoriem, un tālāk veicamos darbus. Tika pavēstīta 
aktualitāte, ka 2019. gadā sāktā un 2021. gadā noslēgt plānotā projekta īstenošanas 
termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam. Tas nepieciešams galvenokārt tāpēc, ka 
projekta noslēguma publikācijās un monogrāfi jā ir svarīgi aktualizēt Covid-19 ietekmi 
uz pētītajiem procesiem un sniegt 2020. gada un daļēji 2021. gada izvērtējumu.

VPP projekta INTERFRAME-LV atskaite par 2019.–2020. gadu 
un 2021. gada plānotās aktivitātes

2021. gada 14. aprīlī notika divas valsts pētījumu programmas “Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” īstenošanas un uzraudzības 
komisijas sēdes, kurās VPP projekta INTERFRAME-LV vadītāja akadēmiķe Baiba 
Rivža prezentēja saturiskajos pārskatos par 2019.–2020. gada periodu atspoguļoto 
informāciju un prezentēja 2021. gada plānotās aktivitātes.
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Prezentācijā akadēmiķe B. Rivža uzsvēra šajā laika periodā projekta ietvaros 
sasniegtos rezultātus, horizontālo uzdevumu izpildi, sadarbību ar ieinteresētajām 
pusēm un projekta mērķa grupām, kā arī projekta īstenošanas gaitu kopumā.

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Agrāro zinātņu asociāciju
2021. gada 6. maijā notika tiešsaistes seminārs, kuru rīkoja LZA LMZN un VPP 

projekts INTERFRAME-LV sadarbībā ar Ziemeļvalstu Agrāro zinātņu asociācijas 
(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.

Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science 
for Rural Development 2021”

2021. gada 13. maijā notika LLU ESAF starptautiskā zinātniskā konference 
“Economic Science for Rural Development 2021” ar mērķi iepazīstināt sabiedrību, 
jaunos zinātniekus, doktorantus, sadarbības partnerus un zinātnes sabiedrību ar 
jaunākajiem pētījumiem un zinātniskajām atziņām. 

Foruma organizators – LLU ESAF. Foruma sadarbības partneri: valsts pētījumu 
programmas projekts INTERFRAME-LV, valsts pētījumu programmas projekts 
reCOVery-LV, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Ziemeļvalstu 
Lauksaimniecības zinātnieku apvienība (NJF) u.c. Konferencē attālināti piedalījās 
vairāk nekā 130 dalībnieki no 12 valstīm: Nīderlandes, Baltkrievijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Latvijas, Ukrainas, Polijas, Ungārijas, Gruzijas, Indijas, Lielbritānijas, 
Krievijas. Konferencē projekta INTERFRAME-LV pētnieki piedalījās diskusijā par 
projektā izstrādātajiem pētījumiem, sniedza priekšlikumus Latvijas un tās reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai, balstoties uz digitalizācijas, ekonomikas dažādošanas un 
izglītības pasākumiem.

Starptautiskais seminārs “Young Qualifi ed Workers: Empowerment and 
Participation – Strategies in the Baltic States and in the European Union”
Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKrA) 2021. gada 27.–28. maijā notika starptautisks 

seminārs “Jauniešu darbs: spēka un kvalitātes avoti”. To organizēja LKrA sadarbībā ar 
EK tīkla organizāciju EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Vācija). Seminārā 
akadēmiķe B. Rivža prezentēja jaunākos LZA īstenotā projekta INTERFRAME-LV 
pētījumu rezultātus par digitalizācijas laikmeta iespējām un riskiem. 

INTERFRAME-LV iesaistās 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta darbā
Projekta INTERFRAME-LV pētnieki 2021. gada 16.–17. jūnijā attālināti 

piedalījās 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. Foruma centrālā norises vieta bija 
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Gulbenes novada Stāmeriena. INTERFRAME–LV pētnieki iepazinās ar labās prakses 
piemēriem perspektīvā procesā – iedzīvotāju aizvien masveidīgākā lauku reģionu izvēlē 
ne tikai par atpūtas, bet arī pastāvīgu dzīves un darba vietu. Parlamenta dalībnieki 
foruma rezolūcijā iesniedza priekšlikumus par pētniecības atbalstu reģionu potenciāla 
izmantošanai un valsts policentriskai attīstībai.

INTERFRAME-LV būtu turpināmi iesāktie pētījumi par digitālo pārveidi, 
ekonomikas dažādošanu, izglītības, t. sk. mūžizglītības attīstību, jauna tipa darbaspēka 
sagatavošanu un reģionālās nevienlīdzības mazināšanu.

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki prezentē pētījumu rezultātus
IV Starptautiskajā ekonomikas forumā

 INTERFRAME-LV dalībnieki aktīvi iesaistījās Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta rīkotajā IV starptautiskajā Ekonomikas forumā “Nākotnes 
ekonomika: globalizācijas izaicinājumi Eiropai un Baltijai 21. gadsimtā”, kas notika 
2021. gada 17. septembrī LZA. VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki prezentēja 
savu pētījumu rezultātus. 

INTERFRAME-LV starptautiskā konferencē par reģionālo attīstību
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 2021. gada 22. oktobrī notika LZA 

īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi 
starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)” (vadītāja akadēmiķe B. Rivža) kopā ar 
LLU un Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti organizētā 7. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Reģionālās attīstības tendences ES valstīs 2021”. Konferencē piedalījās 
zinātnieki no piecām valstīm – Polijas, Ungārijas, Čehijas, Lietuvas un Latvijas. 

Projektu INTERFRAME-LV pārstāvošie zinātnieki dalījās pētījumu rezultātos 
par digitalizāciju un digitālo transformāciju, kuras paātrinājumu izraisījuši Covid-19 
pandēmijas radītie apstākļi valsts pārvaldē, atvērtajā Eiropas ekonomikā, izglītības 
sistēmā, bioekonomikas nozarē, reģionālajā attīstībā, kā arī pauda viedokļus citās 
konferencē risinātajās galvenajās tēmās – vides politikas īstenošana un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana, bezdarbs Covid-19 pandēmijas ietekmē pirmspensijas 
vecuma iedzīvotājiem un jauniešiem, darba integrācija sociālajos uzņēmumos, lauku 
uzņēmējdarbības vides attīstība, pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija, viedā 
lauku attīstība, fi lantropiskas pieredzes tendences starp biznesa organizācijām Latvijā 
u.c.

Diskusija par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret Covid-19 vakcināciju
Kas bremzējis un kas veicinājis Latvijas iedzīvotāju vakcinēšanos pret Covid-19? 

Šis ir viens no jautājumiem, kas nodarbinājis zinātniekus projektā INTERFRAME-LV. 
Lai iepazīstinātu sabiedrību ar pētījuma atziņām, zinātnieki 2021. gada 10. novembrī 
tiešsaistes preses konferencē runāja par statistiski nozīmīgākajiem psiholoģiskajiem, 
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sociālajiem, ekonomiskajiem un zināšanu faktoriem, kas ietekmējuši iedzīvotāju 
uzvedību pandēmijas laikā.

reCOVery-LV
Projekta “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības 

potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas 
izraisītas krīzes” izstrādē iesaistīta starpdisciplināra pētnieku komanda no Latvijas 
Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

Projekta mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas 
ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un 
inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas 
radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas 
ekonomikas attīstību. Padziļināti tiks analizēta produktivitāte kā izaugsmes veicināšanas 
faktors, kritiskākas eksporta nozares, pārtikas piegāžu ķēžu pārstrukturēšana, 
komercbanku sistēmas efektivitāte un infrastruktūras modernizācija. Tiks izsekoti 
procesi, kuriem ir potenciāls izraisīt strukturālas un institucionālas pārmaiņas Latvijas 
tautsaimniecībā. Tiks novērtētas arī starptautiskās politiskās norises, kas potenciāli 
ietekmēs starptautisko tirdzniecību, investīcijas un darbaspēka plūsmu.

LZA un LLU projekta “reCOVery-LV” uzdevumu izpildē
2021. gada janvārī un februārī LZA LMZN un LLMZA prezidija sēdēs ir 

uzklausīti un apspriesti darba pakešu vadītāju profesoru Irinas Pilveres (pētniecības 
joma: vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un 
pēckrīzes laikā Latvijā) un B. Rivžas (strukturālās izmaiņas valsts ekonomikā) 
ziņojumi par projekta “reCOVery-LV” uzdevumu izpildi. 

