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Janvāris
5. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas 

(LZA) korespondētājloceklim, izcilam datori-
kas speciālistam Pēterim Videniekam — 80. 

LZA korespondētājloceklim, politologam 
Jānim Ikstenam — 50.

10. janvārī LZA goda loceklim, izcilam 
māksliniekam Aleksejam Naumovam — 65.

14. janvārī LZA Senāts apstiprināja balvu 
ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra devi-
ņas LZA vārdbalvas:
n	LZA īstenajam loceklim Aleksejam Kuz-

minam (Latvijas Universitātes (LU) Ciet-
vielu fizikas institūts) — Edgara Siliņa 
balvu fizikā par darbu kopu "Rentgenab-
sorbcijas spektru analīzes metožu izstrā-
de un to pielietojumi materiālu struktūras 
pētījumos";

n	LZA korespondētājloceklim Pāvelam Ar-
senjanam (Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts) — Gustava Vanaga balvu ķīmi-
jā par jaunu sintēzes metožu izveidošanu 
un materiālu ķīmiju un pētījumiem medi-
cīnas ķīmijā;

n	LZA korespondētājloceklim Aleksandram 
Rapoportam (LU Bioloģijas fakultāte) — 
Heinriha Skujas balvu bioloģijā par darbu 
kopu “Raugu anhidrobioze. Latvijas zināt-
nieku pētījumi 21. gadsimtā”;

n	Dr. phys. Jānim Kleperim (LU Cietvielu 
fizikas institūts) — Artura Balklava balvu 
par zinātnes popularizēšanu, organizējot 
pasākumu “Saules kauss”;  

n	LZA īstenajai loceklei Vairai Vīķei-Frei-
bergai — Friča Brīvzemnieka balvu par 
nozīmīgu ieguldījumu folkloras pētnie-
cībā un par monogrāfiju “The Singer of  
Songs”;

n	LZA īstenajai loceklei Mārai Grudulei  
(LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts) — Viļa Plūdoņa balvu literatūr-
zinātnē par ieguldījumu zinātnes nozares 
attīstībā un par monogrāfiju “Gothards 
Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgais-
mība Baltijā Eiropas kontekstā (Gotthard 
Friedrich Stender (1714–1796) und die 
Aufklärung im Baltikum im europäis-
chen Kontext; Gotthard Friedrich Stender 
(1714–1796) and the Enlightenment in 
the Baltics in European contexts)”;

n	Dr. med. Andrim Jumtiņam (Rīgas  
Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas 
fakultāte) — Paula Stradiņa balvu par 
ilggadīgu darbu ortopēdijas jomā un no-
zīmīgiem sasniegumiem ortopēdijas at-
tīstībā Latvijā;

n	Dr. chem. Ingeborgai Andersonei (Latvijas 
Valsts Koksnes ķīmijas institūts) — Arvī-
da Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes 
pētniecībā un pārstrādē par darbu kopu 
“Koksnes ilgizturības risinājumi: aizsar-
dzības līdzekļi un metodes”;

n	LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālī-
tim — Kaspara Buša balvu meža ekoloģi-
jā un mežkopībā par nozīmīgu ieguldīju-
mu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām 
iestrādnēm praktiskās mežsaimniecības 
vajadzībām. 

 Jaunie zinātnieki saņēma trīs LZA vārdbal-
vas:

n	Dr. phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fi-
zikas institūts) — Ludviga un Māra Jan-
sonu balvu fizikā par darbu “Elektrisko un 
termoelektrisko īpašību pētījumi dažādu 
morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās”. 
Vad. Dr. phys. A.Vembris;

n	Mg. chem. Renāte Melngaile (Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts) — Mārtiņa 
Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmi-
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jā par darbu “Vinilsulfonu fluorciklopro-
ponēšana Korija-Čaikovska reakcijā”. 
Vad. Dr. sc. nat. J.Veliks;

n	Mg. chem. Mikus Puriņš (Rīgas Tehnis-
kās universitātes (RTU) Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte) — Emīlijas 
Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu “Elek-
trofīlu inducētas pārgrupēšanās reakcijas 
propargilsilānos”. Vad. LZA īstenais lo-
ceklis M.Turks. 

 
LZA Senāts apstiprināja balvu ekspertu 

komisiju lēmumus un piešķīra arī četras jau-
no zinātnieku balvas:
n	Dr. phys. Virgīnijai Vītolai (LU Cietvielu 

fizikas institūts) — par darbu “Elektronis-
kie ierosinājumi un procesi luminiscentā 
ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā”. Vad. Dr. 
phys. K. Šmits;

n	Mg. chem. Lūkasam Tomasam Luka-
šēvicam (Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts) — par darbu “Pārejas metālu 
katalizēta aminoskābju C-H funkcionali-
zēšana”. Vad. Dr. chem. L. Grigorjeva;

n	Mg. Terēzei Stankai (Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes (LLU) Mācību un 
pētījumu saimniecības “Pēterlauki” ag-
ronome) par darbu “Ziemas kviešu lapu 
slimību attīstība atkarībā no fungicīdu 
smidzināšanas shēmām un slāpekļa 
mēslojuma normām”. Vad. Dr. biol. Bi-
ruta Bankina;

n	Mg. Kasparam Zalānam (LU Humanitā-
ro zinātņu fakultāte) par darbu “Masku-
linitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru 
dzejā”. Vad. LZA īstenā locekle Ausma 
Cimdiņa.

