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Zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana
LZA Vārdbalvas 2022

Nodaļas sēdēs 2022. gada oktobrī un novembrī uzklausīti zinātniskie ziņojumi un nolemts virzīt 
pretendentus LZA vārda balvām: 

Dr.biol. Laila Ikase (Dārzkopības institūts) – Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs par izciliem 
panākumiem ābeļu selekcijā Latvijā

Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”) – Kaspara Buša balva meža 
ekoloģijā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām iestrādnēm 
praktiskās mežsaimniecības vajadzībām.

Jaunā zinātnieka balva -  Mg.oec. Amanda Brizga (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) par 
maģistra darbu “Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības 
dalībvalstīs”, zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inguna Leibus.

LZA Senāts 2023. gada 17. janvārī apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra  LZA 
vārdbalvas un jauno zinātnieku balvas
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Zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana
«Zinātnes sasniegumi – 2022»

Nodaļas eksperti decembrī izvērtēja iesniegtos darbus konkursam « Zinātnes sasniegumi 2022», LZA 2023. gada 12. janvārī 
paziņoja rezultātus. Par laureātiem no LMZN kļuva:  

Kolektīva zinātniskā monogrāfija “Latvijas spēks ilgi pastāvēt”, tulkojums angļu valodā “The strength of Latvia for the 
long-term development”. 2022, galvenā redaktore LZA akadēmiķe B. Rivža, valsts pētījumu programmas “Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi 
starptautiskā kontekstā” (Interframe-LV, 2018–2022) 

Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences 
selekcijai un audzēšanai. 

 Dārzkopības institūts (DI): Ph.D. I. Moročko-Bičevska, Dr.agr. A. Stalažs, Ph.D. G. Lācis, Dr.agr. V.Laugale, Mg.agr. K. 
Drevinska, Mg.biol. N. Zuļģe, Mg.biol. K. Kārkliņa, Mg.biol. T. Bartulsons, BSc. M. Jundzis, Dr.agr. L. Lepse, Dr.biol. S. 
Strautiņa. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC): Dr.biol. I. Baļķe, MSc. I. Kalnciema, MSc. G. Reseviča, 
MSc. Ņ. Zrelovs, MSc. I.Silamiķelis.  

 Pētījumi par heterogēnām pašapputes graudaugu populācijām: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu 
ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas.

 Dr.agr. L.Legzdiņa, Dr.agr. M. Bleidere, Ph.D. I.Ločmele, Mg.agr. V. Strazdiņa, Mg.geogr. D. Piliksere, Mg.agr. V. 
Fetere, Dr.biol. I. Mežaka, Mg.biol. E. Sokolova (AREI);  Dr.biol. D.E.Ruņģis, Dr.silv. V. Šķipars (“Silava”).
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Zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana
«Zinātnes sasniegumi – 2022» sveikšana
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«Interframe-LV» projekts - 
komandas no LZA, LBTU, LU, RSU 

Dārzkopības institūta (DI) un m 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centra (BMC) komandas 

Agroresursu un ekonomikas 
institūta (AREI) un LVMI 
«Silava» komandas 



Pierādījumos balstītas daudznozaru zinātniskās 
ekspertīzes nodrošināšana

 Par VPP projekta INTERFRAME-LV pētījumiem un progresu ziņots
• Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2022. gada 30. martā 

INTERFRAME-LV projekta sekcijā - ar referātiem uzstājās 25 dalībnieki;
• NVO «Zontas» sanāksmē 2022. gada 9.aprīlī; 
• LMZN un LLMZA kopsapulcē – zinātniskajā seminārā 2022. gada 3. jūnijā;
• Latgales forumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 8. jūnijā; 
• Kurzemes forumā 2022. gada 14. jūnijā - Liepājas Universitātē;
• Vidzemes forums 2022. gada 29. jūnijā Valmierā Vidzemes augstskolā;
• LZA Ekonomikas institūta organizētajā V Starptautiskajā Ekonomikas forumā 2022.gada 30 

jūnijā “Krīze kā stimuls izmaiņām. Cilvēks. Daba. Uzņēmējdarbība”, INTERFRAME-LV projekta 
sekcijās piedalījās 20 pētnieki.