LU 79. Starptautiskajā konferencē par atveseļošanās potenciālu 
“reCOVery-LV” pētījumos

Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā konferencē 2021. gada 4. martā 
projektam bija veltīta sesija “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars 
Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma 
veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes”. Zinātnieki diskutēja par iespējām un 
riskiem tautsaimniecības stresa apstākļos, produktivitātes celšanas izaicinājumiem un 
tautsaimniecības strukturālo transformāciju. Sekcijā par tautsaimniecības strukturālo 
transformāciju pētījumus prezentēja akadēmiķes B. Rivžas vadītās darba paketes 
zinātnieki.
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Diskusija “Covid-19: zāles ekonomikas ārstēšanai 
un hroniskās slimības riski”

Projekta “reCOVery-LV” pētnieku komanda 2021. gada 9. martā piedalījās 
tiešsaistes publiskajā diskusijā  “Covid-19: zāles ekonomikas ārstēšanai un hroniskās 
slimības riski”, kurā iepazīstināja ar 80 pētnieku izstrādātajiem ieteikumiem Covid-19 
izraisītās ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Diskusijas notika četrās paneļdiskusijās, 
ieskicējot pētījumu rezultātus un sagatavotos ieteikumus politikas veidotājiem.

PROJEKTA IETVAROS IZDOTAS DIVAS MONOGRĀFIJAS

Monogrāfi ja “Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā 
un pēckrīzes izrāviena iespējas”

Monogrāfi jā “Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena 
iespējas” (2021) analizētas pandēmijas krīzes ekonomiskās sekas Latvijā, novērtēta 
valsts atbalsta efektivitāte, pierādīta inovāciju un digitālās transformācijas vitālā 
nepieciešamība un meklēti veidi, kā veicināt tautsaimniecības izrāvienu pēc krīzes un 
kādām strukturālajām izmaiņām ir jānotiek tautsaimniecībā. Monogrāfi jas zinātniskā 
redaktore ir Dr.habil.oec. Inna Šteinbuka, monogrāfi jas autori ir pētnieku komanda 
no Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. 

Monogrāfi ja “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības 
stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”

Monogrāfi ju “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana 
krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā” (2021) izstrādāja autoru kolektīvs, galvenā 
redaktore Dr.oec. Irina Pilvere. Autoru kolektīvs – 29 zinātnieki un studenti – pārtikas 
tehnoloģiju inženieri, ekonomisti, biologi, agronomi, sociologi un ķīmiķi no Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes un Dārzkopības institūta, izmantojot uzkrātās zināšanas 
dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā, veica pētījumu Latvijas lauksaimniecības 
un pārtikas uzņēmumu pārstrukturēšanai pēkšņas pārtikas sistēmas krīzes laikā un 
pēckrīzes laikā. Monogrāfi jā analizētas iespējas, kā atjaunot pārtikas ķēdes pēc Covid-19 
izraisītajiem ekonomiskās darbības ierobežojumiem septiņās lauksaimniecības nozarēs 
un sagatavoti priekšlikumi uzņēmējiem un politikas veidotājiem. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN DALĪBA STARPTAUTISKĀS UN 
VIETĒJĀS KONFERENCĒS

LLU Lauksaimniecības fakultātē 2021. gada 25.–26. februārī notika ikgadējā 
konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”, kurā pulcējās lauksaimniecības nozares 
zinātnieki, studenti, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji, lai kopīgi 
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diskutētu par aktualitātēm zinātniskajos pētījumos un arī pārrunātu lauksaimniecības 
politikas virzību.

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē 2021. gada 11.–14. maijā 
notika starptautiskā konference “Economic Science for Rural Development”, 
(Ekonomikas zinātne lauku attīstībai), kurā piedalījās arī projekta INTERFRAME-LV 
pētnieki. 

LZA LMZN un VPP projekts INTERFRAME-LV sadarbībā ar Ziemeļvalstu Agrāro 
zinātņu asociāciju piedalījās tiešsaistes semināros (2. septembrī, 7. oktobrī, 4. novembrī, 
2. decembrī, 6. janvārī, 3 februārī, 3. martā, 7. aprīlī, 5. maijā, 2. jūnijā).

2021. gada 30. aprīlī norisinājās Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku 
asociācijas (NJF) un Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvija) tiešsaistes kopsapulce, 
ar ārzemju kolēģu piedalīšanos. Kopsapulcē notika paneļdiskusija: “NJF Latvija 
sekciju darbība 2020. gadā un ieceres 2021. gadā”, kurā piedalījās Baiba Rivža, Līvija 
Zariņa, Diāna Ruska, Ainis Lagzdiņš, Vitālijs Osadčuks.

SADARBĪBA AR UNIVERSITĀTĒM
LMZN, LLU un Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes rīkotā 7. starptautiskā 

tiešsaistes konference “Trends in Regional Development in the EU Countries 
2021”

2021. gada 22. oktobrī VPP projekta INTEFRAME–LV pētnieki piedalījās LLU un 
Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes rīkotajā starptautiskajā tiešsaistes konferencē 
“Trends in Regional Development in the EU Countries 2021”.

LMZN SĒDES
2021. gadā tika organizētas astoņas LMZN un LLMZA prezidija kopsēdes, kurās 

tika apspriestas aktuālas nodaļas tēmas, projektos paveiktais un projektu pētījumi 
rezultāti, prezentēti 2020. gada zinātnes sasniegumi, apspriesta Lauku skates norise un 
konkursa “Sējējs 2021” gaita.  

SADARBĪBA AR LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU 
AKADĒMIJU

LLMZA un LZA LMZN kopsapulce
Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā 2021. gada 10. septembrī notika 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kopsapulce. 

UEAA (The Union of European Academies for Sciences Applied to Agriculture, 
Food and Nature), kurā darbojās arī LLMZA un LZA LMZN pārstāvji, attālinātajā 
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sarunā 2021. gada 30. novembrī ar Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāl-
direktorāta pārstāvjiem uzsvēra, ka pastāv bažas par bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos un klimata pārmaiņām, un norādīja, ka mežiem ir svarīga loma šo 
draudu mazināšanā. 

REALIZĒTIE STARPTAUTISKIE PROJEKTI 

LMZN sadarbībā ar LLMZA locekļu dalība projektos: 
HORIZON 20201.  projekts 771134 ERA-NET SusCrop (Sustainable Crop 
Production), (2017–2021).
HORIZON 20202.  projekts 773324 Forest  Value – Innovating forest-based 
bioeconomy (2017–2021).
HORIZON 20203.  projekts Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management (DISARM) (2019–2021).

KONKURSS ”SĒJĒJS  2021”
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmiju, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu 
un Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizēja konkursu “Sējējs 2021”. Tas ir 
ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā 
un lauksaimniecībā.

Starp konkursa “Sējējs 2021” laureātiem ir arī LZA LMZN un LLMZA pētnieki:
Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” • Mg.agr. Vijai Strazdiņai, ziemas 
kviešu selekcijas grupas vadītājai Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes 
pētniecības centrā; 
Balva “Zinātne praksē un inovācijas” • Dr.agr. Dzintrai Dēķenai par promocijas 
darbu “Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu”, zinātniskā 
vadītāja LLU prof. Dr.agr. Ina Alsiņa.

LAUKU SKATES –  KONKURSI
LMZN sadarbībā ar LLMZA organizēja lauku izmēģinājumu un laboratoriju 

eksperimentu skates.

Lauku skates 2021
Zinātniskā institūcija Datums
LLU Lauksaimniecības fakultāte 30. jūnijs
LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” 1. jūlijs
Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI ) “Stende” 2. jūlijs
LLU Zemkopības zinātniskais institūts 8. jūlijs
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Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 9. jūlijs
LLU Tehniskās fakultātes “Ulbrokas Zinātniskais centrs” Jelgavā 26. jūlijs
LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” 30. jūlijs
LLU APP Dārzkopības institūts 27. augusts

JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSS 
“RAŽAS SVĒTKI VECAUCĒ 2021”

2021. gada 4. novembrī attālināti norisinājās 21. LLU Lauksaimniecības fakultātes 
zinātniski praktiskais seminārs “Ražas svētki Vecaucē”, kam tika dota pasaules 
globālajām aktualitātēm atbilstoša tēma “Raža ekstremālos apstākļos”. Zinātnieku 
ziņojumos dominēja klimata pārmaiņu vadībai nepieciešamo lauksaimniecības prakšu 
izvērtējums un turpmākās plānotās aktivitātes augšņu klasifi cēšanā, plūmju audzēšanā, 
cūkkopībā un ārstniecības augu kultivēšanā. 