LZA notika valsts pētījumu programmas 
(VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izai-
cinājumi valsts ilgtspējai” (2019–2021) LZA 
īstenotā projekta INTERFRAME-LV domnīca. 
Projekta partneri apkopoja pirmajā darba 
gadā paveikto un iezīmēja galvenos otrajā 
gadā veicamos darbus. 

LZA Eiropas politikas pētījumu institūts 
un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultātes izveidotais Latvijas 
Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un 
konkurētspējas zinātniskais institūts “Latvijas 
Universitātes domnīca LV PEAK” parakstīja 
deklarāciju par sadarbību.

LZA īstenajam loceklim, vēsturniekam 
Ērikam Jēkabsonam — 55.

15. janvārī LLU Ekonomikas un sabied-
rības attīstības fakultātes (ESAF) sadarbībā 
ar LZA VPP projektu INTERFRAME-LV noti-
ka profesora Ervida Grinovska atcerei rīkotais 
zinātniskais seminārs “Digitalizācijas procesa 
novērtējums ekonomikā un sabiedrībā”.

22. janvārī, klātesot LZA preziden-
tam Ojāram Spārītim, notika LZA Fizikas 
un tehnisko zinātņu nodaļas (FTZN) sēde. 
Par LZA FTZN zinātnisko un organizatoris-
ko darbu 2019. gadā un priekšlikumiem 
darbam 2020. gadā sēdes dalībniekus 
pēdējo reizi informēja nodaļas priekšsēdē-
tājs Jānis Spīgulis, kuram noslēdzās četru 
gadu ievēlēšanas termiņš. J. Spīguļa dar-
bības rezultāti FTZN: ieviestas trīs apakš-
nodaļas: Matemātikas/informātikas, Fizikas 
un Inženierzinātņu apakšnodaļas, kurām ir 
tiesības piedāvāt jaunus akadēmijas locek-
ļu kandidātus; ieviesti stingri ekspertīzes 
kritēriji un izrēķināts vidējais līmenis katrai 
nodaļā pārstāvētajai zinātnes nozarei; ak-
tivizēta nodaļas padomes darbība ar mēr-
ķi virzīt labākos kolēģus Latvijas Valsts un 
LZA apbalvojumiem. FTZN augsti novērtēja 
priekšsēdētāja devumu nodaļas attīstībā, 
akceptēja izvirzītos priekšlikumus nodaļas 
darbībai 2020. gadā un respektēja viņa vēl-
mi atkārtoti nekandidēt uz šo amata vietu. 
O. Spārītis iepazīstināja ar savu redzējumu 
par LZA atjaunošanu un attīstību nākotnē, 
LZA Prezidija sastāvu un prezidenta amata 
kandidātu.
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23. janvārī notika Humanitāro un so-
ciālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde. Sēdes 
laikā HSZN vadītāja Raita Karnīte sniedza  
atskaiti par HSZN darbu 2019. gadā un laikā 
no ievēlēšanas otrajā termiņā 2016. gadā.  
R. Karnīte iepazīstināja nodaļas locekļus arī 
ar 2020. gada plānu un paziņoja par pieņem-
to lēmumu nekandidēt uz HSZN priekšsēdē-
tāja vietu. HSZN locekļi izteica pateicību un 
augstu novērtējumu R. Karnītei par devumu 
HSZN darbībā un attīstībā. 

Pirms HSZN priekšsēdētāja vēlēšanām 
notika diskusija par HSZN priekšsēdētāja 
amata pretendentiem, pretendenti uzrunāja 
klātesošos. Balsojuma rezultātā par HSZN 
priekšsēdētāju ievēlēja LZA HSZN īsteno lo-
cekli Gunti Zemīti.  

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

Sēdes noslēgumā LZA prezidents O. Spā-
rītis iepazīstināja ar savu redzējumu par LZA 
attīstību nākotnē, LZA Prezidija sastāva vari-
antu un prezidenta amata kandidātu.

24. janvārī LZA īstenajam loceklim, eko-
nomistam Arnim Kalniņam — 85.

LZA korespondētājloceklim, ekonomistam 
Imantam Kirtovskim — 90.

Notika Rīgas Tehniskās universitātes Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
rīkotais ikgadējais ķīmijas un dabaszinību 
skolotāju seminārs “Ķīmija kā prioritāte”. Se-
mināra ietvaros Iecavas vidusskolas ķīmijas 
skolotājam Mihailam Groskim pasniedza LZA 
Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu.

Atvēra LZA korespondētājlocekles Gitas 
Rēvaldes grāmatu “Fizikas un tehnikas vēs-
tures lappuses”. Sadarbībā ar Valdi Rēvaldu 
tapusī grāmata izraisīja milzīgu interesi fiziķu 

vidē — to apliecināja pārpildītā LZA Senāta 
zāle.

