zinātnes dzīve

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
Jūlijs
2. jūlijā Agroresursu un ekonomikas institūtā Priekuļos notika kārtējā Lauku skate,
ko ar Zemkopības ministrijas atbalstu organizēja Latvijas lauksaimniecības zinātnisko
iestāžu direktoru padome kopā ar Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) un Latvijas Zinātņu akadēmijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu
(LZA LMZ). Lauku skatē tika uzklausīti ziņojumi par zinātniskajiem projektiem un pētījumiem, kā arī notika izmēģinājumu lauku
apskate.
12. jūlijā LZA korespondētājloceklei Dainai Kārkliņai — 70.
16. jūlijā LZA ārzemju loceklim Fennelam Trevoram Gārtam — 80.
17. jūlijā LZA ārzemju loceklim Valdemaram Razumam – 65.
25. jūlijā LZA korespondētājloceklim Jānim Auziņam — 70.
26. jūlijā LZA korespondētājloceklei Inai
Alsiņai — 60.
29. jūlijā LZA ārzemju loceklim Valdemāram Edmundam Bunkšem — 85.
31. jūlijā LZA ārzemju loceklim Jānim
Tālivaldim Ozoliņam — 70.

fotomākslinieka Jevgeņija Pugina fotoizstāde “Mana jūra”. Izstāde bija apskatāma līdz
2020. gada 20. septembrim.
LZA ārzemju loceklei Lalitai Muižniecei — 85.
12. augustā LZA goda loceklim Namejam Zeltiņam — 80.
LZA korespondētājloceklei Tatjanai Kozlovskai — 65.
14. augustā LZA īstenotā Valsts pētījumu programmas (VPP) projekta INTERFRAME-LV pētnieki piedalījās forumā “Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam”.
Pasākuma koncepts bija informatīvi iesaistoša diskusija par digitalizāciju reģionālo uzņēmēju un izglītības iestāžu atbalstam un konkurētspējas uzlabošanai.
26. augustā norisinājās LZA īstenotā
VPP projekta INTERFRAME-LV un VPP projekta “reCOVery-LV”, kurā LZA ir sadarbības
partnera statusā, Pierīgas forums “Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā un uzņēmējdarbībā”.

Septembris
1. septembrī LZA ārzemju loceklei Dzin
trai Bondai — 80.

Augusts

2. septembrī LZA īstenajam loceklim
Oļģertam Lielausim — 90.

3. augustā LZA korespondētājloceklim
Andrejam Skaģerim — 80.

5. septembrī LZA īstenajai loceklei Vijai
Klušai — 80.

11. augustā atvērta LZA Humanitāro un
sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) organizētā

8. septembrī LZA goda doktoram Ārim
Žīguram — 55.
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2020. gads

