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Jūnijs
1. jūnijā mūžības ceļos devās Latvijas Zi-

nātņu akadēmijas (LZA) korespondētājlocek-
le Dr. habil. hist. Ilga Apine (13.03.1928–
01.06.2019).

4. jūnijā notika Lauku izmēģinājumu un 
laboratoriju eksperimentu skates — konkursa 
norise Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
(LLU) struktūrvienībā “Zemkopības institūts".

5. jūnijā LZA goda doktorei Ventai Koce-
rei — 65.

6. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūts (LZA EI) sadarbībā ar 
Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekono-
mikas institūtu (ĶSZA EI) rīkoja apaļā gal-
da diskusiju “Ķīnas un Latvijas sadarbība 
pētniecības un investīciju jomā". Diskusijas 
mērķis bija  iepazīstināt auditoriju ar pašrei-
zējo ekonomisko situāciju Ķīnā un zinātnes 
ieguldījumu Ķīnas ekonomiskajā izaugsmē, 
kā arī apspriest un definēt Latvijas un Ķīnas 
sadarbības iespējas pētniecības un investīciju 
jomā. Tika parakstīts sadarbības memorands 
starp Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekono-
mikas institūtu un Ķīnas Sociālo zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas institūtu. Šo Ķīnas 
institūtu pārstāvēja tā bijušais direktors pro-
festors Liu Xiahui, Journal of Economic Re-
search galvenais redaktors, docents Dr. Chen 
Xiaoliang, Dr. Xie Qian, Journal of Economic 
Research galvenā redaktora vietnieks un 
citi. 2016. gadā tika parakstīts savstarpējās 
sadarbības līgums starp abu valstu zinātņu 
akadēmijām, bet šī bija pirmā Ķīnas Sociālo 
zinātņu akadēmijas pētnieku vizīte Latvijā.

Latvijas Universitātes Humanitāro un so-
ciālo zinātņu centrā notika Itālijas vēstniecī-
bas Rīgā un Latvijas Universitātes Romāņu 
filoloģijas nodaļas rīkota konference “Itālijas 

kultūra Baltijā: vēsture, attiecības, pieejas”, 
kurā piedalījās itāļu valodas un kultūras do-
cētāji, Itālijas un Baltijas sakaru pētnieki no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferen-
ces īpašais viesis bija Pjetro Umberto Dini 
(Pietro Umberto Dini), Pizas universitātes 
profesors, izcils baltists, tulkotājs un atdze-
jotājs, poliglots, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
ārzemju loceklis, Viļņas Universitātes goda 
doktors, Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzem-
ju loceklis. Konferences noslēgumā LZA pre-
zidents Ojārs Spārītis pasniedza profesoram  
P. U. Dini Jāņa Endzelīna balvas laureāta 
diplomu un medaļu. Jāņa Endzelīna balvu 
par nozīmīgu ieguldījumu baltoloģijā LZA 
profesoram P. Dini piešķīra 2011. gadā.

7. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē (LLU) notika Latvijas zinātņu 
akadēmijas Lauksaimniecības un meža zi-
nātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas  
(LLMZA) kopsapulce, kurā akadēmiķe Baiba 
Rivža sniedza pārskatu par paveikto iepriek-
šējā posmā, tika sveikti dažādu konkursu 
laureāti, kā arī ievēlēti jauni LLMZA īstenie, 
ārzemju un goda locekļi un izsniegti diplomi 
2018. gadā ievēlētajiem locekļiem.

11. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā svinīgā ceremonijā tika godinātas pres-
tižās stipendijas “L`ORÉAL Baltic” “Sievie-
tēm zinātnē” septiņas laureātes. Atzīmējot  
15. stipendijas gadadienu Latvijā,  
2019. gadā stipendiju — katru 6000 eiro 
apmērā — saņem Mg. sc. ing. Jana Vec
staudža, Mg. sc. ing. Laura Dembovska un  
Dr. pharm. Marina MakreckaKūka no Latvi-
jas, Dr. Jurgita Skiecevičiene un Mg. sc. Mil-
da Alksne no Lietuvas, kā arī Mg. sc. Kārina 
Parta (Kaarin Parts) un Dr. Tūla Sepa (Tuul 
Sepp) no Igaunijas. “L`ORÉAL Baltic” “Sie-
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vietēm zinātnē” stipendiju programma tiek īs-
tenota sadarbībā ar visām trīs Baltijas valstu 
zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionāla-
jām komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

12. jūnijā LZA īstenajam loceklim Gunā-
ram Duburam — 85. 

13. jūnijā Briselē LLMZA prezidente  
B. Rivža piedalījās Stratēģiskās Meža un 
mežsaimniecības pētniecības un inovācijas 
darba grupas lauksaimniecības zinātniskās 
pētniecības pastāvīgās komitejas SCAR FO-
REST seminārā.

No 11. jūnija līdz 14. jūnijam Ašhaba-
dā notika Turkmenistānas Zinātņu akadēmi-
jas rīkota starptautiskā konference “Zinātne, 
tehnika un inovatīvās tehnoloģijas labklājības 
laikmetā”. Konferencē piedalījās 13 valstu zi-
nātnieki un uzņēmēji — no Bulgārijas, Spāni-
jas, Japānas, Tadžikistānas, Latvijas, Korejas, 
Marokas, Krievijas, Baltkrievijas, Turkmenis-
tānas, Ukrainas, Kazahstānas un Polijas. LZA 
konferencē pāstāvēja un ar ziņojumu (VPP 
EKOSOC–LV un projekta INTERFRAME–LV 
pētījumu rezultāti) uzstājās Ligita āzena. 

15. jūnijā LZA īstenajam loceklim Aiva-
ram Strangam — 65.

18. jūnijā notika LZA Senāta sēde, kurā 
par Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ek-
spertu apstiprināšanas kārtības izmaiņām 
un padomes darba aktualitātēm stāstīja tās 
priekšsēdētājs Jānis Kloviņš, tika apspriesti 
IZM audita ieteikumi LZA darbības uzlaboša-
nai un par LZA ēkas saimniecisko attīstību. 
Par Latvijas zinātnes aktualitātēm un nākot-
nes perspektīvu runāja Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) direktora vietnieks zinātnes 
jomā, departamenta direktora pienākumu iz-
pildītājs Dmitrijs Stepanovs. 

Pēc Dr. sc. ing. Jāņa Kaminska ziņojuma 
par Latvijas  Ģeodēzijas un ģeofizikas na-
cionālās komitejas izveidošanu un Latvijas  

dalību Starptautiskajā Ģeodēzijas un ģeofizi-
kas apvienībā (International Union of Geo-
desy and Geophysics, IUGG) asociētā biedra 
statusā. Senāts pieņēma lēmumu piekrist 
kļūt par IUGG pārstāvošo organizāciju (adhe-
ring organization) Latvijā un izveidot nacio-
nālo komiteju IUGG. Sēdē tika pasniegts LZA 
Goda doktora diploms mākslas vēsturniecei 
Edvardai Šmitei.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 2. stāva 
izstāžu zālē tika atklāta Vitas Lēnertes per-
sonālizstāde “12 oriģināliespiedgrafikas”. 
Māksliniece grafiķe, mākslas maģistre Vita 
Lēnerte ir Latvijas Mākslas akadēmijas Vi-
zuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšno-
daļas docente un māksliniece datorgrafiķe 
izdevniecībā “Zvaigzne ABC”. Izstāde bija 
aplūkojama līdz 31. jūlijam.

23. jūnijā LZA goda loceklim Gunāram 
Asarim — 85.

LZA goda doktoram ģeodēzijas speciālis-
tam Jānim Klētniekam — 90.

26. jūnijā LZA ārzemju loceklim datori-
kas speciālistam Alvim Brāzmam — 60.

Notika lauku izmēģinājumu un laboratori-
ju eksperimentu skate — konkurss LLU Lauk-
saimniecības fakultātes mācību un pētījumu 
saimniecībā “Pēterlauki”.

27. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Biz-
nesa vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) 
tika atvērta kolektīvā monogrāfija “Tautas 
ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunoša-
nas izaicinājumi", kas izstrādāta uz valsts 
pētījumu programmas (VPP) EKOSOC–LV  
(2014–2018) bāzes. Demogrāfijas pētījumi 
pēctecīgi turpinās jaunā perioda VPP “Lat-
vijas mantojums un nākotnes izaicinājumi” 
divos projektos — Latvijas Zinātņu akadē-
mijas īstenotajā projektā INTERFRAME–LV, 
kur LU ir sadarbības partneris, un projektā 
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DEMOMIG, ko LU realizē sadarbībā ar Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA).

LZA goda loceklim Mārim Sirmajam — 
50.

28. jūnijā LZA ārzemju loceklim fiziķim 
Aleksandram Šļugeram — 65.

29. jūnijā festivāla LAMPA ietvaros Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas 
pētījumu institūts (LZA EPPI) organizēja 
diskusiju “SIBIU — CĒSIS — BRISELE UN 
ATPAKAĻ: kas ir mūsu koferī?”. Diskusiju mo-
derēja akadēmiķe Inna Šteinbuka. 

30. jūnijā LZA goda loceklim Jānim Pe-
teram — 80.

LZA goda loceklei Annai Jurkānei — 75.

Jūlijs
3. jūlijā LZA īstenajam loceklim Saulve-

dim Cimermanim — 90.