• Albenā, Bulgārijā, no 2022. gada 6. jūlijā XXII starptautiskā daudznozaru zinātniskā 
ģeokonferencē SGEM 2022 
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VPP projekts INTERFRAME-LV

Valsts pētījumu programmas "Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi 
valsts ilgtspējai" ietvaros tika izdota 
projekta "Latvijas valsts un 
sabiedrības izaicinājumi un to 
risinājumi starptautiskā kontekstā 
(INTERFRAME-LV)"  monogrāfija 
“Latvijas spēks ilgi pastāvēt” un tās 
tulkojums angļu valodā – “The 
Strength of Latvia for the Long-term 
Development”, kas ir autoru kolektīva 
darbs Dr.habil.oec. Baibas Rivžas 
redakcijā.
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Zinātniskie ziņojumi  2022
 Nodaļas sēdēs 2022. gadā tika noklausīti un apspriesti 11 zinātniskie referāti – ziņojumi

 1. Dr.silv. Jurģis Jansons. “Vai Kaspara Buša mācībai ir vieta mūslaiku Latvijā? Vecmodīga 
mežkopja skatījums”

 2.  Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis, prof. emeritus, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
“Sistēmiska pieeja meža nozarē. Meža nozare pasaulē. Problēmas. Sistēmiskas pieejas 
piemērs”

 3. Mg.silv. Valters Samariks “Koku vēja noturību raksturojošie sakņu parametri”
 4. Mg. agr. Agrita Švarta “Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu”
 5. Dr.agr. Sanita Zute. "Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās 
lopbarības ražošanai cūkkopībai”
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Zinātniskie ziņojumi 2022
turpinājums

 6. Dr.chem. Dzintars Začs. "Noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona 
apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos”.

 7. Dr.sc.ing. Evita Straumīte  „Pētniecībā un pedagoģijā”
 8.  Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs „Biorafinēšanas pieeja – idejas un izstrādāto tehnoloģiju attīstība” 
 9. Mg.oec. Amanda Brizga „Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas 
Savienības dalībvalstīs” 

 10. Dr.biol. Laila Ikase «Ābeļu selekcija Latvijā: izaicinājumi un sasniegumi”
 11. Dr.hab.geogr. Māris Laiviņš „Boreālā un nemorālā bioma mežaudžu struktūra un dinamika".
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Pierādījumos balstītas daudznozaru zinātniskās 
ekspertīzes nodrošināšana

 Nodrošināta sadarbība visa gada laikā ar: 
 Zemkopības ministriju  (Līgums par sadarbību starp ZM, LZA, LLMZA), 
 Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP), 
 Augstākās izglītības padomi (AIP),
 Latvijas Zinātnes padomi (LZP),
 Latvijas Rektoru padomi, 
 LLMZA Prezidija locekļiem, 
 Lauku partnerības organizāciju «Sēlija»,
 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK),
 Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK).
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Uz zinātnes attīstību un izcilību vērstas zinātnes 
un inovāciju politikas veidošana

 Sadarbībā ar ZM, LBTU un LLMZA: 

Jauno zinātnieku sagatavošanā ZM kompetences nozarēs, rīkojot seminārus par 
doktorantūrai būtiskiem jautājumiem, kā arī sniedzot iespēju doktorantūras studentiem 
ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LMZN sēdēs;

Lauka izmēģinājumu un eksperimentu skates lauksaimniecības zinātnes jomā;

Jauno zinātnieku darbu konkursa ražas svētki „Vecauce” organizēšana;

 ZM Konkursa „Sējējs” nominācijas „Zinātne praksē un inovācijas” darbu vērtēšana.
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ZM KONKURSS «SĒJĒJS – 2022» 
Nominācija “Zinātne praksē un inovācijas” 

Laureāte Dr.agr. Ilze Grāvīte -  “Jaunu plūmju 
šķirņu un inovatīvu audzēšanas tehnoloģiju 
izstrāde un ieviešana ražošanā”.
2. vieta Dr.agr. Arta Kronberga - « Sējas kaņepju 
audzēšana un pārstrāde Latvijā». 
3. vieta Ph.D. Sarmīte Rancāne - “Augu barības 
elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu 
plantācijās”. 