“Ražas svētku Vecaucē” uzvarētājas ir LZA LMZN un LLMZA jaunās pētnieces 
un viņu zinātniskie vadītāji: 

Mg. agr. Irina Sivicka, “Ēteriskās eļļas satura izmaiņas raudenes kloniem pa 
gadiem”, zinātniskais vadītājs Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs; 

Mg. art. Agrita Švarta, “Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu”, zinātniskā 
vadītāja Dr.arg. Gunita Bimšteine.

LZA LMZN LOCEKĻU APBALVOJUMI

LZA NOZĪMĪGĀKIE ZINĀTNES SASNIEGUMI 2021. GADĀ
Dr.agr. Sanita Zute, Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.agr. Imants Jansons, Dr.agr. Inga 

Jansone, Dr.agr. Māra Bleidere, Dr.agr. Lilija Degola, Dr.oec. Andris Miglavs, 
Dr.oec. Alberts Auziņš, Dr.oec. Agnese Krieviņa, Mg.sc.soc. Ieva Leimane – 
jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai 
cūkkopībā.

Dr.chem. Dzintars Začs, Dr.chem. Ingus Pērkons, Elīna Pasečnaja, Eļnora 
Abdulajeva, Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna – pirmo reizi 
zinātnes vēsturē izpētīta noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras 
reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos.

LZA ATZINĪBAS RAKSTI PAR PĒTĪJUMIEM 2021. GADĀ

Atzinības raksts autoru kolektīvam par pētījumu, kas apkopots monogrāfi jā 
“Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes 
laikā Latvijā”. Galvenā redaktore Dr. oec. Irina Pilvere, 29 autoru kolektīvs – zinātnieki 
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un studenti – pārtikas tehnoloģiju inženieri, ekonomisti, biologi, agronomi, sociologi 
un ķīmiķi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Dārzkopības institūta.

Atzinības raksts Ērikam Hānbergam un Dr.silv. Jurģim Jansonam par grāmatu 
“Silavieši. Stāsti par Latvijas mežu un meža zinātniekiem”. 

Atzinības raksts Dr.sc.ing. Leonardam Līpiņam par pētījumiem, kas apkopoti 
grāmatā “Koksnes mācība”. 

LZA LIELĀ MEDAĻA 2021
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa 2021. gadā piešķirta Dr.biol. Edītei 

Kaufmanei. Viņa ir LZA īstenā locekle, LLMZA īstenā locekle, komercaugļkopības 
veidotāja un attīstītāja Latvijā, LLU APP “Dārzkopības institūta” Ģenētikas un 
selekcijas nodaļas vadošā pētniece. 

LZA VĀRDBALVAS 2022
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā  piešķirta  LVMI “Silava” 

direktoram, Dr.silv. Jurģim Jansonam.
Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē piešķirta 

Dr.sc.ing. Ziedonim Sarmulim.

LZA JAUNO ZINĀTNIEKU BALVA
Jauno zinātnieku balva 2022. gadā piešķirta  Mg.silv. Valteram Samarikam.

2021. gada 25. novembrī  par LZA īsteno locekli ievēlēta Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, 
par korespondētājlocekļiem Dr.biol. Jānis Ozoliņš un Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics.

Nodaļas priekšsēdētāja  Baiba Rivža
Zinātniskās sekretāres p.i.  Zaiga Oborenko
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

2021. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas starptautiskā darba virzieni bija:
1) sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām un darbs šajās 

organizācijās,
2) tikšanās ar vēstniekiem, vēstniecību pārstāvjiem, starptautisku organizāciju 

pārstāvjiem,
3) divpusējās sadarbības aktualizācija,
4) īstermiņa apmaiņas vizītes, 
5) Baltijas zinātņu akadēmiju sadarbība,
6) citas aktivitātes.

1. Sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām
2021. gadā starptautiskās zinātniskās organizācijas (piem., ALLEA, EASAC, ISC) 

organizēja konferences, ģenerālās asamblejas, tematiskās konferences, vebinārus un 
citas aktivitātes. Visi pasākumi notika tiešsaistē. 

Starptautisko zinātnisko organizāciju ziņojumi un citi materiāli tiek pārsūtīti LZA 
nodaļām un/vai Senātam, kā arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajai bibliotēkai.

2021. gadā LZA darbs starptautiskajās zinātniskajās organizācijās:
ALLEA (Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija):
apzināti iespējamie eksperti ALLEA darba grupai “Ētika zinātnē un jaunajās • 
tehnoloģijās” (Group on Ethics in Science and New Technologies);
dalība Eiropas Komisijas organizētajā apmācībā par zinātnes lomas palielināšanu • 
politikas veidošanā un zinātnieku iesaisti politikas veidošanā; 
piedalīšanās pētījumā par zinātņu akadēmiju dalību zinātnes politikas veidošanā;  • 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļā apzināti potenciālie LZA eksperti dalībai • 
projektā “Klimata ilgtspēja akadēmiskajā sistēmā”;
dalība ekspertu konkursā ALLEA un Nīderlandes Mākslu un zinātņu akadēmijas • 
projektam “Veselības nevienlīdzība Eiropā”; no LZA pieteikts viens eksperts;
dalība tiešsaistes seminārā ar ziņojumu par viltus ziņu izplatīšanu zinātnē – kā • 
identifi cēt viltus ziņas un kā tās novērst. Ar ALLEA ziņojumu “Fact or Fake? 
Tackling Science Disinformation” var iepazīties LZA mājaslapā;
dalība ALLEA ģenerālajā asamblejā, kurā LZA pārstāvēja LZA prezidents Ivars • 
Kalviņš, ārlietu sekretārs akadēmiķis Modris Greitāns, Starptautisko sakaru nodaļas 
vadītāja Ilze Trapenciere. Ģenerālās asamblejas laikā notika Somijas Zinātņu 
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akadēmijas organizēts simpozijs “Zinātne pāri robežām”, kurā diskutēja par 
starpdisciplinaritāti pētniecībā un tās ietekmi zinātnē un sabiedrībā. Tika apspriests, 
vai un kā mainās robežas starp zinātni un politiku; vai nepieciešams stiprināt zinātni 
un tās robežas, lai risinātu dezinformācijas problēmu sabiedrībā;
dalība ALLEA konferencē par akadēmisko brīvību un zinātnes komunikāciju. • 
Piedalījās LZA ārlietu sekretārs M. Greitāns un Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja 
I. Trapenciere;
sagatavots un papildināts materiāls par LZA lomu zinātnes politikas veidošanā un • 
tās attīstībā un izvērtēšanā (pēc ALLEA pieprasījuma);
piedalīšanās ALLEA organizētā 1. vebinārā par zinātņu akadēmiju lomu Covid-19 • 
apstākļos;
piedalīšanās Berlīnes Zinātnes nedēļas tiešsaistes pasākumā, kura laikā notika  • 
Madame de Staël  balvas pasniegšana un laureātes Helēnas Kelleres lekcija 
“Klimata pārmaiņas un cilvēktiesību tiesa”. Piedalījās LZA Starptautisko sakaru 
nodaļa;  
regulāra informācijas apmaiņa un sarakste ar ALLEA.• 

EASAC (Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices zinātņu akadēmiju konsultatīvā 
padome):

dalība tiešsaistes seminārā “Zinātnes komunikācija Covid-19 pandēmijas apstākļos”; • 
piedalījās LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere; 
dalība EK (JRC) seminārā “Zinātne politikas veidošanai Latvijā); piedalījās LZA • 
prezidents I. Kalviņš, LZA ārlietu sekretārs M. Greitāns, Starptautisko sakaru nodaļas 
vadītāja I. Trapenciere, ārējo sakaru organizētājs Kristaps Broks; 
dalība EASAC ikgadējā sanāksmē un darba grupā par klimata pārmaiņām. Piedalījās • 
LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere;
dalība EASAC Padomes sanāksmē un darba grupās. Piedalījās LZA Starptautisko • 
sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere.

ISC (Starptautiskā Zinātnes padome):
tiešsaistes sanāksme ar ISC valdi par ISC darbības stratēģiju turpmākajos gados;• 
ISC seminārs par vakcinācijas nevienlīdzību; piedalījās I. Trapenciere; • 
LZA dalība ISC pētījumā par Globālo risku uztveri zinātniskajās kopienās;• 
dalība ISC Ģenerālās Asamblejas sēdē (tiešsaistē). Piedalījās Starptautisko sakaru • 
nodaļa (I. Trapenciere, K. Broks). I. Trapenciere piedalījās balsojumā par ISC 
prezidenta, valdes un padomes sastāvu, budžetu un rezolūcijām, kā arī darba grupu 
sesijās;
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sagatavota LZA atbalsta vēstule ANO aktivitātei “Starptautiskais gads par • 
fundamentālo zinātni ilgtspējīgai attīstībai 2022” (International Year of Basic 
Sciences for Sustainable Development 2022);
saņemts ISC ziņojums • Global Risks Perceptions Report 2021. Saite uz ziņojumu 
ievietota LZA mājaslapā un nosūtīta LZA nodaļām. 