7. jūlijā Stendē notika Agroresursu un 
ekonomikas institūta (AREI) izmēģinājumu 
apskate. Paralēli plašajām diskusijām Pēt-
niecības centra telpās tās turpinājās arī uz 
lauka — gan labību, gan arī sojas sējumos. 
AREI izmēģinājumu apskate turpinājās arī 
nākamajā dienā Priekuļos. Atvēlētā laika li-
mita ietvaros varēja iepazīties tikai ar dažiem 
lauka izmēģinājumiem, jo to kopējais klāsts ir 
visai iespaidīgs.

9. jūlijā valdība apstiprināja Izglītības un 
zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu 
projektu, ar kuru tiek noteikta jauna Latvi-
jas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu tiesību 
piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides 
kārtība. Turpmāk zinātnieks varēs iegūt LZP 
eksperta tiesības uz trim gadiem, ekspertu 
komisiju vēlēšanu ietvaros kandidēt un tapt 

ievēlētam par attiecīgas komisijas locekli uz 
trim gadiem.

12. jūlijā Dobelē, Dārzkopības institūtā 
notika iepazīšanās ar zinātnieku kolektīva 
darba rezultātiem, izmēģinājumu un ekspe-
rimentu rezultātu apskate. Institūta kolektīvs 
sniedza informatīvus ziņojumus un savu dar-
ba rezultātu skaidrojumu. 

16. jūlijā LZA īstenajai loceklei Modrai 
Murovskai — 70.

17. un 18. jūlijā Rīgā norisinājās  
26. EUROfusion Ģenerālā asambleja, kurā 
piedalījās Eiropā vērienīgākā zinātniskā kop-
projekta EUROfusion vadība un dalībnieki 
no 24 valstīm. Pasākumu organizēja Izglītī-
bas un zinātnes ministrija sadarbībā ar Lat-
vijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu  
(LU CFI).

EUROfusion mērķis ir attīstīt kodolsin-
tēzi kā dzīvotspējīgu enerģijas avotu līdz  
2050. gadam, ražojot CO2 brīvu enerģiju lie-
los apjomos, tēlaini izsakoties — radīt Sauli 
uz Zemes. EUROfusion ir Eiropas Komisijas 
(EK) un kodolsintēzes kopienas veiksmīgas 
sadarbības piemērs, apvienojot konsorcijā vi-
sas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā 
arī Šveici un Ukrainu.

Ģenerālā asambleja (ĢA) ir EUROfusion 
galvenais lēmējorgāns, tās priekšsēdētājs 
ir Ambrodžio Fasoli (Ambrogio Fasoli), iz-
pilddirektors — profesors Tonijs Donē (Tony 
Donné), kurš viesojās Latvijā jau 2018. gada 
nogalē. ĢA pieņem lēmumus gan saistībā ar 
budžeta sadali, jaunu pētījumu nepiecieša-
mību, esošo turpināšanu vai pārtraukšanu, 
programmas progresu, dalībnieku aktivitāti 
un rezultātiem. ĢA piedalās gan augstākās ar 
projektu saistītās EK amatpersonas, gan visu 
dalībvalstu pārstāvji. Tikšanās notiek četras 
reizes gadā, nodrošinot pēc iespējas ātrāku 
jaunu pētījumu uzsākšanu un neperspektīvo 
pētījumu pārtraukšanu, stratēģiju maiņu vai 
uzlabošanu, ĢA ievēl un apstiprina dalībnie-
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ku sastāvu, augstākās projekta amatpersonas 
un ĢA vadību.

Latvija kodolsintēzes pētniecības jomā 
ir vadošā trīs Baltijas valstu starpā. Lat-
vijas zinātnieki LU CFI vadībā jau kopš  
1999. gada ir veiksmīgi piedalījušies kodol-
sintēzes problēmu risināšanā arī iepriekšējās 
Eiropas Atomenerģijas kopienas programmās 
EURATOM. Šobrīd ES pētniecības un inovā-
ciju atbalsta programmā “Apvārsnis 2020”  
Dr. habil. phys. Andra Šternberga koordinētā 
Latvijas “EUROfusion laboratorija" apvieno 
zinātniekus no LU CFI, Latvijas Universitātes 
Ķīmiskās fizikas institūta un Fizikas institūta.

18. jūlijā LZA ārzemju loceklim Pāvelam 
Štollam — 55. 

19. jūlijā LZA goda doktoram Jānim Vēt-
ram — 60

Notika iepazīšanas ar LLU MPS Vecauce 
mācību un pētījumu un arī ražošanas bāzi, 
kurā varēja gūt ieskatu par to, ko dara un ko 
plāno darīt MPS Vecauces kolektīvs.

21. jūlijā LZA goda doktoram datorzināt-
nes speciālistam Jānim Bičevskim —75.

22. jūlijā LZA LMZN un LLMZA iepazinās 
ar Ulbrokas zinātnes centra un LLU Tehniskās 
fakultātes zinātniskā darba rezultātiem. Lau-
ku skates laikā notika diskusijas par iespējām 
piesaistīt jauniešus zinātniskajam, kā arī pēt-
nieciskajam darbam un citiem jautājumiem.

27. jūlijā LZA korespondētājloceklim Ni-
lam Rostokam — 50.

28. jūlijā LZA īstenajam loceklim Aiga-
ram Pētersonam — 60. 

Augusts
1. augustā LZA ārzemju loceklim, inže-

nierzinātniekam Jiri Engelbrehtam — 80.

LZA īstenajam loceklim Inesim Feldma-
nim — 70. 

2.–3. augustā Lībiešu svētki Mazirbē. 
Svētkos, apliecinot lībiešu lomu Latvijā, vie-
sojās arī Valsts prezidents Egils Levits, kas 
gan uzrunāja visus svētku dalībniekus, gan 
arī tikās ar Līvu savienības, pašvaldības un 
LU Lībiešu institūta pārstāvjiem. 

6. augustā LZA korespondētājloceklim, 
datorzinātniekam Igoram Kabaškinam — 60.

9. augustā LZA goda loceklim Kristapam 
Jurim Keggi — 85.

13. augustā LZA izstāžu zālē tika at-
klāta mākslinieces Edas Dites Brūveres  
(1946–2018) pasteļglezniecības darbu izstā-
de “Laika gaismā”. Izstāde bija skatāma līdz 
15. septembrim.

21. augustā LZA īstenajam loceklim Pē-
terim Cimdiņam —75.

22. augustā notika LZA Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā tika izska-
tīti jautājumi saistībā ar nodaļas līdzšinējā 
darba vērtējumu un turpmāko attīstību, kā 
arī raisījās diskusija par nozares problemātis-
kajiem aspektiem. 

No 24. augusta līdz 2. septembrim Al-
benā (Bulgārijā) norisinājās VI Starptautiskā 
multidisciplinārā sociālo zinātņu un mākslas 
konference SGEM 2019 (VI International 
Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences & Arts, SGEM 2019). Kon-
ferencē piedalījās un projekta INTERFRA-
ME–LV rezultātus prezentēja projekta IN-
TERFRAME–LV vadītāja akadēmiķe B. Rivža 
un pētnieces: RTA rektore Iveta Mietule un  
DU prorektore Maija Burima.

26.–27. augustā Latvijas Universitātes Lī-
biešu insitūtā notika starptautiska konference  
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“Livonica 2019. Lībiešu valoda, vēsture  
un kultūra”. Konferenci atklāja LU rektors In-
driķis Muižnieks, un tajā piedalījās pasaulē 
nozīmīgu somugristikas un lībiešu pētniecī-
bas centru zinātnieki, kuru darbība skar plašu 
tematisko loku — valodniecība, vēsture, ar-
heoloģija, etnoloģija, kultūra u. c. Konference 
“Livonica 2019” ir viens no UNESCO Starp-
tautiskā pirmiedzīvotāju valodu gada (2019) 
programmā iekļautajiem pasākumiem. Tā 
tika veltīta Latvijas Universitātes 100 gadu 
jubilejai un LU Lībiešu institūta pirmajam 
darba gadam.

28. augustā LZA korespondētājloceklim 
Valerjanam Kausam — 65.

29. augustā LZA goda doktoram fiziķim 
Jānim Jansonam — 75.

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) ap-
ritēja simt gadu. Pagājuši arī pieci gadi, kopš 
bibliotēka gaida apmeklētājus savās jaunajās 
mājās — Gunāra Birkerta projektētajā Gais-
mas pilī. Jubileju svinēja arī LNB direktors, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis 
Andris Vilks, kas vada bibliotēku jau 30 gadu.

LZA īstenajam loceklim Mārcim Lejam — 
55. 

Septembris
4. septembrī notika Valtera Capa bal-

vas pasniegšanas ceremonija. Šogad Valtera 
Capa balva tiek piešķirta astoto reizi un to 
saņēma LZA akadēmiķe Maija Dambrova par 
starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem un 
izcilu ieguldījumu jaunu zāļu radīšanā un to 
darbības mehānismu noskaidrošanā. Balvu 
piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā 
ar LR Patentu valdi un Vācijas firmu Minox 
GmbH. Ceremonijā piedalījās LZA, LR Paten-
tu valdes un Minox GmbH pārstāvji, LR Ties-
lietu ministrijas un LR Izglītības ministrijas 
amatpersonas, Latvijas Organiskās sintēzes 

institūta, kā arī Vācijas Federatīvās Republi-
kas vēstniecības Rīgā pārstāvji.

LZA korespondētājloceklei Brigitai Buš-
manei — 80. 