Attēlā: apbalvošana 2022. gada 16. septembrī 
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KONKURSS «LAUKU SKATES - 2022» 
 2022. g. no 29. jūnija līdz 15.septembrim
 Piedalījās deviņas zinātniskās institūcijas: 
 1. LBTU Tehniskā fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs,
 2. Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības 
centrs,

 3. LBTU Lauksaimniecības fakultāte un MPS “Pēterlauki”, 
 4. Dārzkopības institūts, 
 5. Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”, 
 6. LBTU Zemkopības institūts,
 7. LBTU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”, 
 8. Latgales lauksaimniecības centrs, 
 9. LBTU Malnavas koledža
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Laureāts -  LBTU Tehniskā fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs, 
apbalvošana «Ražas svētkos Vecaucē» 3.novembrī



Jāņa Lielmaņa balvas konkurss
 2022. gada augustā un septembrī 
norisinājās AREI, LLMZA un LBTU rīkotais 
agronoma Jāņa Lielmaņa balvas 
konkurss par sasniegumiem laukaugu 
selekcijā un sēklkopībā. 

 Šogad par balva piešķirta LBTU 
Zemkopības institūta selekcijas darba 
grupai Dr.agr. Alda Jansona vadībā. 

 Svinīgā laureātu godināšana notika 8. 
septembrī Stendes pētniecības centra 
simtgades pasākumā Stendes pētniecības 
centrā Dižzemēs.
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Jauno zinātnieku konkurss
 2022. gada septembrī norisinājās LMZA Jauno 
zinātnieku konkurss. 

 Pēc LMZN zinātnieku izvērtējuma par konkursa 
uzvarētāju kļuva LBTU Lauksaimniecības fakultātes  
doktorants Jānis Kaņeps par pētījumu 

  “Kviešu dzeltenplankumainība un tās 
ierosinātājs Pyrenophora tritici-repentis”. 

 Laureāts tika apbalvots Ražas svētkos Vecaucē 
2022. gada 3. novembrī. 

 Atzinības rakstus saņēma arī J. Kaņepa zinātniskā 
darba vadītājas Dr.biol. Biruta Bankina un PhD Inga 
Moročko-Bičevska.
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«Ražas svētki Vecauce – 2022»
 Zinātniskais seminārs "Ražas svētki "Vecauce 2022: Miera baro, karš posta" notika 
2022. gada 3. novembrī 

 Zinātnieku prezentācijās tēmas par:

 Stenda pētniecības centra simtgades notikumiem,
 augsnes segas īpatnībām Platones pagastā, 
 tomātu augļu izvēli, 
 dējējvistu produktivitāte un olu kvalitāti,
 kā arī par augsnes noslāņošanos nezāļu apkarošanai. 
 Tika apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un doktorantu 
konkursa uzvarētāji.
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Latvijas zinātnes pārstāvniecība Eiropas un pasaules 
līmenī un starptautiskās sadarbības veidošana

 Starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana. Sadarbība ar UEAA 
 Latvijas zinātnieki piedalījās UEAA (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture) zinātnes 
pētījumu abstraktu konkursā: 

 1. Dz. Zacs, I. Perkons, E. Pasecnaja, E. Abdulajeva, A. Viksna, V. Bartkevics. Persistent organic pollutants in 
the environment and food products in Latvia;

 2. S. Zute, V. Sterna, I. Jansons, I. Jansone, M. Bleidere, L. Degola, A. Miglavs, A. Auzins, A. Krievina, I. 
Leimane. New technologies and economically viable solutions for local feed production for pig farming.

 2022. gada 6. un 7. oktobrī norisinājās UEAA ģenerālā asambleja un starptautiskais zinātniskais simpozijs 
Tbilisi. Zinātniskā simpozija "Ilgtspējīgas, noturīgas un taisnīgas pārtikas sistēmas ES un pasaulē” plenārsēdē 
Baiba Rivža uzstājās ar referātu “Veselīgas pārtikas patēriņš un inovācijas pārtikas apritē (Baltijas piemērs)”. 