Japānas ZA STS Forums: 
6.–8. oktobrī tiešsaistē notika ikgadējais Japānas ZA organizētais STS Forums • 
(Science and Technology Forum). LZA tajā pārstāvēja LZA ģenerālsekretāre 
akadēmiķe Baiba Rivža un Starptautisko sakaru nodaļa (K. Broks un 
I. Trapenciere). 

ESAF ģenerālā asambleja:
Piedalīšanās Eiropas Zinātnes padomdevēju • (European Science Advisors’ Forum) 
ģenerālajā asamblejā tiešsaistē. Latvijas Zinātņu akadēmiju ESAF asamblejā 
pārstāvēja LZA ģenerālsekretāre B. Rivža, Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas 
nodaļas priekšsēdētājs P. Trapencieris, Starptautisko sakaru nodaļa (K. Broks, 
I. Trapenciere). 

2. Tikšanās ar vēstniekiem un starptautisko institūciju pārstāvjiem
28. aprīlī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa un LZA Ekonomikas institūta 
direktores Ņinas Lindes tikšanās ar Uzbekistānas vēstnieku Latvijā Kadambaju 
Sultanovu. Piedalījās arī Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere un 
starptautisko sakaru organizators K. Broks. Sanāksmē tika apspriestas zinātņu 
akadēmiju turpmākās sadarbības iespējas; LZA piedāvāja Uzbekistānas pusei 
papildinājumus sadarbības līgumā. Puses nolēma pārskatīt esošā sadarbības līguma 
saturu. Uzbekistānas vēstnieks uzaicināja LZA prezidentu I. Kalviņu piedalīties 
Uzbekistānas prezidenta vēlēšanu ofi ciālajā novērošanā.
20. augustā•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku 
Timuru Primbetovu. Piedalījās LZA Ekonomikas institūta direktore Ņ. Linde un 
starptautisko sakaru organizators K. Broks. Sanāksmē tika apspriestas zinātņu 
akadēmiju turpmākās sadarbības iespējas.
20. septembrī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Kazahstānas ZA 
akadēmiķi Abdraimu Bakitdžanu (Abdraim Bakytzhan). Piedalījās LZA Ekonomikas 
institūta direktore Ņ. Linde, Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere 
un starptautisko sakaru organizators K. Broks.  Apsprieda dalību Kazahstānas 
ZA organizētajās augsta līmeņa starptautiskajās konferencēs un citus sadarbības 
jautājumus.
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20.–24. septembrī•  LZA notika Ukrainas Politikas zinātņu akadēmijas prezidenta 
Petro Miroņenko un delegācijas vizīte LZA. P. Miroņenko pasniedza Ukrainas 
Politikas zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa diplomu akadēmiķim Ojāram 
Spārītim, tikās ar LZA Sociālo zinātņu nodaļas pārstāvjiem un apsprieda turpmākās 
sadarbības virzienus žurnālu redkolēģijās, dalību konferencēs, kopīgu konferenču 
rīkošanu un citus sadarbības aspektus. P. Miroņenko dāvināja grāmatas Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
14. oktobrī•  LZA ģenerālsekretāre akadēmiķe B. Rivža un Starptautisko sakaru 
nodaļas vadītāja I. Trapenciere piedalījās seminārā par godu Kazahstānas 30 gadu 
neatkarības gadadienai. 
19. oktobrī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Čehijas Republikas 
vēstnieci Latvijā Janu Hinkovu (Jana Hynková) un Čehijas Republikas vēstniecības 
pirmo sekretāri Martu Huškovu (Marta Hušková). Piedalījās LZA Starptautisko 
sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere. Puses apsprieda Latvijas Zinātņu akadēmijas 
un Čehijas Zinātņu akadēmijas līdzšinējo sadarbību, kā arī turpmākās sadarbības 
iespējas un virzienus. Tika apspriesta Čehijas Zinātņu akadēmijas prezidentes Evas 
Zažimalovas (Eva Zažímalová) vizīte Latvijā.
22.–25. oktobrī•  LZA prezidents I. Kalviņš bija komandējumā Uzbekistānā, kur 
piedalījās Uzbekistānas vēlēšanu procedūras novērošanā, kā arī tikās ar Uzbekistānas 
ZA prezidentu B. Juldaševu un akadēmijas vadību, pārrunājot turpmākās sadarbības 
iespējas, un dalījās pieredzē par inovāciju veicināšanu. I. Kalviņš apmeklēja 
Taškentas Farmaceitisko institūtu, tikās ar rektoru Kamalu Rizajevu, profesūru 
un studentiem, nolasīja lekciju un tika ievēlēts par Farmaceitiskā institūta goda 
profesoru. I. Kalviņš apmeklēja Materiālzinātņu institūtu, tā inovāciju poligonu 
un saules enerģijas izmantošanas kompleksu; kā arī apmeklēja Augu valsts vielu 
ķīmijas institūtu, ar direktoru Šomansuru Sagdulajevu (Shomansur Sh. Sagdullaev) 
apsprieda sadarbības iespējas inovācijā un zinātnes komercializācijā. I. Kalviņš 
apmeklēja arī Krievijas Pļehanova Ekonomikas universitāti Taškentā; ar rektoru 
Kalandaru Abdurahmanovu pārrunāja ekonomikas nozares speciālistu sagatavošanas 
aspektus.
22. novembrī•  sagatavota atsauksme par Apvienoto Arābu Emirātu šeiha 
premjerministra un viceprezidenta Muhameda bin Rašida al Maktuma grāmatām, 
kas tulkotas latviešu valodā. 
1. decembrī•  nosūtīts LZA apsveikuma raksts Kazahstānas Republikas izdevumam 
par godu Kazahstānas Republikas neatkarības 30. gadadienai.
2022. gada 12. janvārī•  LZA viesojās Japānas vēstnieks Latvijā Jasuši Takase 
(Yasushi Takase) un vēstniecības otrā sekretāre Idzumi Močidzuki (Izumi 
Mochizuki). Vēstnieku pieņēma LZA prezidents I. Kalviņš, LZA viceprezidents 
O. Spārītis, LZA prezidenta padomniece starptautiskos jautājumos I. Trapenciere un 
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ārējo sakaru organizators K. Broks. LZA prezidents I. Kalviņš apsveica vēstnieku ar 
stāšanos amatā, augstu novērtējot Japānas valdības stipendijas zinātnē un izglītībā, 
kā arī Japānas vēstniecības aktivitātes kultūras jomā, t.sk. Japānas un Latvijas 
draudzības simtajā gadā. I. Kalviņš sniedza ieskatu LZA darbībā un sadarbībā ar 
Japānu. O. Spārītis izvērtēja līdzšinējo STS forumu nozīmību. Japānas vēstnieks 
Latvijā J. Takase un LZA prezidents I. Kalviņš apsprieda turpmākās sadarbības 
potenciālos virzienus.

3. Divpusējā sadarbība ar citu valstu zinātniskajām akadēmijām
Latvijas Zinātņu akadēmijai ir spēkā divpusējie sadarbības līgumi ar vairāk nekā 30 • 
valstu zinātņu akadēmijām un zinātniskajām institūcijām. 
2021. gada janvārī tika uzsāktas sarunas ar Bulgārijas un Čehijas zinātņu akadēmijām • 
par sadarbības līgumu protokolu papildinājumiem un atsevišķu sadarbības 
nosacījumu maiņu. 2021. gada pirmajā pusgadā apstiprināts Bulgārijas un Čehijas 
līgumu protokolu saturs.
2021. gada aprīlī uzsāktas sarunas par LZA un Uzbekijas ZA sadarbības līguma • 
saturu un iespējamajiem papildinājumiem.  
2021. gada aprīlī LZA un Čehijas ZA izsludināja jauno sadarbības projektu konkursu • 
2022.–2024. gadam. Konkursa nolikums un pieteikuma iesniegšanas noteikumi 
publicēti LZA un Čehijas ZA mājaslapā. Ir apstiprināts viens kopprojekts. 
2021. gada jūnijā kopā ar Bulgārijas ZA sagatavots sadarbības projektu pieteikumu • 
nolikums 2022.–2024. gadam, izsludināts konkurss LZA un Bulgārijas ZA 
mājaslapā. Apstiprināti divi sadarbības projekti.
2021. gada kopā ar Polijas ZA papildināts sadarbības projektu konkursu nolikums, • 
izsludināts projektu konkurss LZA un Polijas ZA mājas lapā. Apstiprināti seši 
sadarbības projekti. 
2021. gada oktobrī uzsāktas sarunas ar Polijas ZA par sadarbības līgumu protokola • 
papildinājumiem un atsevišķu sadarbības nosacījumu maiņu.