6. septembrī šajā sezonā pēdējā lauku 
skate notika Pārtikas drošības, dzīvnieku ve-
selības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”. 
Ar aktualitātēm zinātniskajā institūtā BIOR 
iepazīstināja tās direktors LZA korespondē-
tājloceklis Dr. med. vet. Aivars Bērziņš. Pēc 
BIOR apskates notika LLZI DP valdes sēde un 
diskusijas par skates rezultātu kopsavilkumu. 
Tika nolemts, ka uzvarētājs un naudas balvas 
EUR 800 apmērā ieguvējs ir BIOR.

7. septembrī Jelgavā, Pasta salā, festi-
vāla “Mehatrons 2019” ietvaros notika izgu-
drojumu un inovāciju izstāde MINOX ZEM-
GALE 2019. Pasākuma mērķis — veicināt 
izgudrotājdarbību un panākt, lai uzņēmēji, 
izgudrotāji un zinātnieki atrastu saskarsmes 
punktus, kuru rezultātā tiktu radīti jauni teh-
niskie risinājumi, inovatīvi produkti vai vei-
doti pakalpojumi, kā arī sekmēt izgudrojumu 
ieviešanu dzīvē.

10. septembrī tika pasniegta pirmā balva 
par mūža ieguldījumu Latvijas ārpolitikā. Par 
ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu ārlietu die-
nestā un ieguldījumu Latvijas valsts interešu 
un demokrātisko vērtību aizstāvībā tā piešķir-
ta vēstniecei, LZA goda loceklei Ainai Nago-
badsābolai. Viņa diplomātes karjeru uzsāka 
1989. gadā kā Latvijas pārstāve pie Francijas 
ārlietu ministrijas un Parlamenta. Pēc Latvi-
jas valsts neatkarības atgūšanas viņa tika ap-
stiprināta par pirmo Latvijas vēstnieci Fran-
cijā (1991–1997), papildus uzņemoties arī 
nerezidējošās ārkārtējās un pilnvarotās vēst-
nieces pienākumus Spānijā (1993–1997) un 
Portugālē (1993–1998).

LZA ārzemju loceklim astronomam Dai-
nim Draviņam —70.
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12. septembrī notika Ķīmijas, bioloģijas 
un medicīnas zinātņu nodaļas sēde par mo-
lekulārās bioloģijas konsorciju, kurā diskutēja 
par sadarbības EMBL (European Molecular 
Biology Laboratory) projekta plāniem un de-
taļām: ko iegūsim, ko zaudēsim, kā būtu jā-
rīkojas ar iestāšanos konsorcijā. Lektori: LZA 
ārzemju loc. Alvis Brāzma (Eiropas Bioinfor-
mātikas institūts (EMBL–EBI), Kembridža, 
Lielbritānija) un akadēmiķi Jānis Kloviņš un 
Kaspars Tārs.

14.–17. septembrī Turaidā un Rīgā no-
risinājās konferences “Kultūras ainava — 
saturs, uztvere, pārvērtības: Baltijas valstis 
Eiropas dārzu kultūrā” referātu sesijas. Kon-
ferenci organizēja Beklera fonds (Böckler–
Mare–Balticum–Stiftung) sadarbībā ar LZA. 

15. septembrī mūžības ceļos devās 
LZA ārzemju loceklis Radegasts Paroleks 
(01.12.1920–15.09.2019). 

16. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jā (LZA) notika projekta “Latvijas valsts un 
sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi 
starptautiskā kontekstā, INTERFRAME–LV” 
(viens no pieciem projektiem valsts pētīju-
mu programmā (VPP) “Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai", 
2019–2021) darba sanāksme, lai apkopo-
tu pirmā gada deviņos mēnešos paveikto un 
precizētu tālākos uzdevumus. Projekta vadī-
tāja akadēmiķe B. Rivža sniedza kopējo pār-
skatu par projektu tā norises pirmajā nepil-
najā gadā. Par uzsākto pētījumu rezultātiem 
ziņots jau 26 konferencēs: septiņi referāti 
plenārsēdēs, 20 referāti projektu semināros, 
44 ziņojumi sekcijās. Tapušas 30 starptau-
tiskās publikācijas. Šī zinātniskā domu ap-
maiņa ir ļoti nozīmīga galarezultātu un se-
cinājumu veidošanā, īpaši jauno zinātnieku 
pieredzes iegūšanā, kā arī projekta rezultātu 
popularizēšanā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Po-
litikas pētījumu institūts un autoru kolektīvs 

ielūdza uz grāmatas “Patvēruma meklētāju 
problēma un tās risinājumi Eiropas Savienī-
bā un Latvijā” atvēršanas svētkiem Eiropas 
Savienības mājā. Grāmatas autori ir Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Dagmāra BeitnereLe Galla, LZA EPPI pēt-
nieks Aldis Austers un Eiropas Tirdzniecības 
savienības institūta pētniece Zane Rasnača.

Grāmatas atvēršanā piedalījās Latvijas 
Republikas Valsts prezidents Egils Levits — 
pētījuma idejas autors, LR tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns, LR Saeimas deputāti, valsts 
institūciju pārstāvji, akadēmiskie spēki, NVO 
un preses pārstāvji.

Grāmatas prezentāciju un diskusiju vadīja 
LZA īstenā locekle Inna Šteinbuka. 

Iznāca LZA, LZP un LZS laikraksta “Zi-
nātnes Vēstnesis” 30 gadu jubilejas numurs.

LZA korespondētājloceklei Ingrīdai Rum-
baiRozenfeldei — 60.

17. septembrī notika LZA Senāta sēde, 
veltīta laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 30 gadu 
jubilejai. Ar ziņojumu ““Zinātnes Vēstnesis” pa-
gātnē, tagadnē un nākotnē” uzstājās laikraksta 
redaktore Dr.hist. Ilze Boldāne, tika atvērts “Zi-
nātnes Vēstneša” jubilejas numurs. Senāts pie-
šķīra Atzinības rakstu laikraksta “Zinātnes Vēst-
nesis” ilggadējai redaktorei Zaigai Kiperei par 
zinātnes popularizēšanu laikrakstā “Zinātnes 
Vēstnesis”. Tika pasniegtas LZA prezidenta Pa-
teicības “Zinātnes Vēstneša” veidotājiem: ma-
ketētājai Lidijai Bērziņai, datorspeciālistam El-
māram Langem un fotogrāfam Jānim Brencim. 
Senāts apstiprināja jauno LZA locekļu kandidātu 
sarakstu, Latvijas Zinātnes padomes ekspertu 
komisiju locekļu saistību un atbildības deklarā-
ciju, Vitolda Tamuža balvas nolikumu. Senāts 
noklausījās arhitektūras un kultūras mantojuma 
eksperta Vitolda Mašnovska ziņojumu “Latvijas 
kultūrvēstures pētījumi: XVI–XX gs.”. Senāts 
piešķīra Atzinības rakstu akadēmiķim Jevgeņi-
jam Kotominam par izciliem sasniegumiem teo-
rētiskajā cietvielu fizikā.
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19. septembrī notika LZA Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā tika uz-
klausīti LZA jauno locekļu vēlēšanām izvirzīto 
kandidātu Dr. phil. Valta Ernštreita, Dr. hist. 
Aināra Lerha un Dr. theol. Gunta Kalmes zi-
ņojumi. 

20. septembrī LZA īstenajam loceklim fi-
ziķim Jevgeņijam Kotominam — 70.

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) atzīmē-
ta gleznotāja Edgara Vintera (1919–2014) 
simtā dzimšanas diena. LZA Portretu zālē 
notika grāmatu triloģijas par Edgaru Vinteru 
trešās grāmatas — “Edgars Vinters. Gais-
ma, Krāsas, Noskaņas” — atvēršanas svētki, 
bet 2. stāva izstāžu zālē — Edgara Vintera 
gleznu izstāde. Sarīkojumā piedalījās LZA 
prezidents un viens no grāmatas par Edga-
ru Vinteru līdzautoriem O. Spārītis, grāmatas 
izdevēja — apgāda “Zvaigzne ABC” valdes 
priekšsēdētāja Vija Kilbloka un citi.

No 20. līdz 21. septembrim VPP projekta 
INTERFRAME–LV pārstāvji piedalījās starp-
tautiskā konferencē The 12th Jonas Pranas 
Aleksa International Interdisciplinary Scien-
tific conference “Development of the State 
Vision”, kuru organizēja Šauļu universitāte 
(Lietuva). Konferencē piedalījās VPP projek-
ta INTERFRAME–LV vadītāja akad. B. Rivža, 
LLU doktorante Vera Hohlova un RSU dokto-
rante Diāna Kalniņa.

21. septembrī mūžībā devies LZA 
goda loceklis mecenāts Boriss Teterevs 
(05.11.1953–21.09.2019). 

24. septembrī 81 gada vecumā mūžī-
bā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas īste-
nais loceklis Dr. habil. oec. Edvīns Vanags 
(12.07.1938–24.09.2019).

Deviņdesmit devītajā mūža gadā Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas goda doktors, Dr. 
habil. med. profesors  Georgs Jankovskis 

(19.04.1921–24.09.2019) devies mūžības 
ceļos.