Notika LZA Lauksaimniecības un meža 
zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
(LLMZA) kopsēde. Darba kārtībā: gatavoša-
nās LZA pilnsapulcei; LLMZA vēlēšanas aka-
dēmiskajos amatos, iepazīšanās ar kandidātu 
pieteikumiem — Līva Grineviča un Ainars 
Nābels-Šneiders; LZA LMZN 2019. gada dar-
bības atskaite; informācija par projektu rezul-
tātiem (ERANET SUMFOREST ForestValue, 
ERANET SUSCROP, VPP projekta INTER-
FRAME-LV plāns un 1. posma noslēgums); 
LZA Senāta locekļu kandidāti; gatavošanās 
LLMZA pilnsapulcei 29. maijā. 

29. janvārī LZA apmeklēja Čehijas Re-
publikas vēstniece Latvijā Jana Hinkova 
(Jana  Hynková) un Čehijas Republikas vēst-
niecības misijas vadītājas vietniece Marta 
Huškova (Marta Hušková). Ar vēstnieci un 
viņas kolēģi tikās LZA prezidents O. Spārītis, 
LZA īstenā locekle Anna Stafecka, Latvijas 
Kultūras koledžas direktora vietniece starp-
tautiskās sadarbības jautājumos Gita Seņka, 
LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja 
Ilze Trapenciere un starptautisko sakaru orga-
nizators Kristaps Broks.

30. janvārī Ķīmijas, bioloģijas un medi-
cīnas zinātņu nodaļas (ĶBMZN) sēdes dalīb-
nieki iepazinās ar konkursā “2019. gada LZA 
sasniegumi zinātnē” augstākos novērtējumus 
ieguvušo zinātnieku grupu pētījumu saturu: 
doktorantūras studenta Mg. biol. Jāņa Stāvu-
ša ziņojumu “Jaunu specifisku mutāciju lēnā 
miozīnu saistošā proteīna C (slow Myosin 
Binding Protein C) gēna atklāšana un saistī-
šana ar jaunu, līdz šim neaprakstītu pārman-
totu neiromuskulāro fenotipu — miogēnu 
tremoru un miopātiju” (Latvijas biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra (BMC) pētnieku 
grupa Mg. biol. Jānis Stāvusis, Dr. med. Bai-
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ba Lāce, Mg. biol. Dita Kidere, Dr. biol. Inna 
Iņaškina). Mg. chem. Kaspars Leduskrasts 
ziņoja par grupas darbu “Konceptuāli jauna 
pieeja augstas emisijas nodrošināšanai ciet-
vielās” (Latvijas Organiskās sintēzes institū-
ta (OSI) pētnieku grupa Mg. chem. Kaspars 
Leduskrasts, Dr. chem. Artis Kinēns, LZA īs-
tenais loceklis Dr. chem. Edgars Sūna). Dr. 
chem. Jānis Veliks ziņoja par tēmu “Atklāts 
jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu 
pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā” 
(OSI pētnieku grupa Mg. chem. Renāte Meln-
gaile, Bc. chem. Armands Kazia, Artūrs Sper-
ga, Dr. chem. J. Veliks).

Februāris
2. februārī LZA goda doktoram Žakam 

Kūlenam — 70.

4.–28. februārī LZA HSZN biedrības 
“Histrions” Roberta Ligera (1931–2013) 
90 gadu jubilejas svinībām veltītā ceļojošās 
izstādes cikla pirmā izstāde “Pieskarties de-
besīm”.

6. februārī LZA pulcējās valsts un val-
dības amatpersonas, uzņēmēji, akadēmisko 
aprindu, zinātnisko institūciju un sabiedrības 
pārstāvji, lai kopīgi svinētu svētkus Zinātnei, 
par kādiem gadu gaitā kļuvusi gada nozīmī-
gāko zinātnes sasniegumu konkursa laureātu 
godināšana. Izvērtējot konkursam iesniegtos 
44 pieteikumus par 2019. gada zinātnes sa-
sniegumiem, gada nogalē LZA nosauca des-
mit nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zināt-
nē, kā arī piešķīra septiņus LZA Prezidenta 
atzinības rakstus. Nozīmīgāko sasniegumu 
vidū ir Latvijas vadošo zinātnisko institūci-
ju pētnieku veikums — gan teorētiskie, gan 
lietišķie pētījumi. Tie atspoguļo mūsdienu 
zinātnes starpnozaru raksturu, kā arī aplieci-
na Latvijas un ārvalstu zinātnieku veiksmīgo 
sadarbību. 

12. februārī LZA korespondētājloceklei 
Inetai Ziemelei — 50.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, 
LZA prezidents O. Spārītis un LLMZA pre-
zidente Baiba Rivža parakstīja ikgadējo Lī-
gumu par sadarbību. Līgums par sadarbību 
ietver vienošanos par informācijas apmaiņu 
un konsultācijas par attīstību zinātnē un 
augstākajā izglītībā, konferenču, izstāžu, 
konkursu un citu pasākumu rīkošanu zināt-
nes sasniegumu popularizēšanai un atbalstu 
jauno zinātnieku sagatavošanai Zemkopības 
ministrijas kompetences jomās, sniedzot ie-
spēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu 
rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un 
LZA sēdēs.