2018.–2021. gadā īstenotie sadarbības projekti
Laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam tika īstenoti desmit zinātniskās sadarbības 

kopprojekti ar LZA sadarbības akadēmijām (Bulgārijas ZA, Čehijas ZA un Polijas ZA).  
Visvairāk kopprojektu tika realizēti humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tika īstenoti 
kopprojekti arī medicīnas, bioloģijas un fi zikas nozarēs.
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LZA – Čehijas ZA (ČZA) sadarbības projekti (2018.–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 – Bulgārijas ZA (BZA) sadarbības projekti (2018.–2021. gads)
Digitālo ekosistēmu attīstība un ieviešana mākslas, kultūras un izglītības jomā • 
(Gita Seņka, Latvijas Kultūras koledža; asoc. prof. Dr. Desislava Paneva-Marinova 
(Desislava Paneva-Marinova), BZA 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), BZA 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), BZA Mikrobioloģijas institūts). 
Reliģija un identitāte Bulgārijā un Latvijā (• Dr. Inese Runce, LU Filozofi jas un 
socioloģijas institūts; asoc. prof. Ekaterina Anastasova (Ekaterina Anastasova), 
BZA Folkloras un etnoloģijas institūts un Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas 
muzejs). 
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), BZA Eksperimentālās morfoloģijas, patoloģijas un antropoloģijas 
institūts).

LZA – Polijas ZA (PZA) sadarbības projekti (2018.–2021. gads)
Pagātne tagadnē. Postpadomju mantojums Polijā un Latvijā II (• Dr. Ilze Boldāne-
Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Dagnoslavs Demskis (Dagnoslaw 
Demski), PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts). 
Livonija un Polijas – Lietuvas ūnija (Žečpospoļita) 16.−18. gs. (• Dr. Mārīte Jakovļeva, 
LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Boguslavs Dubašs (Bogusław Dybaś), PZA 
Vēstures institūts).
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Polijas−Latvijas, Latvijas−Polijas lingvistiskās un kultūras saites (akadēmiķe Anna • 
Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Malgožata Ostrovka (Malgorzata 
Ostrowka), PZA Slāvu valodas institūts).

Jaunie sadarbības projekti
2021. gadā izsludināto konkursu rezultātā tika noslēgti deviņi jauni sadarbības 

projekti ar sadarbības akadēmijām. Sadarbības projekti ar Čehijas un Polijas zinātņu 
akadēmijām tika noslēgti uz trim gadiem, bet ar Bulgārijas ZA tika noslēgti kopprojekti 
uz diviem gadiem. Joprojām vairums kopprojektu ir no humanitāro un sociālo zinātņu 
nozares, bet ir arī noslēgti kopprojekti ķīmijas, fi zikas un medicīnas nozarēs. 

LZA – Čehijas ZA sadarbības projekti (2022.–2024. gads)
Inovatīvi polioli no atjaunojamām izejvielām un uzlabotas to raksturojošās metodes. • 
(Uģis Cābulis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts; Hineks Benešs (Hynek 
Beneš), ČZA Makromolekulārās ķīmijas institūts). 

LZA – Bulgārijas ZA sadarbības projekti (2022.–2023. gads)
Mākslas un kultūras objektu digitalizācija izglītības vajadzībām (Gita Seņka, Latvijas • 
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža; Dr. Desislava Paneva-Marinova 
(Desislava Paneva-Marinova), BZA Matemātikas un informātikas institūts).
Reliģiskās tradīcijas un identitāte – transformācijas un metamorfozes (no • 
tradicionālās kultūras līdz reliģijas postmodernajām dimensijām) Bulgārijā–Latvijā 
(Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Filozofi jas un socioloģijas institūts; Ekaterina 
Anastasova (Ekaterina Anastasova), BZA Folkloras un etnoloģijas institūts un 
Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs).

LZA – Polijas ZA sadarbības projekti (2022.–2024. gads)
Etniskās/etnogrāfi skās izrādes Polijā un Latvijā: Mūsdienu perspektīvas un pieejas. • 
(Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Dagnoslavs Demskis 
(Dagnosław Demski), PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts).
Latviešu–poļu, poļu–latviešu valodniecības un kultūras sakari (Anna Stafecka, LU • 
Latviešu valodas institūts; Malgožata Ostrovka (Małgorzata Ostrówka), PZA Slāvu 
valodas institūts).
Poļu un latviešu kultūras, politiskie un literārie kontakti no 18. līdz 20. gs. (Ēriks • 
Jēkabsons, LU Latvijas vēstures institūts; Terēza Račka-Ježorska (Teresa Rączka-
Jeziorska), PZA Literatūras pētniecības institūts).
Livonija un Polijas-Lietuvas Republika no sešpadsmitā līdz astoņpadsmitajam • 
gadsimtam (Mārīte Jakovļeva, LU Latvijas vēstures institūts; Boguslavs Dubašs 
(Bogusław Dybaś) PZA Vēstures institūts).
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AGB un pēc-AGB objektu aizplūšanas dinamika un ķīmija (Laimonis Začs, LU • 
Lāzeru centrs; Romans Ščerba (Roman Szczerba), PZA Nikolaja Kopernika 
Astronomijas centrs).
Perifēro šūnu pretiekaisuma kapacitāte insulta pacientiem (Marina Makrecka- • 
Kūka, Latvijas Organiskās sintēzes institūts; Anna Kovaļska (Anna Kowalsk), PZA 
Cilvēka ģenētikas institūts).

4. Īstermiņa apmaiņas vizītes
Sakarā ar Covid-19 pandēmiju apmaiņas braucienu skaits ir bijis ļoti mazs: viens 

Latvijas zinātnieks ir devies īstermiņa apmaiņas vizītē uz Polijas ZA. 2021. gadā 
notikušas septiņas ārvalstu zinātnieku ienākošās apmaiņas vizītes. LZA uzņēma 
Čehijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas zinātniekus, kas LZA pavadīja pavisam 48 
dienas. Informāciju par ienākošajām vizītēm skatīt tabulā.

Ienākošās apmaiņas vizītes 

Valsts Dalībnieku skaits Dienu skaits

Čehija 1 6
Lietuva 3 12
Igaunija 1 14
Polija 2 12
Kopā 5 32

5. Baltijas zinātņu akadēmiju sadarbība
Pēc LZA iniciatīvas tika sarīkota Baltijas valstu zinātņu akadēmiju starptautisko • 
nodaļu tiešsaistes sanāksme, lai apspriestu Baltijas zinātņu akadēmiju pozīciju 
starptautiskajās organizācijās (ALLEA, ISC, EASAC, IAP). Sanāksmē tika 
aktualizēts jautājums par Baltijas intelektuālās sadarbības konferenci (BISK), 
gatavošanos šai konferencei, Baltijas ZA medaļas Nolikumu, kā arī citi jautājumi.
28.–29. jūnijā notika BISK konference “Matemātika sabiedrībai” Tallinā; tā • 
notika hibrīdformātā. Latvijas ZA konferencē pārstāvēja trīs referenti – LZA 
akadēmiķis A. Ambainis, LZA korespondētājloceklis Arnis Sauka un LZA 
korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš. LZA delegāciju vadīja LZA viceprezidents 
akadēmiķis O. Spārītis. 
BISK konferencē tika pasniegtas Baltijas ZA medaļas un diplomi. Atšķirībā no • 
iepriekšējām BISK konferencēm 2021. gadā tika piešķirtas četras medaļas. 
Baltijas ZA medaļa un diploms tika piešķirts LZA akadēmiķim Andrim Ambainim. • 
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LZA saņēmusi pateicības vēstuli no Igaunijas ZA par ieguldījumu BISK konferences • 
sagatavošanā.
Baltijas ZA konferencē tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi. Akadēmiķis O. Spārītis • 
izvirzīja LZA nākamās BISK rīkošanai Rīgā 2023. gadā. 
17. septembrī LZA prezidents I. Kalviņš parakstīja Baltijas ZA Deklarāciju par • 
sadarbību sociālajās zinātnēs. 