25. septembrī notika LZA FTZN sēde, 
kurā LZA korespondētājlocekļu kandidāti zi-
ņoja par zinātnisko pētījumu rezultātiem. Ar 
referātu “Augšējie un apakšējie novērtējumi 
kvantu algoritmu sarežģītībai” uzstājās LU 
Datorikas fakultātes docents Dr. sc. comp. 
Aleksandrs Belovs; ar referātu “Vides un 
enerģētikas ilgtspēja: pastāvēs, kas pārvērtī-
sies” — RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes profesore Dr. sc. ing. Andra Blum-
berga; ar referātu “Kvantu ķīmijas metodes 
nanodimensionālo materiālu prognozējamai 
modelēšanai” — LU CFI datormodelēšanas 
laboratorijas vadītājs Dr. rer. nat. Sergejs 
Piskunovs, ar referātu “Augstas izšķirtspējas 
spektroskopijas pielietojumi astrofizikā: re-
zultāti un perspektīvas” — LU Fizikas, mate-
mātikas un optometrijas fakultātes vadošais 
pētnieks Dr. phys. Laimons Začs.

26. septembrī LZA īstenam loceklim Jā-
nim Kloviņam — 50. 

28. septembrī LZA korespondētājloceklim 
Fjodoram Fjodorovam — 80. 

29. septembrī LZA korespondētājlocek-
lim Olģertam Nikodemus — 65. 

Oktobris
1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā 

diplomus saņēma Valsts emeritēto zinātnie-
ku padomes ar 2019. gada 25. marta lē-
mumu “Par Valsts emeritētā zinātnieka sta-
tusa piešķiršanu” ievēlētie Valsts emeritētie 
zinātnieki. Svinīgo diplomu pasniegšanas 
ceremoniju atklāja Valsts emeritēto zinātnie-
ku padomes priekšsēdētājs īzaks Rašals un 
LZA prezidents O. Spārītis, izsakot pateicību 
zinātniekiem par mūža ieguldījumu zināt-
niskajā darbā un jauno zinātnieku paaudžu 
audzināšanā.
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LZA goda doktoram Džekam Metlo 
kam — 90. 

2. oktobrī mūžībā aizgāja Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas korespondētājloceklis RTU 
TMF Aeronautikas institūta  direktors Alek-
sandrs Urbahs (14.07.1958–02.10.2019).

3. oktobrī notika Ķīmijas, bioloģijas un 
medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā no-
klausīti jauno LZA locekļu kandidātu zināt-
niskie ziņojumi. LZA īstenā locekļa kandidāts 
Latvijas Universitātes BMC vadošais pētnieks 
Dr. biol. Andris Zeltiņš sniedza referātu “Augu 
vīrusi rekombinantu biotehnoloģijā”. Sēdes 
dalībnieki noklausījās arī trīs korespondē
tājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus:  
Dr. med. Gustava Latkovska, LU Kardiolo-
ģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta 
vadošā pētnieka ziņojumu “Ģimenes hiper-
holesterinēmija”, RSU Oftalmoloģijas klīni-
kas vadītājas Dr. med. Gunas Laganovskas 
ziņojumu “Implanti oftalmoloģijā” un RSU 
Zobārstniecības fakultātes Mutes, sejas un 
žokļu ķirurģijas katedras vadītājas Dr. med. 
Ilzes Akotas ziņojumu “Zinātne un pedagoģija 
bērnu ar iedzimtām patoloģijām sejā aprūpei 
un integrācijai sabiedrībā”.

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika 
Izraēlas Valsts vēstnieces Latvijā V. E. Orli Gil 
(Orli Ester Gil) un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
pārstāvju tikšanās. Vēstniece Orli Gil akadē-
miju apmeklēja pēc LZA Ekonomikas institūta 
direktores Ņinas Lindes ielūguma. Vēstnieci 
pieņēma LZA prezidents O. Spārītis, Starptau-
tiskās daļas vadītāja Ilze Trapenciere un LZA 
Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde. 

Abas puses, katra īsumā raksturojot sa-
vas valsts politiku zinātnes jomā, identificē-
ja potenciālās sadarbības iespējas, kas būtu 
īstenojamas tuvākā nākotnē. Perspektīvās 
sadarbības jomas — augstās tehnoloģijas 
un to ieviešana medicīnā, biolauksaimniecī-
bā, zaļajā enerģijā, meža zinātnēs. Vēstniece 
uzsvēra, ka jau šobrīd iespējams organizēt 

studentu grupu vizītes Izraēlas zinātniskajās 
institūcijās, kā arī Izraēlas vieslektoru vizītes 
Latvijā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferen-
ču centrā  notika zinātniska konference “Lat-
viešu terminoloģija simts gados”.

Šogad aprit 100 gadu kopš Izglītības mi-
nistrijas Terminoloģijas komisijas izveides  
1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rū-
pes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. 
Arī Latvijas Nacionālā bibliotēka šogad svin 
pirmo simtgadi, kuras laikā tā izveidojusies par 
bagātīgu un daudzveidīgu terminrades avotu 
un kļuvusi par bibliotēku nozares terminoloģi-
jas centru. Konference par godu šīm nozīmī-
gajām jubilejām sniedza iespēju tikties dažādu 
nozaru terminoloģijas darba speciālistiem un 
interesentiem, dalīties pieredzē, apmainīties ar 
idejām, veidot jaunus kontaktus. Konferences 
rīkotāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija, 
Valsts pētījumu programmas projekta “Doku-
mentārā mantojuma izpētes nozīme, veido-
jot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”  
(Nr. VPP–IZM–2018/1–0022) pārstāvji. Ar 
savu skatījumu par latviešu terminoloģijas vēs-
tures jautājumiem, terminoloģijas attīstībā nozī-
mīgām personībām, kā arī par konkrētu nozaru 
terminoloģijas attīstību un problemātiku piere-
dzē dalījās terminoloģijas speciālisti un pētnieki 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rīgas 
Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universi-
tātes, Ventspils Augstskolas, Liepājas Universi-
tātes un daudzām citām organizācijām.

Notika LZA Humanitāro un sociālo zi-
nātņu nodaļas sēde, kurā tika uzklausīti LZA 
jauno locekļu vēlēšanām izvirzīto kandidātu 
Dr. oec. Arņa Saukas, Dr. oec. Irinas Senņi-
kovas un Dr. oec. Nataļjas Lāces zinātniskie 
ziņojumi.

4. oktobrī desmit dibinātājinstitūcijas pa-
rakstīja Memorandu par apvienības “Alliance  
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for Life” izveidošanu. Alianse apvieno Aus-
trumu un Centrāleiropas progresīvākās pēt-
niecības organizācijas. “Alliance for Life” 
misija ir veicināt zinātnisko izcilību Eiropā un 
palielināt zinātnes ieguldījumu sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šī iniciatīva 
sākās pirms diviem gadiem kā programmas 
“Apvārsnis 2020” finansēts projekts un tagad 
ir vainagojusies ar Memoranda parakstīšanu, 
izveidojot pastāvīgu starptautisku starpinsti-
tucionālu organizāciju, apliecinot partneru 
apņemšanos turpināt sadarbību visa reģiona 
attīstības vārdā. “Alliance for Life” tika izvei-
dota ar skaidru uzdevumu izlīdzināt atšķirī-
bas Rietumu un Austrumeiropas pētniecības 
institūciju starpā. Līdzšinējā divu gadu darbī-
ba ir ļāvusi partneriem pārliecināties par izvē-
lētā kursa pareizību un pieņemt lēmumu par 
pastāvīgas organizācijas izveidošanu.

“Alliance for Life” dibinātājorganizācija 
no Latvijas ir Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts (OSI); no Čehijas — Masarika Uni-
versitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts 
un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs 
Brno; no Slovākijas — Slovākijas Zinātņu 
akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; 
no Polijas — Lodzas Medicīnas universitāte; 
no Horvātijas — Zagrebas Universitātes Me-
dicīnas fakultāte; no Igaunijas — Tartu Uni-
versitāte; no Lietuvas — Viļņas Universitāte; 
no Slovēnijas — Ļubļanas Universitāte; no 
Ungārijas — Zemmelveisa Universitāte.

No 2. līdz 5. oktobrim VPP projekta  
INTEFRAME–LV vadītāja akad. B. Rivža pie-
dalījās Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadē-
mijas kongresā “Zinātne, uzturs un veselība”, 
kurš norisinājās Minskā. B. Rivža kongresa 
plenārsēdē uzstājās ar ziņojumu “Research in 
food production and security for Latvia So-
ciety needs” un iepazīstināja klātesošos klau-
sītājus ar Latvijas pētījumiem un pieredzi VPP 
INTERFRAME–LV projekta ietvaros.

Kongresu “Zinātne, uzturs un veselība” 
Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmi-
jas pārtikas produktu zinātniski praktiskais 

centrs rīko jau otro reizi, tajā tiek diskutēts 
par dažādām tēmām pārtikas jomā, kā arī 
veselības aizsardzībā, par bērnu un sportistu 
uztura problēmām. Kongresā piedalījās gan-
drīz 200 dalībnieki no sešām pasaules val-
stīm — Polijas, Latvijas, Krievijas, Ukrainas, 
Kazahstānas un Baltkrievijas. Vairāki ziņoju-
mi un paneļdiskusija kongresā bija saistīta ar 
pārtikas ražošanu, uzņēmējdarbības nozīmi 
reģionu izdzīvošanā un attīstībā, kā arī ar vie-
do attīstību, viedo specializāciju u.tml.

5. oktobrī LZA īstenajam loceklim Valdim 
Kamparam — 75.