13. februārī LZA īstenajai loceklei Jekate-
rinai Ērenpreisai — 75.

15. februārī LZA goda loceklim, teologam 
Zbigņevam Stankevičam — 65.

19. februārī Jelgavas novada domē notika 
Zemgales forums: “Digitālie rīki uzņēmējdar-
bības atbalstam Zemgales reģionā”, kuru or-
ganizēja LZA VPP projekts INTERFRAME-LV 
sadarbībā ar Jelgavas novada domi.

20. februārī ĶBMZN sēdē nodaļas priekš-
sēdētājs LZA īstenais loceklis Dr.chem. Pē-
teris Trapencieris atskaitījās par ĶBMZN 
darbību 2019. gadā. Sēdes gaitā ievēlē-
ja nodaļas vadošās personas. Par nodaļas 
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja LZA īsteno 
locekli Dr. chem. Pēteri Trapencieri, par viņa 
vietniekiem — mediķi, LZA īsteno locekli 
Dr. med. Sandru Lejnieci, biologu, LZA īste-
no locekli Dr. biol. Kasparu Tāru un ķīmiķi,  
LZA īsteno locekli Dr. chem. Kristapu Jaud-
zemu. Tika izvirzīti 14 nodaļas Padomes  
kandidāti darbībai Senātā un jaunajā ĶBMZN 
Padomē gan ekspertu statusā, gan kā ideju 
ģeneratori. 
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Sēdes gaitā LZA Prezidenta amata kandi-
dāti, pašreizējais LZA ģenerālsekretārs, LZA 
īstenais loceklis A. Siliņš un LZA īstenais lo-
ceklis Ivars Kalviņš iepazīstināja sēdes dalīb-
niekus ar saviem darba plāniem un program-
mu. Balsojumā klātesošie ar balsu vairākumu 
atbalstīja I. Kalviņa kandidatūru LZA Prezi-
denta vēlēšanām. 

Aizklātās balsošanas rezultātā ĶBMZN 
izteica savu atbalstu LZA īstenajam loceklim 
Andrejam Ērglim kā LZA Lielās medaļas bal-
vas kandidātam.

Nodaļas sēdes zinātniskajā daļā klāteso-
šie noklausījās LZA īstenā locekļa Dr. biol.  
K. Tāra ziņojumu par koronavīrusiem: to 
struktūru, izcelsmi un saslimšanām. 

22. februārī notika FTZN izbraukuma 
sēde — RTU, ko organizēja jaunievēlētais  
LZA korespondētājloceklis Sandris Ru-
čevskis (par sēdi lasiet “Zinātnes Vēstneša” 
2020. gada 9. marta numurā). Sēdē apstip-
rināja FTZN balsojumu rezultātus: ievēlēja 
nodaļas priekšsēdētāju, četrus LZA Senāta 
locekļus un divus pārstāvjus LZA Statūtu iz-
maiņu komisijā.

LZA īstenajam loceklim Andrejam Veis-
bergam — 60.

24. februārī notika LZA LMZN un  
LLMZA kopsēde. Darba kārtībā: gatavoša-
nās LZA pilnsapulcei 2. aprīlī, piedalījās LZA 
prezidenta kandidāti — LZA īstenais loceklis  
I. Kalviņš un LZA īstenais loceklis A. Siliņš; 
LZA LMZN priekšsēdētāja vēlēšanas. LZA Se-
nāta locekļu kandidātu izvirzīšana; LZA Jauno 
zinātnieku konkursa laureātes LLU doktoran-
tes T. Stankas ziņojums par pētījumu “Ziemas 
kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fun-
gicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa  
mēslojuma normām” (zinātniskā vadītāja  
Dr. biol. Biruta Bankina); informācija par 
projektu rezultātiem (ERANET SUMFOREST  
ForestValue, ERANET SUSCROP, VPP pro-
jekts INTERFRAME-LV). 

25. februārī LZA korespondētājloceklim, 
izcilam astrofiziķim Laimonim Začam — 60.

LZA īstenajam loceklim Benediktam Kal-
načam — 55.