6. Citas aktivitātes 
Sagatavots un publicēts informatīvs materiāls par LZA starptautisko darbu • 
publicēšanai laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”. 
Koordinēta LZA 2021. gada gadagrāmatas angļu valodā sagatavošana, tulkošana • 
un rediģēšana. 
Koordinēta LZA 2022. gada gadagrāmatas angļu valodā sagatavošana.• 
Tiek organizēta LZA Gadagrāmatas nogādāšana ārvalstu vēstniecībām Latvijā un • 
gadagrāmatas elektroniskā un drukātā izdevuma nosūtīšana Latvijas vēstniecībām 
ārvalstīs. 

                                                      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 Guntis (informātika), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 25.11.2010.–
24.11.2021.). FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts. Tel.: 29206943. E pasts: 
guntis.barzdins@lumii.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
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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 

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: ugis.cabulis@kki.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 

Ciproviča Inga (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēta 25.11.2021. (Kor.loc.: 24.11.2011.–
24.11.2021.). LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 63029305. E pasts: 
inga.ciprovica@llu.lv

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; 
jurijs.dehtjars@rtu.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
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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; roberts.eglitis@cfi .lu.lv

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.: 28744535. E pasts: 
katrina@biomed.lu.lv 

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.: 29225686. 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. Tel.: 29450343.

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 
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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 

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 

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 

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 

Kaščejevs Vjačeslavs (fi zika), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 28.11.2013.–24.11.2021.). 
FTZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 67033742. E pasts: slava@latnet

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
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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

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; 
jevgenijs.kotomins@cfi .lu.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; andris.krumins@cfi .lu.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 
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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 

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 

Loča Dagnija (materiālzinātne), ievēlēta 25.11.2021. (Kor.loc.: 21.11.2019.–25.11.2021). 
ĶBMZN. RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centrs. Tel.: 67089628. E pasts: Dagnija.loca@rtu.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 
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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 

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 
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Rapoports Aleksandrs (bioloģija), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 26.11.1993.–
25.11.2021.). ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts. Tel.: 29504215. E pasts: 
rapoport@mail.eunet.lv

Rašals Īzaks (bioloģija), ievēlēts 29.11.2001. (Kor.loc.: 22.11.1996.–29.11.2001.). ĶBMZN 
un LMZN. LU Bioloģijas institūts. Tel.: 29516935. E pasts: 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 

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@cfi .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 

Sadirbajevs Felikss (matemātika), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 20.11.2008.–24.11.2021.). 
FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts. Tel.: 67229213. E pasts: felix@latnet.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, elga.silina@gmail.com 

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, 
linards.skuja@cfi .lu.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: ojars.sparitis@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 
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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, andris.sternbergs@cfi .lu.lv 

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

Šutka Andris (materiālzinātne), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 21.11.2019.–24.11.2021.).  
FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. E pasts: andris.sutka@rtu.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 

Vasks Andrejs (arheoloģija), ievēlēts 25.11.2021. (Kor.loc.: 23.11.2000.–24.11.2021.). HSZN. 
Latvijas Universitāte. Tel.: 67033825, 29411980. E pasts: andrejs.vasks@lu.lv

Vāvere Vera (literatūrzinātne), ievēlēta 09.04.1992. (Kor.loc.: 09.01.1992.–09.04.1992.). 
HSZN. Tel.: 28449816. 
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Vederņikovs Nikolajs (ķīmija), ievēlēts 24.11.1992. (Kor.loc.: 06.04.1989.–24.11.1992.). 
ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Tel.: 28351599. 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 

Vīksna Ludmila (medicīna), ievēlēta 25.11.2021. (Kor.loc.: 20.11.2003.–
25.11.2021). ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte. Tel.: 67014777, 29203785. E pasts: 
ludmila.viksna@rsu.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

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

Zvejniece Līga (farmācija), ievēlēta 25.11.2021. (Kor.loc.: 29.11.2018.–25.11.2021). ĶBMZN. 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Tel.: 66155159, 28664986. E pasts: liga@farm.osi.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

LZA ĪSTENIE LOCEKĻI



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 

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 

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

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

178

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LOCEKĻI



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 

Kropa-Kaļužnaja Sandra (plašsaziņas līdzekļi un komunikācija), ievēlēta 25.11.2021. 
HSZN. Tel.: 67206579. E pasts: kropa.sandra@gmail.com

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

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 

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 
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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 

Zvejsalnieks Osvalds (māksla), ievēlēts 25.11.2021. HSZN. E pasts: rmv@inbox.lv

Žīgure Anna (literatūra), ievēlēta 24.11.2005. HSZN. Tel.: 26675202. E pasts: 
veleda48@gmail.com 
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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. University 
of Greenwich, UK. Tel.: (020) 83318565. E pasts: v.bojarevics@greenwich.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 

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: gilles.brassard@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. 
University of Delaware, USA. Tel.: (371) 25427900. E pasts:  ebunkse@udel.edu 

Čiegis Raimonds (Raimondas Čiegis) (matemātika), ievēlēts 25.11.2004. FTZN. 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva. Tel.: (370-5) 2744828. E pasts:
 raimondas.ciegis@vilniustech.lt 
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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 

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

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 
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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

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 
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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 

Pajusalu Karls (Karl Pajusalu) (valodniecība), ievēlēts 26.11.2015. HSZN. University 
of Tartu, Estonia. Tel.: (+372) 737 6124. E pasts: karl.pajusalu@ut.ee 
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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 

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 (Shluger Alexander) (fizika), ievēlēts 25.11.2010. FTZN. 
University College London, UK. Tel.: 44(0) 20 76791312. E pasts: a.shluger@ucl.ac.uk 

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
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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



KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

  
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

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.  

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

Auziņa Ilze (valodniecība), ievēlēta 25.11.2021. HSZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 29484427. E pasts: ilze.auzina@lumii.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

Belovs Aleksandrs (informātika), ievēlēts 25.11.2021. FTZN. Latvijas Universitātes Fizikas, 
matemātikas un optometrijas  fakultāte.  E pasts: aleksandrs.belovs@lu.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. 

Blumberga Andra (inženierzinātne), ievēlēta 25.11.2021. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. 
E pasts: andra.blumberga@rtu.lv

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 

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

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

Grabis Jānis (informātika), ievēlēts 29.11.2012. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
67089515. E pasts: janis.grabis_1@rtu.lv 
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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: liga.grinberga@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, kiv@tsi.lv 

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 

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

Krēsliņš Andris (enerģētika), ievēlēts 24.11.1992. FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte. Tel.: 
29284950. E pasts: andris.kreslins@.rtu.lv 
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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 (lauksaiminiecības 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., LMZN. 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 

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 

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 
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Merijs-Meri Remo (materiālzinātne) ievēlēts 25.11.2021. ĶBMZN. RTU Lietišķās ķīmijas 
un materiālzinātnes fakultāte. Tel.: 26093097.  E pasts: Remo.merijs-meri@rtu.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 

Osipova Sanita (tiesību zinātne),  ievēlēta 25.11.2021. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel. 
26528855: E pasts: sanita.osipova@lu.lv

Osis Uldis (ekonomika), ievēlēts 25.11.2004. HSZN. SIA “Konsorts”. Tel.: 67216793. E pasts: 
uldis.osis@gmail.com 

Ozoliņš Jānis (mežzinātne ), ievēlēts 25.11.2021. LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
SILAVA. Tel.: 26320528. E pasts: janis.ozolins@silava.lv

Pabriks Artis (politoloģija), ievēlēts 25.11. 2004. HSZN. LR Aizsardzības ministrija. E pasts: 
artis.pabriks@mod.gov.lv 

Pankratovs Vladimirs (fi zika), dz. 06.12.1972, ievēlēts 25.11.2021. FTZN. Latvijas 
Universitātes Cietvielu fi zikas institūts. E pasts: Vladimirs.pankratovs@lu.cfi .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
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Pugovičs Osvalds (ķīmija), ievēlēts 29.11.2012. ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts. Tel.: 67551207. E pasts: osvalds@osi.lv 

Rancāns Elmārs (medicīna), ievēlēts 25.11.2021. ĶBMZN. RSU Medicīnas fakultātes 
Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Tel.: 29493336. E pasts: elmars.rancans@rsu.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 

Rubene Zanda (pedagoģija), ievēlēta 25.11.2021. HSZN. Latvijas Universitāte. Tel.: 
26555495.  E pasts: zanda.rubene@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 