6. oktobrī 101. gadu atzīmēja astrono-
me  Ilga  Daube, valsts emeritētā zinātnie-
ce, pirmā latviešu astronome, kura ieguvusi 
zinātnisko grādu 1953. gadā par disertāciju 
“Spektrālo dubultzvaigžņu masas, telpiskais 
sadalījums un kinemātika” MVU P. Štern-
berga Valsts astronomijas institūtā. Viņas 
kā zvaigžņu astronomijas speciālistes vārds 
atrodams Beļģijas Karaliskās observatorijas 
1959. gadā Briselē izdotajā grāmatā “Astro-
nomijas observatorijas un astronomi”, kas 
publicēta Starptautiskās Astronomijas sa-
vienības (International Astronomical Union) 
aizbildniecībā. 

6.–8. oktobrī LZA prezidents O. Spārītis 
piedalījās ikgadējā starptautiskajā forumā 
“Zinātne un tehnoloģija sabiedrībā” (Science 
and Technology in Society), kurš norisinājās 
Kioto, Japānā. 

9.–10. oktobrī LZA prezidents O. Spārītis 
Tokijā piedalījās 6. gadskārtējā “Inovācijas 
vēsākai Zemei” (Innovation for Cool Earth) 
forumā. Forums vieno valstu līderus un zināt-
niekus, lai diskutētu par aktuālajām klimata 
pārmaiņām.

11. oktobrī Saeimā, vērtējot Baltijas 
asamblejas (BA) balvas kandidātus, starptau-
tiska žūrija lēma 2019. gada balvu mākslā 
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piešķirt diriģentam Normundam Šnē par 
sniegumu koncertā par godu Baltijas valstu 
simtgadei kopā ar “Sinfonietta Rīga” un Tal-
linas kamerorķestri, kurš notika pagājušajā 
gadā Baltijas jūras festivāla ietvaros Stok-
holmā. Savukārt balva zinātnē piešķirta LZA 
ārzemju loceklim profesoram Jūram Banim 
(Jūras Banys) no Lietuvas par izcilu ieguldī-
jumu zinātnē, veicot pētījumus feroelektrības 
un fāžu pārejas nozarē.

 Ar BA balvu literatūrā apbalvota igau-
ņu rakstniece Lēlo Tungala (Leelo Tungal) 
par autobiogrāfisko triloģiju “Biedrs bērns” 
(“Comrade Kid”), īpaši izceļot pēdējo no 
sērijas darbiem “Sievietes pieskāriens”  
(“A Woman's Touch”), kur bērna acīm atspo-
guļots Staļina laiks. Katras balvas apjoms ir 
5000 eiro. BA balvu pasniegšanas ceremoni-
ja norisinājās  28. novembrī Rīgā gadskārtē-
jās BA sesijas ietvaros.

Valdība atbalstīja likumprojektu “Par 
valsts budžetu 2020. gadam”, kurā paredzēts 
papildu finansējums izglītības un zinātnes no-
zarei vairāk kā 30 miljonu eiro apmērā. 23 
miljoni eiro plānoti pedagogu darba samaksas 
kāpuma grafika izpildei un 8 miljoni — papil-
du finansējums zinātnei. Tas paredzēts funda-
mentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, no-
zaru valsts pētījumu programmām, zinātnisko 
institūciju starptautiskam novērtējumam, kā 
arī dalībai starptautiskās organizācijās —  
Eiropas Kodolpētniecības organizācijā CERN 
un Eiropas Kosmosa aģentūrā EKA. Paš-
reiz atbalstītajā likumprojektā “Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un  
2022. gadam” paredzēts finansējuma pieau-
gums zinātnei arī nākamajos gados.

OSI Mazajā konferenču zālē notika apvie-
notā LZA ĶBMZN sēde un Latvijas Organis-
kās sintēzes institūta seminārs, kura darba 
kārtībā bija LZA ārzemju locekļa profesora 
Ērika Roznera (Binghamtonas Universitāte, 
ASV) akadēmiskā lekcija “Amide-Modified 

RNA: Synthesis, Structure and RNA Interfe-
rence Activity”.

15. oktobrī notika LZA Senāta sēde. Sē-
des sākumā vienbalsīgi tika piešķirts un pa-
sniegts Senāta Atzinības raksts Humanitāro 
un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājai 
akadēmiķei Raitai Karnītei par nesavtīgu 
un sekmīgu darbu Latvijas Zinātņu akadē-
mijas zinātniskās un administratīvās veikt-
spējas stiprināšanā. Senāts noklausījās divu  
LZA jauno īsteno locekļu kandidātu zināt-
niskos ziņojumus: LZA korespondētājlocekļa 
Kristapa Jaudzema — “Kodolu magnētiskās 
rezonanses pētījumi biomateriālu izveidei, 
zāļvielu atklāšanai un bioloģisko mehānis-
mu izpratnei” un LZA korespondētājlocekļa 
Andra Zeltiņa —“Augu vīrusi rekombinantu 
biotehnoloģijā”. Ziņojumu “Ēnu ekonomikas 
apjoms un ietekmējošie faktori” sniedza Rī-
gas Ekonomikas augstskolas profesors Arnis 
Sauka. Senāts apstiprināja LZA jauno locekļu 
izvērtēšanas komisiju 2019. gada vēlēšanās. 

Latvijas Zinātņu akadēmijā viesojās Slo-
vākijas vēstnieks Ladislavs Babčans (Ladis-
lav Babčan), lai iepazīstinātu ar vēstniecības 
darba prioritātēm un pārrunātu Slovākijas un 
Latvijas sadarbību zinātnē. Vēstnieku pieņē-
ma LZA prezidents O. Spārītis, Starptautiskās 
daļas vadītāja I.Trapenciere un LZA Sabied-
risko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica. 

Viena no galvenajām prioritātēm vēst-
niecībai ir stiprināt Slovākijas un Latvijas 
sadarbību aizsardzības jomā, kā arī veicināt 
Latvijas sabiedrības informētību par šīs sa-
darbības nozīmīgumu; patlaban Slovākija ir 
pievienojusies NATO kaujas grupai Latvijā 
ar 152 vīru lielu vienību, Slovākija piedalās 
NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences 
centra (NATO StratCom CoE) darbā. Slovā-
kija pārsvarā joprojām attīstās kā t.s. dar-
baspēka ekonomika, pateicoties vairākiem 
lieliem mašīnbūves un elektronisko iekārtu 
uzņēmumiem, kas bāzēti Slovākijā un kuros 
investēts ārvalstu kapitāls, tomēr valstij ir 
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mērķis pakāpeniski panākt zināšanu ekono-
mikas īpatsvara pieaugumu kopējā tautsaim-
niecības attīstības stratēģijā, kur tiktu palieli-
nāta pētniecības un inovāciju loma.

Pārrunājot tuvākos soļus sadarbības vei-
cināšanā, puses vienojās, ka Slovākijas vēst-
nieks sadarbībā ar LZA uzsāks priekšdarbus 
Slovākijas Zinātņu akadēmijas prezidenta vizī-
tei Latvijā, kas varētu notikt nākamā gada vidū.

16. oktobrī LZA īstenajai loceklei Raitai 
Karnītei — 70.

17. oktobrī RTU Starptautiskās zināt-
niskās konferences sekcijas “Arhitektūra un 
pilsētplānošana” noslēgumā tika paziņoti  
SIA “ITERA Latvija” un Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas gada balvu konkursa laureāti un no-
tika apbalvošanas ceremonija. Laureātes uz-
runāja SIA “ITERA Latvija’ pārstāvis Andris 
Auziņš un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezi-
dents O. Spārītis. Mg. arch. Iveta Lāčauniece 
tika apbalvota par darbu kopu “Ainavu arhitek-
tūras zinātne dzīvesvides kvalitātes uzlaboša-
nai Latvijā”, bet Dr. arch. Agrita Tipāne gada 
balvu saņēma par nozīmīgu ieguldījumu jauno 
arhitektu profesionālās kvalifikācijas un pras-
mju izveidē, dievnamu arhitektūras izpētē, kā 
arī Rīgas jūgendstila muzeja izveidošanā.

Notika Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas 
zinātņu nodaļas sēde, kurā turpināja noklau-
sīties jauno LZA locekļu kandidātu zinātnis-
kos ziņojumus. Dr. chem. K. Jaudzems, Lat-
vijas Organiskās sintēzes institūta vadošais 
pētnieks, laboratorijas vadītājs, LZA īstenā 
locekļa kandidāts ziņoja par kodolu magnē-
tiskās rezonanses pētījumiem biomateriālu 
izveidei, zāļvielu atklāšanai un bioloģisko 
mehānismu izpratnei. LZA kospondētājlo-
cekļa kandidātes: Latvijas Universitātes Me-
dicīnas fakultātes profesore, vadošā pētniece  
Dr. biol. Una Riekstiņa ziņoja par reģene-
ratīvo un pretiekaisuma vielu izpēti šūnu 
modeļos in vitro, bet Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra Mikrobioloģijas 

laboratorijas vadītāja, Farmācijas fakultātes 
asociētā profesore Dr. biol. Renāte Ranka par 
molekulārās bioloģijas pētījumiem infekciju 
slimību apkarošanai.

Latvijas Zinātņu akadēmiju apmeklēja 
Sanktpēterburgas zinātnisko institūciju pār-
stāvju delegācija Sanktpēterburgas Zinātnes 
un augstākās izglītības komitejas priekšsēdē-
tāja Andreja Maksimova vadībā. Viesus uz-
ņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
O. Spārītis. Tikšanās dalībnieki pārrunāja pla-
šu tēmu loku, kuras saistītas ar zinātnes un 
augstākās izglītības politikas un organizācijas 
jautājumiem, kā arī apmainījās viedokļiem 
par iespējām aktivizēt savstarpējo sadarbību.