Baltijas jūras valstu zinātņu akadēmi-
ju sadarbības konferences “Inovācijas —  
21. gadsimta dzinējspēks” laikā parakstīta 
reģiona valstu zinātņu akadēmiju vadītāju 
sagatavotā sadarbības deklarācija — Rīgas 
deklarācija. Deklarācija paredz visu reģiona 
zinātņu akadēmiju un vadošo augstskolu sa-
darbību zinātnes projektos un vienotas Balti-
jas jūras reģiona zinātnes inovāciju platformas 
izveidi. Rīgas deklarāciju parakstīja LZA pre-
zidents, LZA īstenais loceklis O. Spārītis, So-
mijas Zinātņu akadēmijas (Finnish Academy 
of Sciences and Letters) prezidents, profe-
sors Risto Nieminens (Risto Nieminen), Aalto 
Universitātes Smart Up konsorcija vadītāja, 
profesore Taina Tukiainena (Taina Tukiainen), 
Igaunijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, 
profesors Arvi Freibergs (Arvi Freiberg), Lie-
tuvas Zinātņu akadēmijas prezidents, profe-
sors Juras Banis (Juras Banys), Baltkrievijas 
Zinātņu akadēmijas viceprezidents, profe-
sors Sergejs Kilins (Sergei Kilin), “Academia  
Europaea Bergen Knowledge Hub” vadītāja 
Kristina Bakkena (Kristin Bakken), Latvijas 
Universitātes rektors, profesors Indriķis Muiž-
nieks.

26. februārī Vidzemes Augstskolas In-
ženierzinātņu fakultātē Vidzemes inovāciju 
nedēļas ietvaros rīkotajā forumā: “Digitali-
zācija: iespējas un izaicinājumi” parādīti arī 
VPP projekta INTERFRAME-LV pētījumu 
rezultāti. Notika diskusija par digitalizāciju 
izglītībā, bija iespēja dzirdēt uzņēmēju pie-
redzes stāstus, kā arī piedalīties inovāciju  
“tirdziņā”.

27. februārī notika HSZN sēde, kuras 
laikā nodaļas locekļi iepazinās ar trīs LZA 
gada zinātnisko sasniegumu konkursa uz-
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varētāju ziņojumiem: 1) Anitas Rožkalnes 
ziņojumu “Latvijas Kultūru migrācija”; 2) 
Raivja Bičevska ziņojumu par “Baltijas–Vā-
cijas kultūras sakariem no 16. līdz 19. gs.: 
mediji–institūcijas–personas”; 3) Ingunas 
Daukstes-Silasproģes ziņojumu par monogrā-
fiju “Gaidot laivu”.

Marts
3. martā notika Ukrainas Politikas zinātņu 

akadēmijas un LZA tikšanās, kurā apsprie-
da iespējamo sadarbības virzienu prioritātes 
un parakstīja sadarbības līgumu. Sanāksmē 
piedalījās Ukrainas vēstnieks Latvijā Olek-
sandrs Miščenko, Ukrainas Politikas zināt-
ņu akadēmijas prezidents Petro Miroņenko, 
Latvijas Ukraiņu biedrības priekšsēdētājs 
Nikolajs Pavļuks, Informācijas sistēmu me-
nedžmenta augstskolas (ISMA) Prezidents 
Romans Djakovs, ISMA rektors Deniss Dja-
kovs, LZA prezidents O. Spārītis, īstenais lo-
ceklis G. Zemītis, HSZN zinātniskā sekretāre 
Vera Hohlova, LZA Starptautisko sakaru no-
daļas vadītāja I. Trapenciere, starptautisko 
sakaru organizators K. Broks un Ukrainas 
vēstniecības sekretārs. Abas puses uzsvēra 
starptautiskās zinātniskās sadarbības svarī-
go nozīmi, paplašinot kontaktus starp Ukrai-
nas un Latvijas zinātniekiem, kas savstarpēji 
bagātinās abu tautu kultūru. Puses vienojās 
par trim galvenajiem sadarbības virzieniem: 
savstarpēja informācijas un zinātnisko pub-
likāciju apmaiņa, kopīgas publikācijas un ie-
spēja publicēt rakstus otras valsts zinātnis-
kajos žurnālos; kopīgu semināru, simpoziju 
un konferenču rīkošana, pieredzes apmaiņa 
zinātnes politikas jautājumos; piedalīšanās 
kopīgos pētnieciskos projektos.

4. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas 
izstāžu zālē izvietota Jāņa Brenča fotoizstā-
de “Akadēmija”.

5. martā notika LZA rīkota akadēmiska 
diskusija par koronavīrusa SARS CoV2 iz-

celsmi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas 
iespējām, pētījumiem un sasniegumiem pret-
vīrusu preparātu izstrādē. Diskusija tika at-
spoguļota vairāku mediju ziņās.

10. martā LZA Senāts piešķīra un pasnie-
dza LZA Senāta Atzinības rakstus Latvijas 
Olimpiskajai komitejai un tās prezidentam 
Aldonim Vrubļevskim par daudzsējumu spor-
ta enciklopēdijas “Olympic Encyclopedia” 
sagatavošanu un izdošanu, kā arī šīs encik-
lopēdijas autoram Genādijam Maričevam par 
Latvijas sporta vēstures pētījumiem.

24. martā LZA īstenai loceklei Rutai Mu-
ceniecei — 70.

Aprīlis
2. aprīlī LZA īstenajam loceklim, izcilam 

fiziķim Mārim Knitem — 65.

3. aprīlī LZA goda doktoram Raimo Pul-
latam — 85.