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 
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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 

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 

Šabovics Mārtiņš (lauksaimniecības zinātnes), ievēlēts 25.11.2021. LMZN. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tel.: 26440557. E pasts: martins.sabovics@llu.lv

Šalma-Ancāne Kristīne (ķīmija) ievēlēta 25.11.2021. ĶBMZN. RTU Lietišķās ķīmijas un 
materiālzinātnes fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts. Tel.: 26379173. E pasts: 
kristine.salma-ancane@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

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

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 

Vilšķērts Reinis (farmakoloģija/farmācija) ievēlēts 25.11.2021. ĶBMZN. Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija, RSU Farmācijas fakultāte. Tel.: 
66155159. E pasts: reinis.vilskersts@biomed.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 
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Vīksna Juris (informātika), ievēlēts 23.11.2017. FTZN. LU Matemātikas un informātikas 
institūts. Tel.: 67213716. E pasts: juris.viksna@lumii.lv

Začs Laimons (astronomija), ievēlēts 21.11.2019. FTZN. Latvijas Universitāte. E pasts: 
zacs@latnet.lv;  laimons.zacs@lu.lv

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

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 
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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

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 

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

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 
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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 

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: janis.jansonsj@cfi.lu.lv 

Joffe Benjamiņš (Benjamin Joffe) (fizika), grāds piešķirts 06.09.2000. FTZN. USA. 
Tel.: (1-408) 5579534. E pasts: benjoffe2020@icloud.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 

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. 
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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: einars349@inbox.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 

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 

197

LZA GODA DOKTORI



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. 
Latvija. 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 

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 
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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
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PĀRMAIŅAS LZA LOCEKĻU SASTĀVĀ

PĀRMAIŅAS LZA LOCEKĻU SASTĀVĀ 

2021. GADĀ JAUNIEVĒLĒTIE LZA LOCEKĻI 

Īstenie locekļi
Guntis BĀRZDIŅŠ, Inga CIPROVIČA, Dagnija LOČA, 
Vjačeslavs KAŠČEJEVS, Aleksandrs RAPOPORTS, 
Felikss SADIRBAJEVS, Andris ŠUTKA, Andrejs VASKS, 
Ludmila VĪKSNA, Līga ZVEJNIECE 

Goda locekļi
Sandra KROPA-KAĻUŽNAJA, Osvalds ZVEJSALNIEKS

Korespondētājlocekļi
Ilze AUZIŅA, Aleksandrs BELOVS, Andra BLUMBERGA, 
Remo MERIJS-MERI, Sanita OSIPOVA, Jānis OZOLIŅŠ, 
Vladimirs PANKRATOVS, Elmārs RANCĀNS, Zanda RUBENE, 
Mārtiņš ŠABOVIČS, Kristīne ŠALMA-ANCĀNE, Reinis VILŠĶĒRSTS

LZA LOCEKĻU SKAITS

01.01.93 01.01.2000 15.03.2009 15.03.2019 15.03.2021 15.03.2022
Īstenie locekļi 68 91 (67) 106 (52) 135 (72) 139 (73) 146 (73)
Goda locekļi 40 55  54     57    53    51    
Ārzemju locekļi 57 88 (45)  92     93     91     88    
Korespondētājlocekļi 46 84 116 (85) 131 (86) 132 (88) 131 (92)
K o p ā 211 318 368    416    415    416    

Piezīme. Iekavās dots to LZA īsteno un korespondētājlocekļu skaits, kuru vecums nepārsniedz 
70 gadus.



IN MEMORIAM

Valdis Jākobsons 
Ekonomists.
Dzimis 04.06.1938. Miris 07.05.2021.
LZA goda loceklis kopš 22.11.1996.

Uldis Bērziņš 
Dzejnieks, tulkotājs.
Dzimis 17.05.1944. Miris 24.03.2021.
LZA goda loceklis kopš 24.11.1993.

Viktors Kalnbērzs 
Ārsts traumatologs.
Dzimis 02.07.1928. Miris 19.06.2021.
LZA īstenais loceklis kopš 09.01.1992. 

Pēteris Bolšaitis 
Ķīmiķis. 
Dzimis 12.07.1937. Miris 11.09.2021.
LZA ārzemju loceklis kopš 05.07.1990.

Roberts Maksimovs 
Inženierzinātnieks.
Dzimis 02.07.1938. Miris 19.09.2021.
LZA korespondētājloceklis kopš 12.02.1987.

Aina Nagobads-Ābola 
Diplomāte.
Dzimusi 09.06.1920. Mirusi 29.09.2021.
LZA goda locekle kopš 24.11.2011.

Andris Ferdats
Ārsts.
Dzimis 11.06.1941. Miris 29.11.2021. 
LZA korespondētājloceklis kopš 09.01.1992.
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Mārtiņš Brauns 
Komponists.
Dzimis 17.09.1951. Miris 24.11.2021.
LZA goda loceklis kopš 24.11.2016.

Andrievs Ezergailis 
Vēsturnieks, holokausta pētnieks.
Dzimis 10.12.1930. Miris 23.01.2022. 
LZA ārzemju loceklis kopš 05.07.1990.

Rolands Rikards 
Inženierzinātnieks.
Dzimis 15.12.1942. Miris 02.02.2022.
LZA īstenais loceklis kopš 21.11.1997.

Romāns Apsītis 
Jurists.
Dzimis 13.02.1939.  Miris 17.02.2022.
LZA goda doktors kopš 05.03.2002.

Māris Ābele
Astronoms. 
Dzimis 27.04.1937. Miris 21.02.2022.
LZA korespondētājloceklis kopš 29.11.2001.

Valdis Kampars
Ķīmiķis.
Dzimis 05.10.1944. Miris 23.02.2022.
LZA īstenais loceklis kopš 21.11.1997.

Jānis Cakuls 
Latvijas katoļu baznīcas vēstures pētnieks. 
Dzimis 04.07.1926. Miris 26.02.2022. 
LZA goda doktors kopš 02.10.2002.
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DOKUMENTI

203



204

1. pielikums. DOKUMENTI



 

205

1. pielikums. DOKUMENTI



206

1. pielikums. DOKUMENTI



1. pielikums. DOKUMENTI

207



208

1. pielikums. DOKUMENTI



209

1. pielikums. DOKUMENTI



210

1. pielikums. DOKUMENTI



211

1. pielikums. DOKUMENTI



212

1. pielikums. DOKUMENTI



1. pielikums. DOKUMENTI

213



1. pielikums. DOKUMENTI

214



1. pielikums. DOKUMENTI

215



1. pielikums. DOKUMENTI

216



217

                           2. p i e l i k u m s

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

2. pielikums. LZA GADAGRĀMATĀS PUBLICĒTO DOKUMENTU RĀDĪTĀJS
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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
LZA un Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums  .................................2022: 203

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
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju deklarācija 
par sadarbību sociālo zinātņu jomā  ............................................................2022: 204
Protokols pie Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju 
vienošanās par sadarbību sociālo zinātņu jomā  .........................................2022: 206

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
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Protokols līgumam par zinātnisko sadarbību starp Latvijas Zinātņu akadēmiju 
un Čehijas Zinātņu akadēmiju periodam no 2022. līdz 2024.gadam  .........2022: 209
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Bulgārijas Zinātņu akadēmijas 
sadarbības līgums  .......................................................................................2022: 212
Pielikums Latvijas Zinātņu akadēmijas un Bulgārijas Zinātņu akadēmijas 
sadarbības līgumam periodam no 2022. līdz 2023. gadam  ........................2022: 214

Starptautiskā sadarbība. Zinātnes attīstības vispārīgās problēmas

J. Stradiņš. “Zinātne XXI gadsimtam — jaunas saistības”. Runa 
Pasaules zinātnes konferencē Budapeštā (1999. gada jūnijā–jūlijā)  ..........2000: 161
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 šīs 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. E pasts: pasts@izm.gov.lv. Ministre Anita 
MUIŽNIECE 

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: 
pasts@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. 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: Smilšu iela 8. 
5. stāvs. Tel./fakss: 67228421. E pasts: pasts@lzp.gov.lv. Direktore Lauma MUIŽNIECE. 
E pasts: lauma.muizniece@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.soc. Miķelis GRĪVIŅŠ.