74. sējums

4. numurs

10. septembrī notika Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas (ĶBMZN)
sēde, kuras laikā Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Dr.med. Šimons
Svirskis sniedza zinātnisko pārskatu par baktēriju mikrokosmosu ar mūsdienīgu ieskatu
bioloģijā un tās sasaisti ar citām eksaktām
zinātnēm — ķīmiju, fiziku, matemātiku un
medicīnu.
11. septembrī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) Aulā notika LZA LMZN
un LLMZA pilnsapulce. Pilnsapulci ar uzrunu
atklāja LZA prezidents Ojārs Spārītis. Turpinājumā ziņojumus sniedza Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Zemkopības ministrijas pārstāvis Dr.sc.agr. Ainārs Nābels-Šneiders. LLMZA prezidente, Dr.habil.oec. Baiba
Rivža ziņoja par LLMZA paveikto un jauniem
izaicinājumiem, starptautiskiem projektiem
un VPP, runāja Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. Ziņojumus sniedza arī LZA īsteno locekļu kandidāti
LZA korespondētājlocekļi Dr.med.vet., Ph.D.
Aivars Bērziņš un Dr.sc.ing. Uģis Cābulis.
Pilnsapulces otrajā daļā tika sveikti LLMZA,
LLU un VAS Latvijas attīstības finanšu institūcijas “Altum” konkursa laureāti, LLMZA, LLU
un Jelgavas pilsētas domes balvas konkursa
laureāti, kā arī tika pasniegti diplomi LLMZA
īstenajiem locekļiem.
18. septembrī LZA pārstāvji piedalījās
LZA īstenās locekles, profesores Emīlijas
Gudrinieces veltītās pastmarkas atklāšanas
pasākumā, kurā Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte godināja Emīlijas Gudrinieces 100. jubileju un prezentēja tai veltīto
pastmarkas izdošanu. Emīlija Gudriniece izstrādāja 1,3-diketonu sulfurēšanas un nitrēšanas metodi un bija vismaz 800 zinātnisko
un populārzinātnisko rakstu autore.
LZA goda doktoram Marģeram Vestermanim — 95.
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20. septembrī LZA īstenajam loceklim
Arvīdam Barševskim — 55.
21. septembrī tika atvērta HSZN organizētā mākslinieces Ingemāras Treijas izstāde
“Personības gaisma”. Māksliniece izstādi
veltīja savam vectēvam Benjamiņam Treijam (1914–2002), kas bija ievērojams ekonomists, ekonomikas zinātņu doktors, profesors, valsts emeritētais zinātnieks, LZA goda
loceklis un kura vārdā LLU nosaukta balva
izcilākajiem ESAF doktorantiem.
23. septembrī notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas (FTZN) sēde, kurā ar
savām prezidenta kandidāta programmām
iepazīstināja LZA īstenais loceklis Ivars Kalviņš un LZA īstenais loceklis Andrejs Siliņš.
Sēdes otrajā daļā uzstājās LZA īstenā locekļa kandidāts Dr.phys. Roberts Eglītis. LZA
goda doktors, Pasaules enerģijas padomes
Latvijas nacionālās komitejas (PEP LNK)
prezidents Namejs Zeltiņš nodaļas locekļiem izsniedza anketu, kuru viņi, būdami arī
PEP LNK locekļi, aizpilda katru gadu. Sēdes
noslēgumā Latvijas Telekomunikācijas asociācijas izpilddirektors Jānis Lelis un viņa
kolēģi informēja par eParaksta ieviešanu
praksē.
24. septembrī notika LZA HSZN sēde,
kurā ar ziņojumiem uzstājās LZA īsteno locekļu kandidāti Dr.habil.paed. Tatjana Koķe,
Dr.philol. Anna Stafecka un Dr.phil. Valdis
Tēraudkalns. Sēdes laikā dalībnieki izteica
atbalstu īsteno locekļu kandidātiem.
Notika LZA FTZN nodaļas sēde, kuras
laikā uzstājās LZA īsteno locekļu kandidāti Dr.chem. Pavels Arsenjans un Dr.sc.ing.
Jānis Ločs. Pēc ziņojumu noklausīšanās nodaļas locekļi balsoja par atbalsta izteikšanu
LZA īsteno locekļu kandidātiem.
25. septembrī LZA goda loceklim Dainim
Īvānam — 65.

zinātnes dzīve
28. septembrī notika LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde, kurā uzstājās LZA
korespondētājlocekļu kandidāti Dr.agr. Ilze
Grāvīte un Dr.agr. Līga Lepse. Sēdē LZA īstenā locekle un LMZN nodaļas vadītāja Baiba
Rivža ziņoja arī par projektiem ERANET ForestValue, ERANET SUSCROP, VPP projektu

INTERFRAME-LV un reCOVERY-LV. Dainis
Lapiņš ziņoja par 2020. gada lauku skatēm
un turpmākajām aktivitātēm.
30. septembrī LZA goda doktoram Edvīnam Karnītim — 80.
Sagatavoja Vera Hohlova
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