16. aprīlī norisinājās pirmā LZA vied-
stāstu konference “Latvija pēc COVID-19”, 
kurā piedalījās LZA īstenie locekļi O. Spārītis,  
I. Muižnieks, K. Tārs, I. Kalviņš, A. Ērglis, 
korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš, Rīgas 
Stradiņa universitātes docētājs Dins Šmits, 
uzņēmējs Normunds Bergs, ekonomisti An-
dris Miglavs, Pēteris Strautiņš un Jānis Oš-
lejs. Konference notika pēc LZA prezidenta 
iniciatīvas, sadarbībā ar LZA goda doktoru 
Pēteri Apini un ar Rīga TV24 atbalstu.

17. aprīlī LZA korespondētājloceklim Ju-
rim Borzovam — 70.

20. aprīlī ar e-pastu starpniecību noti-
ka LZA HSZN pirmā attālinātā sēde. Sēdes 
darba kārtībā bija trīs jautājumi: Daces Mar-
kus ziņojums “Valsts valodas apguve Latvi-
jas pirmsskolas izglītības iestādēs”; A. Veis-
berga ziņojums “Zinātne un latviešu valoda  
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Latvijā”; Inas Druvietes ziņojums “Valsts pē-
tījumu programmas projekts “Latviešu valo-
da” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)”.

LZA ārzemju loceklim Žilam Brasā- 
r  am — 65.

21. aprīlī LZA Senāts nolēma: 
n	pamatojoties uz LZA Statūtu p. 5.2., pa-

garināt LZA amatpersonu: LZA preziden-
ta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra, ār-
lietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, 
nodaļu priekšsēdētāju, LZA Uzraudzības 
padomes pilnvaras līdz nākamajai LZA 
pilnsapulcei;

n	lūgt nākamo LZA pilnsapulci apstiprināt 
2020. gada 21. aprīļa LZA Senāta lēmu-
ma 1. punktu;

n	aicināt pilnsapulci pagarināt LZA amat-
personu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības 
padomes darbības pilnvaras līdz jaunie-
vēlētās LZA vadības un Uzraudzības pa-
domes jaunā sastāva darba pienākumu 
uzsākšanai;

n	aicināt LZA prezidentu un LZA Prezidiju, 
atbilstoši LZA Statūtu p. 4.1.2., sasaukt 
LZA ārkārtas pilnsapulci 2020. gada  
2. aprīlī nenotikušās Pavasara pilnsapul-
ces vietā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu 
laikā pēc valstī izsludinātā ārkārtas stā-
vokļa un noteikto ierobežojumu par pul-
cēšanos atcelšanas, izņemot jūlija un 
augusta mēnešus, kas tradicionāli ir atva-
ļinājumu laiks; 

n	turpināt iesākto LZA prezidenta un citu 
amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzrau-
dzības padomes vēlēšanu procesu, ņemot 
vērā jau izvirzītās kandidatūras, nākama-
jā ārkārtas pilnsapulcē, t.sk. nodrošinot 
LZA Statūtu p. 5.1.2. paredzēto balsoša-
nu pa pastu.

27. aprīlī notika LZA LMZN un LLMZA 
kopsēde. Darba kārtībā: LZA jauno īsteno lo-
cekļu un korespondētājlocekļu vēlēšanas; in-
formācija par projektu rezultātiem (ERANET 

FOREST VALUE, ERANET SUSCROP, VPP 
projekts INTERFRAME-LV); pieteikšanās 
konkursiem “Sējējs–2020” un doktorantu – 
topošo zinātnieku 2020. gada darbu konkur-
sam un to norise; Lauku skates–2020 norise, 
ievērojot saistībā ar COVID–19 noteiktos ie-
robežojumus. 

Ar Latvijas Universitātes Senāta lēmumu 
LZA īstenajai loceklei, LLU profesorei Baibai 
Rivžai piešķirts Latvijas Universitātes Goda 
doktores grāds, apliecinot cieņu un pateicību 
par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes 
studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecī-
bas attīstībā.

LZA īstenajam loceklim Kurtam Švar-
cam — 90.

LZA korespondētājloceklei Ilzei Koroļe-
vai — 60.

LZA goda loceklim režisoram Alvim 
Hermanim — 55.

29. aprīlī LZA īstenajam loceklim Iman-
tam Matīsam — 85.

30. aprīlī ar e-pastu starpniecību notika 
LZA HSZN attālinātā sēde. Sēdes materiālā 
tika apkopoti trīs ziņojumi: “Esamība un brī-
vība. Ko darīt ar robežām?” (autors — Latvi-
jas Mākslas akadēmijas vieslektors, Dr. oec.,  
LU docents, vadībzinātņu doktors, peda-
gogs, mūziķis un kultūru pētnieks Andrejs 
Mūrnieks); “Ārkārtas situācijas radītā psihoe-
mocionālā ietekme un tās ilgtspēja cilvēku 
sabiedrībā” (LZA īstenās locekles, Dr. oec.  
R. Karnītes jautājumi diskusijai un komen-
tāri); “Ko baznīca var piedāvāt mūsdienu 
sabiedrībai krīzes laikā?” (prāvesta, Rīgas 
dekāna, piestera Edgara Cakula un Romas 
Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropo-
līta Z. Stankeviča tēzes diskusijai); un Igora 
Šuvajeva nesen publicēts raksts “Tango vien-
atnē”. Sēdes materiāli izraisīja lielu interesi 
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un mudināja vairākus nodaļas locekļus iesūtīt 
savus komentārus un viedokļus. Tie publicēti 
LZA Vēstu šajā numurā.