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 LZA kor.
loc., Dr.sc.comp. Atis ELSTS
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 Fizikālās enerģētikas institūts (www.fei-web.lv), Dzērbenes 14, Rīga, LV 1006. 
Tel.: 66901705. 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 Dr.phys. Andris 
ANSPOKS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr.phys. Dmitrijs BOČAROVS 

LU Fizikas institūts (https://www.lu.lv/par-mums/struktura/instituti/lu-fi zikas-
instituts/). 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, 26444321. Fakss: 67820153. E pasts: 
imcs@lumii.lv. Direktore Ināra OPMANE. Attīstības direktors Dr.sc.comp. Rihards 
BALODIS-BOLUŽS. 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. Irbenē: 63656081; Inženieru iela 101, Ventspils, 
LV 3600. Tel.: 63629656. Ekskursiju pieteikšana, tel.: 29230818. E pasts: virac@venta.lv, 
infovirac@venta.lv. Direktors Dr.sc.ing. Aleksejs KLOKOVS. Zinātniskās padomes 
priekšsēdētājs Dr.phys. Juris FREIMANIS

SIA LZA Sertifi kācijas centrs (http://www.sertifi kacijascentrs.lv/). Akadēmijas 
laukums 1, Rīga, LV 1050. Tel./fakss: 67212807. Tel.: 67225996. E pasts: 
certcn@latnet.lv. Valdes priekšsēdētājs 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. E pasts: kki@kki.lv. Direktors LZA kor.loc., Dr.sc.ing. 
Uģis CĀBULIS. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Jānis RIŽIKOVS 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (http://bmc.biomed.lu.lv). 
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV 1067. Tel.: 67808200. 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
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Latvijas Hidroekoloģijas institūts (http://www.lhei.lv). Voleru iela 4, Rīga, 
LV 1007. Tel./fakss: 67601995. E pasts: hydro@latnet.lv. Direktors Dr.geogr. Juris 
AIGARS. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol. Solvita STRĀĶE 

LU Bioloģijas institūts (www.lubi.lu.lv). O. Vācieša 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. 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: 67620513. Fakss: 
676720434. E pasts: bior@bior.lv. Direktors LZA īst. loc., Dr.med.vet. Aivars BĒRZIŅŠ. 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja 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. E pasts: 
darzkopibas.instituts@llu.lv. Direktore Mg.oec., Mg.sc.soc. Inese EBELE. Zinātniskās 
padomes priekšsēdētāja Dr.agr. Līga LEPSE 

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). J. Purapuķes iela 28, Skrīveri, 
LV 5125. Tel.: 65197512, 2835634?. E pasts: skriveri@llu.lv, agrita.svarta@llu.lv. 
Direktore p.i. Mg.agr. Agrita ŠVARTA 

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 
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LU Latviešu valodas institūts (http://www.lavi.lu.lv). Kalpaka bulvāris 4 (111., 
308. kab.), Rīga, LV 1050. Tel.: 67034016. E pasts: lavi@lu.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.: 67229017. E pasts: info@lulfmi.lv. Direktore Dr.philol. Eva 
EGLĀJA-KRISTSONE. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr.phil. Toms ĶENCIS

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

CITAS ZINĀTNISKĀS IESTĀDES 

LU Akadēmiskā bibliotēka (http://www.acadlib.lu.lv). Rūpniecības iela 10, 
Rīga, LV 1235. Tel.: 67033951, 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. Tel.: 67557919. E pasts: techcenter@techcenter.lv. Direktors Ints VĪKSNA 
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Valsts izglītības attīstības aģentūra (http://www.viaa.gov.lv). Vaļņu iela 1 (5. 
stāvs), Rīga, LV 1050. Tel.: 67814322. Fakss: 67814344. E pasts: info@viaa.gov.lv. 
Direktore Dita TRAIDĀS 

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. E pasts: 
zinatne@zinatne.com.lv. Valdes priekšsēdētāja Ingrīda SEGLIŅA 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (http://www.lasproceedings.lv; 
https://www.lza.lv/publikacijas/lza-vestis; https://sciendo.com/journal/PROLAS). 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Tel.: 67229830. E pasts: vestis@lza.lv; 
humana@lza.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/zurnali). 
Dzērbenes iela 14, 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 

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 
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Žurnāls “Chemistry of Heterocyclic Compounds” (http://hgs.osi.lv/index.php/
hgs/index). Aizkraukles iela 21, Rīga, LV 1006. Tel.: 67014921. 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. E pasts: eva.eihmane@lu.lv. Galvenā redaktore Eva 
EIHMANE. Žurnāls publicē rakstus latviešu un angļu 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. 
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 23, Rīga, LV 1045. Tel.: 67063100, 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 

Žurnāls “Enerģija un Pasaule” (SIA “Enerģija un Pasaule”, energijaunpasaule.
lv). Dzirciema iela 121, Rīga, LV 1055. Tel.: 26245896. E pasts: leo@lza.lv. 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.: 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 

AIGARS Juris  hudro@latnet.lv
ANDERSONS Bruno 67552554 bruno.andersons@edi.lv 
ANSPOKS Andris  andris.anspoks@cfi .lu.lv
ARHIPOVA Irina 63005685 zinpror@llu.lv
AUGULE Ināra 67225764 lza@lza.lv 
AUZIŅŠ Mārcis 67033700 marcis.auzins@lu.lv 
ĀZENA Ligita 29215144 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
BOČAROVS Dmitrijs 29622457 dmitrijs.bocarovs@cfi .lu.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

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
ČERĀNS Kārlis  karlis.cerans@lumii.lv

DAIJA Daina   67220725  chem@lza.lv
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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 Eva 29278758 eva.eihmane@lu.lv
ELSTS Atis  atis.elsts@edi.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 
GRĀVĪTIS Uldis 67543413 uldis.gravitis@lspa.lv
GREITĀNS Modris 67554500  modris_greitans@edi.lv
GRĪVIŅŠ Miķelis  mikelis.grivins@lu.lv
GRUNDSPEŅĶIS Jānis 29453128 janis.grundspenkis@rtu.lv

HOHLOVA Vera 67225889 humana@lza.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
JUNDZIS Tālavs 29489249 tjundzis@gmail.com 
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KALVIŅŠ Ivars 67225361  ivars.kalvins@lza.lv 
KIOPA Agrita    agrita.kiopa@rsu.lv
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
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
KRŪMIŅŠ Gatis 25416191 gatis.krumins@va.lv
KRŪMIŅŠ Juris  67034794 Juris.Krumins@lu.lv 
KŪLE Maija 28385810 fsi@lza.lv; maija.kule@gmail.com 

LAKOVSKIS Pēteris 29139987 peteris.lakovskis@arei.lv
LANGE Elmārs 67225241 elmars.lange@lza.lv; skc@lza.lv 
LAPIŅA Aiva 67063100 aiva.lapina@dienaszurnali.lv
LEGZDIŅA Antra 28814129 proceed@lza.lv 
LEPSE Līga  liga.lepse@puresdis.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 
MUIŽNIECE Anita 67226209 pasts@izm.gov.lv
MUIŽNIECE Lauma  lauma.muizniece@izm.gov.lv
MUIŽNIEKS Indriķis 67034300 Indrikis.Muiznieks@lu.lv 
MUTULE Anna 67552011 Anna.Mutule@rtu.lv

NEGREJEVA Sofja 26024436 fi zteh@lza.lv

OBORENKO Zaiga  lmzn@lza.lv
OPMANE Ināra 67224730 inara.opmane@lumii.lv
OZOLA Ieva 63407783 ieva.ozola@liepu.lv
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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

RAŠALS Īzaks 29516935 izaks.rasals@lu.lv  
RIBICKIS Leonīds 67089300 leonids.ribickis@rtu.lv
RIVŽA Baiba 29254469 baiba.rivza@llu.lv
RIŽIKOVS Jānis 67553063 kki@kki.lv
ROSTOKS Nils  nils.rostoks@lu.lv

SEGLIŅA Ingrīda 67212797 zinatne@zinatne.com.lv
SEGLIŅŠ Valdis 67034326 valdis.seglins@lu.lv
SILIŅŠ Andrejs 67223633 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
STENGREVICA Ilze 26385060 ilze.stengrevica@lza.lv; prese@lza.lv
STEPANOVS Dmitrijs 67047971 dmitrijs.stepanovs@izm.gov.lv
STRAUJUMA Amita 29224628 anita.straujuma@rtu.lv
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 
  andris.sternbergs@cfi .lu.lv
ŠVARTA Agita  skriveri@llu.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
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TURKS Māris 67089251 maris.turks@rtu.lv

VILKS Ilgonis  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

ŽŪRIŅŠ Aivars 67550635 aivars@edi.lv
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