18. oktobrī Ordeņu kapituls nolēma par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā ap-
balvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par 
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieriem trīs vēs-
turniekus: Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes profesoru, LZA akadē-
miķi, Dr. habil. hist. Inesi Feldmani; Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultā-
tes profesoru, LZA akadēmiķi Dr. hist. Ēriku 
Jēkabsonu, Vācijas Bundestāga vēsturnieku; 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātes profesoru, LZA akadēmiķi, Dr. ha-
bil. hist. Aivaru Strangu; par Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieku — Rīgas Tehniskās universi-
tātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fa-
kultātes profesoru, Lietišķās ķīmijas institūta 
direktoru, LZA akadēmiķi, Dr. habil. chem. 
Valdi Kamparu. 

22. oktobrī valdība lēma par Ministru 
kabineta balvas un Atzinības rakstu pie-
šķiršanu. Ministru kabineta balva piešķirta 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studi-
ju centra direktoram, LZPpriekšsēdētājam,  
LZA īstenajam loceklim Dr. biol. Jānim Klo-
viņam par izcilu zinātnisko darbību un atjau-
notnes veicināšanu zinātnē. Ministru kabineta 
Atzinības raksts piešķirts LZA goda loceklei, 
komponistei Maijai Einfeldei par nozīmīgu un 
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ilggadēju radošo ieguldījumu Latvijas mūzi-
kas attīstībā, veicinot tās starptautisko atpa-
zīstamību, LZA goda loceklim Guntim Gailītim 
par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras, 
pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskas 
valsts attīstībā, LZA īstenajai loceklei, Latvi-
jas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra 
zinātniskajai direktorei un vadošajai pētniecei  
Dr. biol. Aijai Linē par izcilu ieguldījumu au-
dzēju cilmes šūnu izpētē  un dalību starptau-
tiskos projektos, sekmējot Latvijas konkurēt-
spēju vēža pētniecībā.

23. oktobrī LZA īstenajam loceklim dator-
zinātniekam Ivaram Bilinskim — 85.

Notika LZA FTZN sēde ar LZA kores-
pondētājlocekļu kandidātu ziņojumiem par 
zinātnisko pētījumu rezultātiem. Ar referātu 
“Uz nestriktās loģikas balstītas matemātis-
kās metodes: Pētījumu aktualitātes un per-
spektīvas Latvijas Universitātē” uzstājās LU 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakul-
tātes profesore, Dr. math. Svetlana Asmuss; 
ar referātu “Intelektuāla pārvades elektrisko 
tīklu vadība un kontrole” — Fizikālās ener-
ģētikas institūta vadoša pētniece, RTU aso-
ciēta profesore, Dr. sc. ing. Anna Mutule; ar 
referātu “Topoloģiskā funkcionēšanas modelī 
sakņota programmatūras izstrāde” — RTU 
asociētā profesore, Dr. sc. ing.. Ērika Na-
zaruka; ar referātu “Konstrukciju bojājumu 
identifikācija un tehniskā stāvokļa monito-
rings” — RTU Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. 
Sandris Ručevskis un ar referātu “Funkcio-
nālie materiāli vides un enerģētikas problē-
mu risināšanai” — RTU asociētais profesors, 
Dr. sc. ing. Andris Šutka. Akadēmiķis Jānis 
Spīgulis informēja par Karaliskā Tehnoloģi-
ju institūta (Zviedrija) pasniedzēja, RISE AB 
vadošā pētnieka, Dr. sc. ing. Oskara Ozoliņa 
zinātniskajiem sasniegumiem. O. Ozoliņš ir 
ārzemju locekļa kandidāts LZA jaunu locekļu 
vēlēšanās 2019. gadā. Aizklāti balsojot, no-
daļas locekļi izteica atbalstu kandidātiem.  

LZA ārzemju loceklim Tomasam Gamkre-
lidzem — 90. 

24. oktobrī Ķīmijas, bioloģijas un medicī-
nas zinātņu nodaļas sēde, kurā joprojām tur-
pinās jauno LZA locekļu kandidātu zinātniskie 
ziņojumi: RSU Medicīnas fakultātes dzemd-
niecības un ginekoloģijas katedras vadītājas, 
profesores Dr. med. Daces Rezebergas “Kā 
caur zinātni, pedagoģiju un praksi uzlabot sie-
vietes veselību Latvijā”, RTU Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētās profe-
sores, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomate-
riālu inovāciju un attīstības centra direktores, 
Dr. sc. ing. Dagnijas Ločas — “Kalcija fosfā-
tus saturoši biomateriāli — implanti kaulaudu 
inženierijai vai palīglīdzeklis aktīvo vielu lokā-
lai piegādei?” un RTU Materiālzinātnes un lie-
tišķās ķīmijas fakultātes profesora, Dr.sc.ing. 
Remo MerijaMeri — “Daudzkomponentu po-
limērsistēmu iegūšana, struktūras hierarhija 
un izvēlētu ekspluatācijas īpašību raksturoša-
na plaša profila pielietojumiem”. 

Rīgas Latviešu biedrībā notika LZA Huma-
nitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā 
tika uzklausīti LZA jauno locekļu vēlēšanām 
izvirzīto kandidātu Dr. phil. Solveigas Krū-
miņasKoņkovas, Dr. theol. Baibas Brūderes  
un Dr. hist. Ulda Neiburga ziņojumi.  
Sēdes noslēgumā, atzīmējot 250. gada-
dienu kopš 1769. gada 1. novembrī Lē-
durgā dzimis Garlībs Helvigs Merķelis  
(1769–1850), Rīgas Latviešu biedrība un 
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa 
aicināja uz Merķelim veltīto priekšlasīju-
mu vakaru, kurā ar ziņojumiem piedalījās  
Dr. philol. Aija Taimiņa, Dr. hist. eccl. An
dris Priede un LZA korespondētājloceklis  
Dr. philol. Pauls Daija.

24.–26. oktobrī LZA prezidents O. Spārī-
tis devās komandējumā uz Zviedriju, kur pie-
dalījās Zviedrijas Karaliskās Inženierzinātņu 
akadēmijas pilnsapulcē. 
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29. oktobrī notika LZA Senāta sēde, 
kurā Senāta locekļi apsprieda LZA jauno lo-
cekļu kandidatūras un aizklāti balsoja par 
ieteikumiem Rudens pilnsapulcei par viņu 
atbalstu vēlēšanās. LZA Ekonomikas institū-
ta direktore Dr. paed. Ņ. Linde un pētnieks  
Dž. Hopšteters informēja par gaidāmo  
III Starptautisko ekonomikas forumu “Uz-
ņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, 
zinātnē balstītie risinājumi un starptautiskā 
sadarbība”. Par LZA starptautisko sadarbību 
ziņoja LZA prezidents O. Spārītis, LZA Starp-
tautiskās daļas vadītāja I. Trapenciere un  
Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis. 

31. oktobris — 2. novembris LZA prezi-
dents O. Spārītis devās uz Hamburgu (Vāci-
ja), kur Hamburgas Zinātņu akadēmija orga-
nizēja kopīgu tikšanos ar visu Baltijas valstu 
zinātņu akadēmiju prezidentiem. Sarunu 
gaitā tika panākta vienošanās par kopīgu 
sadarbību Hamburgas sinhrotrona izmanto-
šanā, kas nepieciešams CFI pētījumos, tāpat 
arī kopīgu Baltijas jūras reģiona pasākumu 
izpētei un modelēšanai, kā arī sadarbību da-
baszinātnēs un humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs

Novembris 
2. novembrī mūžībā aizgājis Latvijas Zi-

nātņu akadēmijas īstenais loceklis, LZA lie-
lās medaļas laureāts,  Academia Europaea 
loceklis, LU profesors, Dr. habil. sc. ing. Vi-
tauts Tamužs (02.12.1935–02.11.2019).

4. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa rīkoja 
konsiliju “Administratīvi teritoriālās reformas 
ieguvumi”, kurā piedalījās Latvijas Republi-
kas Saeimas deputāti, Vides un reģionālās 
attīstības ministrijas, Pašvaldību savienības 
un pašvaldību pārstāvji, kā arī neatkarīgi  
eksperti. Konsilija mērķis bija izvērtēt pašval-
dību reģionālās reformas patiesos pierādīju-
mos balstītos ieguvumus.

4. novembrī LZA ārzemju loceklim Jār-
lam Vikbergam — 70. 

7. novembrī notika Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas un a/s “Latvenergo” 2019. gada bal-
vu konkursa ekspertu komisijas sēde. 

8. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā 
viesojās Vācijas Republikas vēstnieks Latvi-
jā Nikolajs fon Šepfs (Nikolai von Schoepff) 
un pirmais sekretārs Dr. Tomass Šeps. Viesus 
pieņēma LZA prezidents O. Spārītis, starp-
tautisko sakaru organizators K. Broks un 
LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja 
I. Trapenciere. Tikšanās laikā tika pārrunāta 
sociālekonomiskā situācija Latvijā un Latvijas 
izaugsmes iespējas, pateicoties Vācijas Re-
publikas līdzfinansējumam. 

9. novembrī mūžības ceļos devās māksli-
niece, sabiedriskā darbiniece, Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas goda locekle Džemma Skulme 
(20.09.1925–09.11.2019). 

