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Aprīlis

7. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) ārzemju loceklim Sergiušam Mihaļ
skim — 70.

10. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits 
piešķīra Cildinājuma rakstu mākslas zinātņu 
doktoram, izcilajam latviešu mūzikas analīti
ķim un pētniekam, daudzu grāmatu autoram, 
LZA goda loceklim Dr. art. Arnoldam Laimo
nim Klotiņam, sveicot viņu 87 gadu jubilejā 
un paužot atzinību par ieguldījumu muzikolo
ģijā un mūzikas vēstures izpētē.

14. aprīlī Tieslietu sistēmas apbalvoša
nas padome nolēma piešķirt LZA goda dok
toram Dr. iur. Romānam Apsītim I pakāpes 
Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu ties
lietu sistēmā.

Notika divas valsts pētījumu programmas 
(VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes iz
aicinājumi valsts ilgtspējai” īstenošanas un 
uzraudzības komisijas sēdes, kurās VPP pro
jekta “INTERFRAMELV” vadītāja, LZA īstenā 
locekle Baiba Rivža prezentēja saturiskajos 
pārskatos par 2019.–2020. gada periodu 
atspoguļoto informāciju, kā arī iepazīstināja 
ar 2021. gadā plānoto darbību. Prezentācijā  
B. Rivža informēja par projekta ietvaros sa
sniegtajiem rezultātiem, horizontālo uzde
vumu izpildi, sadarbību ar ieinteresētajām 
pusēm un projekta mērķa grupām, kā arī pro
jekta īstenošanas gaitu kopumā.

15. aprīlī Ķīmijas, bioloģijas un medicī
nas zinātņu nodaļas (ĶBMZN) sēdē tika pre
zentēti VPP “Covid19 seku mazināšanai” 
projekta “Jaunu terapeitisko un profilaktisko 
līdzekļu izstrāde pret Covid19 un koronavī

rusiem” pētījumi. Dr. biol. Artūrs Ābols savā 
prezentācijā “Plaušasuzčipa iekārtas izstrā
de izmantojot OSTE polimēru” parādīja, kā 
savos pētījumos atstrādāja šūnu monoslāņu 
kultivēšanu un vēroja gāzu caurlaidību. Asoc. 
prof. Kristaps Jaudzems savā prezentācijā 
“Pret koronavīrusu mRNS metiltransferāzēm 
mērķētu zāļvielu līdersavienojumu izstrāde” 
ziņoja par jauno preparātu izstrādi. Prof. 
Kaspars Tārs prezentācijā “Biokonjugācijas 
metožu pielietojums vakcīnu radīšanā” iepa
zīstināja ar jaunām metodēm vakcīnu izvei
došanai. Dr. pharm. Reinis Vilšķērsts savā 
referātā “Meldonija kardioprotektīvie efekti: 
eksperimenti ar Covid19 saistīto komplikā
ciju modeļos” stāstīja par preparāta “Meldo
nijs” pozitīvo ietekmi uz pacientiem.

16. aprīlī LZA goda loceklim Pēterim Vas
kam — 75.

LZA korespondētājloceklim Sergejam Be
ļakovam — 60.

19. aprīlī uzņēmuma “L'Oreal Baltic” bal
vas “Sievietēm zinātnē” LZA ekspertu komisija 
nolēma “L'OréaL” balvu kā stipendiju katego
rijā zinātņu doktorēm piešķirt Vitai Rovītei par 
projektu “Impact of somatostatin analogues 
on the microbiome in acromegaly patients”, 
“L'OréaL” balvu kā stipendiju jauno dokto
rantu kategorijā dzīvības un vides zinātnēs 
piešķirt Danai Kigitovičai par projektu “Effect 
of meldonium on chronic right heart failure” 
un fizikālajās un inženierzinātnēs Ingai Pu
džai par projektu “Study of the relationship 
between structure and functional properties 
in Cu1-yayMo1-xWxO4 solid solutions”.