Maijs
1. maijā LZA goda doktoram Andrim 

Actiņam — 75.

6. maijā pirmo reizi notika LZA LMZN 
un VPP projekta INTERFRAME-LV sadarbībā 
ar Ziemeļvalstu Agrāro zinātņu asociācijas 
(Nordic Association for Agricultural Scien-
ce) Ekonomikas sekciju rīkots tiešsaistes 
seminārs. Seminārā piedalījās pārstāvji no 
Somijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas, Nor-
vēģijas, Lietuvas un Latvijas. Asociācijai ir 
senas pētniecības tradīcijas, tā pastāv jau 
100 gadus, un galvenais mērķis ir attīstīt ag-
rārās ekonomikas pētījumus Ziemeļvalstīs un 
Baltijas valstīs. Asociācijas galvenā pārvalde 
atrodas Upsalā, Zviedrijā, savukārt Latvijas 
Nacionālās asociācijas Ekonomikas sekcijas 
vadītāja ir LZA īstenā locekle, profesore, Dr. 
habil. oec. B. Rivža.

9. maijā LZA īstenajam loceklim Jānim 
Spīgulim — 70.

LZA korespondētājloceklei Tatjanai Ko-
ķei — 65.

10. maijā LZA ārzemju loceklei Maijai 
Kukļai — 55.

11. maijā LZA īstenajam loceklim Jānim 
Gardovskim — 65.

LZA īstenajam loceklim Nikolajam 
Sjakstem — 65.

12. maijā Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas (LZA) Senāts pieņēma lēmumu izsludi-
nāt LZA vārdbalvu konkursu 2021. gadam 
šādām balvām:

Artūra Balklava balvu zinātnes populari-
zēšanā,

Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē,
Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā,
Paula Lejiņa balvu lauksaimniecības zi-

nātnēs.
Jaunajiem zinātniekiem LZA izsludināja  

konkursu šādām balvām:
Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā,
Vitauta Tamuža balvu mehānikā,
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa bal-

vu ķīmijā,
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķī-

mijas tehnoloģijā,
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē 

vai filozofijā.
Četras jauno zinātnieku balvas.

12.–15. maijā LLU notika 21. starp-
tautiskā zinātniskā konference "Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai 2020" (21th Inter-
national Scientific Conference ECONOMIC  
SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 
2020). Konferences laikā parādīti VPP pro-
jekta INTERFRAME-LV pētījumu rezultāti: 
13. maijā posteru izstādē, 14. maijā darbā 
sekcijās.

14. maijā LZA korespondētājloceklei Aijai 
Žilevičai — 80.

LZA goda doktorei Ilgai Urtānei — 70.

20. maijā notika FTZN vēsturē pirmā 
tiešsaistes sēde Zoom platformā. Sēdē pie-
dalījās vismaz 30 dalībnieki, tostarp trīs ār-
zemju locekļi: Raimonds Čiegis no Lietuvas, 
Dainis Draviņš un Jānis Vārna no Zviedrijas. 
Sēdes tēma bija  LZA FTZN sasniegumi. Ar 
referātu “Teorētiski aprēķini jauniem mate-
riāliem enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai” 
uzstājās LU CFI vadošais pētnieks, LZA ko-
respondētājloceklis Roberts Eglītis. Par tēmu 
“Vispusīgā redzes sistēmas funkcionalitātes 
izpēte darbā ar Latvijā izstrādātu inovatīvu 
volumetrisko 3D ekrānu” referēja LU Fizi-
kas, matemātikas un optometrijas fakultātes 
doktorante Mg. Tatjana Pladere. Abi referāti 
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izraisīja lielu interesi. Videoieraksts ir piee-
jams FTZN.

23. maijā LZA īstenajam loceklim Jānim 
Zilgalvim — 65.

25. maijā notika LZA LMZN un LLMZA 
kopsēde. Darba kārtībā: LZA jauno īsteno 
locekļu un korespondētājlocekļu vēlēšanas; 
informācija par projektu rezultātiem (ERA-
NETFOREST VALUE, ERANET SUSCROP, 
VPP projekts INTERFRAME-LV); pieteikša-
nās konkursiem “Sējējs — 2020” un dok-
torantu — topošo zinātnieku 2020. gada 
darbu konkursam un to norise; Lauku ska-
tes — 2020 norise ievērot saistībā Covid–19 
noteiktos ierobežojumus; LLMZA, LLU un 
Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa re-
zultāti; LLMZA, LLU un a/s “Attīstības finanšu 
institūcijas Altum” balvas konkursa rezultāti 
jaunajiem zinātniekiem. VPP projekts INTER-
FRAME-LV aicina piedalīties tiešsaistes semi-
nāros, kuri norisināsies visu 2020. gadu.