 2022. gada 16. decembrī UEAA Prezidija sēdē tika lemts par gada labāko zinātnisko darbu anotāciju konkursa 
vērtēšanu.  2022. gada decembrī LZA un LLMZA zinātnieki piedalījās UEAA iesniegto anotāciju izvērtēšanā. 
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Latvijas zinātnes pārstāvniecība Eiropas un pasaules 
līmenī un starptautiskās sadarbības veidošana

 Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalību Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas 
(Nordic Association of Agricultural Science - NJF) rīkotajos semināros. 

2022. gada 11. februārī - Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) un 
Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) kopsapulce.

NJF 27. kongress no 27. līdz 29. septembrim Islandē, Selfosā. No Latvijas NJF kongresā 
piedalījās 4 zinātnieces no LBTU: profesore Anda Valdovska, profesore Daina Jonkus, asoc. 
prof. Lilija Degola, doktorante Vineta Tetere un vadošā pētniece Arta Kronberga no SIA 
“Field and Forest”.

2022. gada 17. decembrī LMZA prezidente LZA akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās NJF 
(Nordic Association of Agricultural Science) valdes sanāksmē Helsinkos.
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Tehnoloģiju un inovāciju attīstības atbalsta 
platformas radīšana

 Nodaļa sadarbībā ar LBTU un LLMZA, realizē sekojošus projektus:
 1. HORIZON 2020 projekts 771134 ERA-NET SusCrop (Sustainable Crop 
Production), (2017 – 2023), Latvijas koordinatore (LLMZA).

 2. HORIZON 2020 projekts 773324 ForestValue 1 - Innovating forest-based 
bioeconomy. (2017 – 2023), Latvijas koordinatore (LLMZA).

 3. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01.(jauns projekts) ForestValue2 - Innovating 
forest-based   bioeconomy. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01. ForestValue2 - 
Innovating forest-based bioeconomy. ( LLMZA- B. Rivža. 2023.-2027.)

 4. ERA-NET SusCrop jauns projekts  AGROBIODIVERSITY 2022-2025.

18



Zinātnes popularizēšana

 Zinātnes sasniegumu popularizēšana LBTU, AREI, DI, LLMZA un nodaļas mājas lapās
 Publikācija «Latvijas Vēstnesī» - LVMI “Silava” direktors Dr. silv. Jurģis Jansons : MEŽZINĀTNIEKA KASPARA 

BUŠA MANTOJUMS – KĀDĒĻ TO CILDINĀM UN PIEMINAM?
 LZA korespondētājlocekle Sandra Muižniece-Brasava un  akadēmiķe Inga Ciproviča  intervijā Latvijas 

Televīzijas (LTV1) raidījumam „Rīta Panorāma” 2022. gada 8. novembrī izklāstīja, ka Latvijā zinātnieki rada 
inovatīvu iepakojumu sieram.  No sūkalām radīts apvalks sieram un biodegradējams iepakojums – pie 
šādas inovācijas patlaban strādā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) zinātnieki.

 24. novembrī LZA akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās ar referātu ”Latvijas ekonomika laikmeta griežos” 
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2021-1-FR01-KA220-VET-0000325450 “Vakariņas pilī” 
organizētajā pasākumā Rundāles pilī.

 30. novembrī Koknesē notika AS “Latvijas Valsts meži” organizētā pirmā informatīvā Skrīveru dendrārija - 
Vidusdaugavas reģiona  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas rekonstrukcijas projekta apspriede, kurā 
piedalījās LMZN nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža.
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Zinātnes popularizēšana (turpin.)  
 LZA korespondētājloceklis VKĶI (Valsts Koksnes 

ķīmijas institūts) vadošais pētnieks Jānis Rižikovs 
14. decembrī uzstājās LR4 raidījumā “Aleksandr - 
Studija” par bērza mizas pārstrādes iespējām un to, 
kā atkritumus no saplākšņa ražošanas pārstrādāt 
produktos ar augstu pievienoto vērtību. 

 LMZN vadītāja Baibas Rivža piedalījās ZM konkursa 
«Zelta Čiekurs -2022» nominācijas “Par zinātnes 
ieguldījumu nozares attīstībā”  laureāta sveikšanā 
– LVMI “Silava” īstenotais pētījums “SEG emisiju un 
CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs” 
vadošā pētnieka LZA korespondētājlocekļa Āra 
Jansona vadībā. 
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Paldies par uzmanību!
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