11. novembrī Latvijas Zinātņu akadē-
mija un Latvijas Lauksaimniecības un meža 
zinātņu akadēmija izsludināja konkursu 
par Kaspara Buša balvas meža ekoloģijā 
un mežkopībā piešķiršanu. Balva izveidota  
2019. gadā, godinot izcilā latviešu mežzināt-
nieka simtgadi. Kaspara Buša balva tiek pie-
šķirta ne retāk kā reizi divos gados par fun-
damentāliem un lietišķiem pētījumiem meža 
ekoloģijā un mežkopībā, kas būtiski sekmēju-
ši Latvijas meža ekosistēmu izzināšanu ciešā 
saistībā ar meža komerciālās vērtības palie-
lināšanu.

12. novembrī notika LZA Senāta sēde, 
kurā par inženierzinātņu stāvokli un attīstību 
Latvijā runāja akadēmiķis Andrejs Krasņi-
kovs, par LZA sadarbību ar Rīgas Tehnisko 
universitāti Inženierzinātņu kustības rosinā-
šanā un par Latvijas Zinātnes padomes sta-
tusa un funkciju maiņu ziņoja akadēmiķis 
Tālis Juhna, savukārt par jauno zinātnieku  
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tuvināšanu akadēmiskajai videi un iesaisti 
LZA diskutēja LZA prezidents O. Spārītis un 
jauno zinātnieku pārstāvji.

14. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 
Valsts svētkiem veltītajā sēdē, kas notika 
Rīgas Latviešu biedrības namā, LZA goda 
locekle Kārina Pētersone stāstīja par Ordeņu 
kapitula darbu un tika izvērsta diskusija par 
valstiskuma, pilsoniskās sabiedrības vērtībām 
LZA īstenās locekles Maijas Kūles vadībā. 
Sēdi kuplināja LZA goda locekļa Pētera Vas-
ka kompozīcija “Putnu balsis”, komponistam 
klātesot, flautistes Ilzes Urbānes izpildījumā.

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zināt-
nieki lauksaimniecības jomā un VPP projekta 
INTEFRAME–LV prezentēja savu pētījumu 
rezultātus starptautiskā Jauno zinātnieku 
konferencē lauksaimniecības attīstībai Viļņā, 
kuru organizēja Lietuvas Zinātņu akadēmija.

Konferences plenārsēdē uzstājās ar ziņo-
jumiem par VPP projekta INTERFRAME–LV 
pētījumu rezultātiem projekta vadītāja LZA 
akadēmiķe B. Rivža un LLU doktorante Vera 
Hohlova.

15. novembrī jau piekto reizi valsts pē-
tījumu programmu pētnieki piedalījās starp-
tautiskā videokonferencē, kuru rīkoja LLU 
sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu 
universitāti. Iepriekšējos gados tā bija VPP 
EKOSOC–LV, bet šogad jaunās VPP projekta 
INTEFRAME–LV pētnieki. Piekto Starptautis-
ko videokonferenci “Trends in regional deve-
lopment in the eu countries 2019” atklāja 
VPP projekta INTEFRAME–LV vadītāja aka-
dēmiķe B. Rivža un LLU prorektore profesore 
Irina Arhipova, savukārt ar referātiem uzstā-
jās profesors Pēteris Rivža, Laila Kundziņa, 
Sandris Ancāns, Ina Gudele, Tatjana Lejava, 
Zane Vītoliņa un posterus prezentēja Lilita 
ābele, Aija Eglīte, Sandra Lejniece, Rolands 
Feldmanis, Vera Hohlova, Maira Leševica, 
Inta Ostrovska, Liene LeikumaRimicāne, 

Aija PilvereJavorska, prof. Irina Pilvere, Olga 
Šulzingere.

19. novembrī LZA goda loceklei Kārinai 
Pētersonei — 65.

Noslēgts sadarbības līgums starp Lat-
vijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Uni-
versitāti. Līgumu, kurš stājas spēkā kopš 
parakstīšanas brīža uz trim gadiem, paraks-
tīja LZA prezidents O. Spārītis un LU rektora  
p.i. Indriķis Muižnieks. Līguma preambulā 
uzsvērts: “Kopš 2015. gada Latvijas Zinātņu 
akadēmijas ekspertu darba grupa ar Latvijas 
Universitātes pārstāvju piedalīšanos strādā, 
lai pilnveidotu ar augstāko izglītību, zinātni, 
tehnoloģiju un inovāciju ekosistēmas attīstī-
bu saistītos valsts politikas plānošanas doku-
mentus, jo zinātnieku mērķis ir tāds pats kā 
visas sabiedrības mērķis — sekmēt ekonomi-
kas un tautas labklājības izaugsmi.”

21. novembrī notika Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Rudens pilnsapulce, kurā pa-
sniedza akadēmijas Lielo medaļu. Medaļu 
saņēma akadēmiķis Bruno Andersons par 
būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā 
un LV Koksnes ķīmijas institūta izaugsmes 
veicināšanā. 

Laudatio B. Andersonam sacīja akadēmi-
ķis A. Žūriņš. Laureātu sveica arī Zemkopības 
ministra padomnieks Edvarts Ratnieks. Pēc 
Lielās medaļas saņemšanas B. Andersons 
nolasīja akadēmisko lekciju “Koks mainīgajā 
vidē”. 

LZA Lielo medaļu saņēma arī akadēmi-
ķis Linards Skuja par izciliem sasniegumiem 
optisko stiklu fizikas un fotonikas attīstībā. 
Laudatio L. Skujam sacīja akadēmiķis Andris 
Šternbergs. Pēc Lielās medaļas saņemšanas 
L. Skuja nolasīja akadēmisko lekciju “Gaisma 
stiklā”.

Par perspektīvām, ko nākamajos septi-
ņos gados dalībvalstīm piedāvās Eiropas Sa-
vienības pētniecības atbalsta programmas, 
referēja LZA korespondētājloceklis, Eiropas 
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Parlamenta deputāts Ivars ījabs. Sekoja 
LZA jaunu locekļu vēlēšanas. Par LZA īste-
najiem locekļiem tika ievēlēti K. Jaudzems 
(ķīmija) un Andris Zeltiņš (bioloģija). Par 
LZA korespondētājlocekļiem ievēlēti: S. Krū-
miņaKoņkova (filozofija), Guna Laganovska 
(medicīna), Gustavs Latkovskis (medicīna), 
Andis Lazdiņš (mežzinātne), Dagnija Loča 
(materiālzinātne),  Ērika Nazaruka (informā-
tika), Līga Paura (lauksaimniecības zinātne), 
Una Riekstiņa (bioloģija), Sandris Ručevskis 
(inženierzinātne), Arnis Sauka (ekonomika), 
Andris Šutka (materiālzinātne), Laimons 
Začs (astronomija). Par LZA ārzemju locek-
ļiem ievēlēti: Alesandro Džuliani (Alessandro 
Giuliani, Romas Universitāte, Itālija), Moni-
ka Mihališina (Monika Michaliszyn, Adama 
Mickeviča Universitāte, Polija), Oskars Ozo-
liņš (Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Zvied-
rija).

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda lo-
cekli ievēlēts Vitolds Mašnovskis.

22. novembrī LZA īstenajam loceklim fi-
ziķim Donātam Ertam — 65.

27.–29. novembrī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē notika starptautiska 
zinātniska konference “Garlībam Merķelim —  
250”. Konferencē iepazīstināja ar jaunāka-
jiem pētījumiem par Merķeļa dzīvi, intere-
sēm, darbiem un ideju pasauli, kā arī ar pētī-
jumiem par Merķeļa darbu recepciju Baltijā, 
apgaismības kontekstiem u.c. pētniecības 
aspektiem. Konferencē piedalījās pētnieki no 
Igaunijas, Vācijas, Polijas un Latvijas un tajā 
diskutēja par latviešiem filozofu skatījumā un 
mūsdienu mainīgajā pasaulē.

29. novembrī Latvijas Republikas ārlietu 
ministrijā, piedaloties ārlietu ministram Edga-
ram Rinkēvičam un Eiropas Komisijas priekš-
sēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim, 
tika atklāta monogrāfija “Latvijas Eiropas 
ceļš: 15<30<100”. Monogrāfija izstrādāta 

ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas poli-
tikas pētījumu institūta (LZA EPPI) padomes 
priekšsēdētājas I. Šteinbukas un LZA EPPI 
pētnieku līdzdalību. 

Mūžības ceļos devās Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķis, LZA prezidents 
(1998–2004), LZA Senāta priekšsēdētājs, 
Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist., profesors 
Jānis Stradiņš (10.12.1933–29.11.2019). 

Decembris
1. decembrī LZA īstenajai loceklei Baibai 

Rivžai — 70.

6. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa un 
Luterisma mantojuma fonds rīkoja seminā-
ru “Humanitārā izglītība laikā starp pasaules 
kariem Latvijā: teoloģijas piemērs”. Semināru 
rīkoja Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitā-
ro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja R. Kar-
nīte, Dr. theol. Voldemārs Lauciņš un Dr.oec. 
Ivars Brīvers. 

LZA ārzemju loceklim fiziķim Antonio Bi-
ankoni — 75.

7. decembrī notika Ķīmijas, bioloģijas 
un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā ar 
biofiziskā virziena lekciju "Principles of geno-
me positional information, large scale chro-
matin organization, nuclear network and 
their consequences in gene expression re-
gulation” uzstājās LZA ārzemju locekļa kan-
didāts profesors Alesandro Giuliani. Ievadvār-
dus sacīja akadēmiķe Jekaterina Erenpreisa. 

10. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jā neformālā vizītē ieradās Ukrainas Politis-
ko zinātņu akadēmijas prezidents Dr. Petro 
Mironenko un Ukrainas vēstniecības Latvi-
jā pirmais sekretārs Andri Djačuns (Andrii  
Diachun). Viesus pieņēma LZA prezidents 
O. Spārītis, viceprezidents Andrejs Kras-
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zinātnes dzīve

ņikovs, starptautisko sakaru organizators 
Kristaps Broks un LZA Starptautisko sakaru 
nodaļas vadītāja I. Trapenciere. Tikšanās lai-
kā galvenokārt tika pārrunāta 2020. gada 
februārī gaidāmā Ukrainas Politisko zinātņu 
akadēmijas delegācijas oficiālā vizīte LZA.

12. decembrī Latvijas Universitātes Ma-
zajā aulā norisinājās kolektīvās monogrāfijas 
“Latvija: kultūru migrācija” atvēršanas svēt-
ki. Monogrāfijas tapšanā iesaistījušās četras 
zinātniskās institūcijas — LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas in-
stitūts, LU Latvijas vēstures institūts, kā arī 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 
Monogrāfija piedāvā jaunu skatījumu uz Lat-
vijas teritorijā dzīvojošo etnosu spēju uzņemt 
un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru pie-
redzi, kā arī sniedz atziņas par mazākumtau-
tu kā kultūras transfēra lomu un Latvijas kā 
nelielas valsts pienesumu pasaules kultūrā. 

RTU Inženierzinātņu vidusskolas telpās 
svinīgā ceremonijā notika LZA un a/s “Lat-
venergo” 2019. gada balvas svinīgā pa-
sniegšana. A. Vītola balvu par izcilu devumu 
enerģētikā saņēma RTU profesore Dr. habil. 
sc. ing. Dagnija Blumberga par darbu kopu 
“Atjaunojamo energoresursu izaicinājumi”. 
Balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā 
saņēma Harijs Jaunzems un RTU profesors  
Dr. habil. sc. ing. Ivars Veidenbergs. Bal-
vas par panākumiem enerģētikā jaunajiem 
zinātniekiem saņēma SIA “LEITC” testa in-
ženieris Dr. sc. ing. Aivis Ašmanis, RTU do-
cents, Dr. sc. ing. Kaspars Kroičs, SIA “ABB” 
produktu grupas vadītājs Dr.sc.ing. Viesturs 
Zimackis, banku uzraudzības analītiķis,  
Dr. sc. ing. Deniss Bezrukovs un RTU pēt-
nieks, Dr. sc. ing. Vladimirs Kirsanovs. 
2019. g. veicināšanas balvu saņēma a/s 
“Sadales tīkls” Klientu apkalpošanas sistēmu 
daļas vadītājs, Dr. sc. ing. Artis Riepnieks.

Notika FTZN un PEP LNK paplašinātā 
sēde, veltīta Latvijas enerģētikas attīstības 

problēmām. Ar referātu “Nacionālās enerģē-
tikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam” 
uzstājās LR Ekonomikas ministrijas Enerģi-
jas tirgus un infrastruktūras departamenta 
direktors Edijs Šaicans. LZA goda doktors  
a/s “Latvenergo ” valdes priekšsēdētājs,  
Dr. sc. ing. āris Žīgurs referātā “Emobilitātes 
attīstība šobrīd un nākotnes tendences” stās-
tīja par eauto evolūciju, ekspansiju un glo-
bālo tendenču prognozēm. LZA goda loceklis 
Namejs Zeltiņš informēja par savas doktoran-
tes, Mg. sc. ing. Tatjanas Odiņecas promoci-
jas darbu “Primāro resursu izvēles optimizā-
cijas metroloģija koģenerācijas stacijām”. 

13. decembrī Rīgas Doma baznīcā no-
risinājās enciklopēdijas “Muižas Latvijā”  
2. sējuma (IK) atvēršanas svētki. Enciklo-
pēdijas autors ir fotogrāfs un kultūras piemi-
nekļu pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis V. Mašnovskis. 

Izglītības un zinātnes ministrijā kā valsts 
pētījumu programmu “Latvijas mantojums 
un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” 
administrējošajā institūcijā notika šīs VPP 
visu piecu projektu, tajā skaitā Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas īstenotā projekta INTER
FRAME–LV, darba sanāksme. Tajā projektu 
vadītāji sniedza pārskatu par pirmajā gadā 
paveikto un iezīmēja tālākās atsevišķo pro-
jektu sadarbības iespējas, t. sk. kopējas 
monogrāfijas izveidi un izdošanu VPP reali-
zācijas laikā (2019–2021). Sanāksmi vadīja 
IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovā-
ciju departamenta vecākā eksperte zinātnes 
politikas plānošanas jomā Lana Frančeska 
Dreimane.

16. decembrī Ķīnas vēstnieks Liang Ji-
anquan, Ķīnas vēstniecības atašejs Liang 
Weiguan un Ekonomikas un komerciālo jau-
tājumu otrā sekretāre Zhang Qi ieradās vizītē 
Latvijas Zinātņu akadēmijā.

LZA pusi sanāksmē pārstāvēja LZA ģe-
nerālsekretārs akadēmiķis Andrejs Siliņš, 
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akadēmiķis, Elektronikas un datorzinātņu 
institūta direktors Modris Greitāns, akadē-
miķis, Bioloģijas, ķīmijas un medicīnas no-
daļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris,  
LZA Ekonomikas institūta direktore,  
Dr. paed. Ņ. Linde, starptautisko sakaru or-
ganizators K. Broks un LZA Starptautisko sa-
karu nodaļas vadītāja I. Trapenciere. Akadē-
miķis A. Siliņš iepazīstināja ar LZA struktūru 
un darbības virzieniem, akadēmiķis P. Tra-
pencieris informēja par pieredzi sadarbībā ar 
Ķīnas universitātēm un zinātniekiem, minot 
tādas tēmas kā dabas vielu ķīmija, medicīna 
un genoma pētniecība.

Ķīnas vēstnieks uzsvēra interesi par sa-
darbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos, 
kā arī akcentēja Platformas “17+1” nozīmī-
gumu. Ķīnas vēstnieks rosināja izteikt LZA 
priekšlikumus “17+1” platformas sanāksmei 
Ķīnā 2020. gada aprīlī.

LZA goda loceklim Leonam Briedim — 
70. 

18. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ziemassvētku sēdē LZA prezidents O. Spārītis 
un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības, 
zinātnes un inovāciju departamenta direktors 
Dmitrijs Stepanovs pasniedza diplomus jau-
nievēlētajiem LZA locekļiem: akadēmiķiem  
K. Jaudzemam un A. Zeltiņam; korespondē-
tājlocekļiem Solveigai KrūmiņaiKoņkovai, 
Gunai Laganovskai, Gustavam Latkovskim, 
Andim Lazdiņam, Dagnijai Ločai, Ērikai 
Nazarukai, Līgai Paurai, Unai Riekstiņai, 
Sandrim Ručevskim, Arnim Saukam, Andrim 
Šutkam, Laimonam Začam; ārzemju loceklei 
Monikai Mihališinai (Monika Michaliszyn, 
Polija) un goda loceklim Vitoldam Maš-
novskim. Gada nogales noskaņās klāteso-
šos ievadīja LELB arhibīskaps Jānis Vanags, 
bet LZA goda doktors Imants Lancmanis 
sniedza priekšlasījumu par Kurzemi laikā, 
kad Jelgavas pilī uzturējās Francijas karalis  
Luijs XVIII.

19. decembrī LZA īstenajam loceklim fi-
ziķim Andrim Ozolam — 75.

20. decembrī LZA īstenajam loceklim 
Egonam Lavendelim — 85.

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot 
konkursam iesniegtos pieteikumus, nosauca 
desmit nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zi-
nātnē, kā arī piešķīra septiņus LZA preziden-
ta Atzinības rakstus. Nozīmīgāko sasniegumu 
vidū ir trīs teorētiskie pētījumi humanitāro un 
sociālo zinātņu jomās: jaunais akadēmiskā 
izdevuma sējums “Latvijas mākslas vēsture 
III: 1780–1890” divās grāmatās, kolektī-
vā monogrāfija “Latvija: kultūru migrācija”, 
kā arī LZA korespondētājlocekles Ingunas 
DaukstesSilasproģes darbs “Gaidot laivu. 
Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos”. Baltijas val-
stu un Vācijas pētnieku darbs “Baltijas–Vāci-
jas kultūru sakari no 16. līdz 19. gadsimtam: 
mediji — institūcijas — personas” novērtēts 
ar LZA prezidenta Atzinības rakstu. 

22. decembrī LZA korespondētājloceklei 
Pārslai Eglītei — 85. 

25. decembrī LZA īstenajam loceklim 
Andrejam Ērglim — 55.

27. decembrī LLU Attīstības fondā tika 
parakstīts akadēmiķes, profesores B. Rivžas 
jubilejas stipendijas nolikums. Šāda stipendi-
ju programma ir unikāla LLU, jo to iniciējuši 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tātes doktoranti par godu nozīmīgajai pro-
fesores B. Rivžas dzīves jubilejai un devuši 
stipendijas programmai profesores vārdu. Tai 
varēs pieteikties nākamie fakultātes maģistri 
un doktori.

29. decembrī LZA īstenajam loceklim da-
torzinātniekam Modrim Greitānam — 55.

31. decembrī LZA īstenajai loceklei Verai 
Vāverei — 90. 