26. maijā Latvijas Valsts prezidentam 
Egilam Levitam, Latvijas Republikas Minis-
tru prezidentam Krišjānim Kariņam, Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inā-
rai Mūrniecei, Latvijas Republikas Saeimas 
frakcijām un deputātiem, kā arī izglītības un 
zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai un plaš-
saziņas līdzekļiem nosūtīts Latvijas Zinātņu 
akadēmijas, Latvijas Rektoru padomes un 
Latvijas Universitāšu asociācijas kopīgais pa-
ziņojums par grozījumiem Augstskolu likumā.

27. maijā LZA ārzemju loceklim Lembi-
tam Vabam — 75.

28. maijā LZA HSZN rīkoja trešo attā-
lināto sēdi. Sēdes materiāli šoreiz bija divi 
Jura Krūmiņa un Zaigas Krišjānes ziņojumi: 
“Tautas ataudze, migrācija un Latvijas demo-
grāfiskās attīstības izaicinājumi” un “Valsts 
pētījumu programmas projekta “DemoMig” 
ziņojums “Demogrāfiskā politika””.

29. maijā LZA korespondētājloceklim Pā-
velam Arsenjanam — 45.

Jūnijs
1. jūnijā LZA ārzemju loceklim Bojāram 

Nikodēmam — 95. 

3. jūnijā notika VPP INTERFRAME-LV 
tiešsaistes seminārs. Seminārā Zviedrijas 
Lauksaimniecības zinātņu universitātes stu-
dente Kristina Holmstrēma ziņoja par pētīju-
mu “No mazām uz lielām ganībām — uzla-
bota rentabilitāte Zviedrijas zīdītājdzīvnieku 
gaļas ražošanā” un LLU Ekonomikas un sa-
biedrības attīstības fakultātes doktorante Aija 
Pilvere-Javorska par pētījumu “Ilgtspējīga 
ekonomiskā izaugsme Baltijas un Ziemeļval-
stīs”.  

7. jūnijā LZA īstenajam loceklim Edga-
ram Sūnam — 50.

13. jūnijā LZA īstenajam loceklim Gun-
tim Zemītim — 65.

15. jūnijā LZA goda doktoram Andrim 
Saltupam — 85.

16. jūnijā SIA “ITERA Latvija" sadarbī-
bā ar LZA un nodibinājumu “Rīgas Tehnis-
kās universitātes Attīstības fonds" izsludināja 
konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem 
Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, 
zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

17. jūnijā notika FTZN sēde Zoom plat-
formā. Sēdes tēma bija LZA FTZN sasniegu-
mi. Ar referātu “Izstrādāta jauna līdzstrāvas 
elektroapgādes sistēma ražošanas industrijai” 
uzstājās RTU, Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks  
Dr. sc. ing. Pēteris Apse-Apsītis. Referātu 
“Pašorganizēšanās procesu teorētiskā mo-
delēšana perspektīvos perovskītos zaļajai 
enerģētikai” nolasīja LZA Prezidenta atzinī-
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bas rakstu saņēmušais LU Cietvielu fizikas 
institūta vadošais pētnieks Dr. phys. Dmitrijs 
Zablockis, bet referātu “Radīta jauna pieeja 
fosforescējošu organisku materiālu izstrādei 
no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gais-
mu izstarojošajās diodēs” sniedza LZA Pre-
zidenta atzinības rakstu saņēmušais LZA ko-
respondētājloceklis Sergejs Beļakovs un RTU 
Dr.chem. Kaspars Traskovskis.

18. jūnijā LZA īstenajam loceklim Valdim 
Bērziņam — 85.

22. jūnijā LZA ārzemju loceklim Ērikam 
Rozneram — 55.

23. jūnijā LZA korespondētājloceklei Bi-
rutai Bankinai — 60.

25. jūnijā notika pirmā šīs vasaras Lau-
ku skate Mācību un pētījumu saimniecībā 
(MPS) "Pēterlauki", kuru ar Zemkopības mi-

nistrijas atbalstu organizēja Latvijas lauk-
saimniecības zinātnisko iestāžu direktoru pa-
dome kopā ar LLMZA un LZA LMZN. Lauku 
skatē uzklausīti ziņojumi par zinātniskajiem 
projektiem, pētījumiem. Notika izmēģināju-
mu lauku apskate.

29. jūnijā Rīgas Tehnoloģiju augstskolā 
risinājās VPP projekta INTERFRAME-LV tre-
šais reģionālais forums par digitalizāciju —  
“Digitālie rīki uzņēmējdarbības atbalstam 
Latgales reģionā”. Pandēmijas laikā uzkrā-
tās pieredzes ietekmē pasākums šajā forumu 
ciklā pirmoreiz notika attālināti. Reģiona pār-
stāvji iepazīstināja ar digitalizācijas attīstības 
tendencēm Rēzeknes novadā un Latgalē ko-
pumā.

30. jūnijā Latvijas Valsts prezidentam, 
LZA goda doktoram Egilam Levitam — 65.

Sagatavoja Vera Hohlova