20. aprīlī notika LZA Senāta sēde, kurā 
senatori noklausījās Dr. oec. profesora Jura 
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Bindes ziņojumu “Industrija 4.0. 5G tehnolo
ģiju un zinātniskās pētniecības ekosistēma”. 
Senāts apstiprināja vakances 2021. gada 
jaunu LZA locekļu vēlēšanām, nominēja aka
dēmiķi Maiju Kūli par LZA pārstāvi sadarbībai 
ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmiju. 

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu 
kapituls nolēma par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaig
žņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa 
komandieri vēsturnieku, Latvijas Universitā
tes (LU) Latvijas vēstures institūta pētnieku,  
LZA goda doktoru Dr. hist. Kārli Kangeri.

21. aprīlī LZA īstenajam loceklim Andrim 
Zicmanim — 80.

LZA īstenajai loceklei Maijai Kūlei — 70.

Valsts prezidents E. Levits, paužot pa
teicību par nozīmīgo ieguldījumu zinātnē un 
pētniecībā un sveicot 70 gadu jubilejā, pie
šķīra Cildinājuma rakstu filozofei, profesorei, 
LU Filozofijas un socioloģijas institūta direk
torei, LZA īstenajai loceklei Dr. habil. phil.  
M. Kūlei. 

Notika Fizikas un tehnisko zinātņu noda
ļas (FTZN) sēde. LZA īstenais loceklis Māris 
Turks informēja par Rīgas Tehniskās univer
sitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes darbu, un LU Fizikas in
stitūta (FI) vadošais pētnieks Imants Kaldre 
iepazīstināja ar LU FI aktuāliem pētījumiem. 
Tika prezentēti LZA konkursā par labākajiem 
zinātnes sasniegumiem Latvijā 2020. gadā 
LZA prezidenta Atzinības rakstu saņēmušie 
darbi. LZA korespondētājloceklis Andris Šut
ka ziņoja par pētījumu “Pjezoelektrisko poli
mēru zinātniskā virziena “restarts” pasaules 
mērogā”, savukārt Dr. phys. Andris Bojarevi
čs iepazīstināja ar darbu “Pastāvīgo magnētu 
iekārtu pielietojumi alumīnija metalurģijai”. 

22. aprīlī zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards, LZA prezidents Ivars Kalviņš un 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zināt
ņu akadēmijas (LLMZA) prezidente un LZA 
Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 
(LMZN) priekšsēdētāja B. Rivža pārrunāja 
zinātnes un zemkopības nozares aktualitātes 
un parakstīja ikgadējo “Līgumu par sadarbī
bu”, lai nodrošinātu nepārtrauktu un intensī
vu savstarpējo sadarbību.

26. aprīlī notika LZA LMZN un LLMZA 
prezidija kopsēde. Sēdes laikā tika izrunāti 
jautājumi par jauno LZA īsteno locekļu un ko
respondētājlocekļu vēlēšanām 2021. gadā, 
kā arī par konkursa “Sējējs” un lauku skašu 
norisi un grafikiem. 

29. aprīlī notika LZA Humanitāro un so
ciālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde. Sēdē 
uzstājās Oksfordas Universitātes asociētā 
profesore, Rīgas Stradiņa universitātes vies
profesore Dace Dzenovska ar ziņojumu par 
Eiropas Zinātnes padomes finansēto projek
tu “Emptiness: Living Capitalism and De-
mocracy after (Post)socialism” (“Tukšums: 
kapitālisms un demokrātija pēc postsoci
ālisma”), kā arī Latvijas Zinātnes padomes 
ekspertu komisijas pārstāvis, nodibināju
ma “Baltic Studies Centre” pētnieks Dr. sc. 
soc. Miķelis Grīviņš ar ziņojumu par zinātnes 
komunikācijas jautājumiem modernajos so
ciālajos tīklos.

30. aprīlī HSZN padomes sēdē izskatīja 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu 
sadarbības institūcijas “Baltijas Asamble
ja” (BA) aicinājumu pieteikt darbus ikgadē
jai BA balvai literatūrā, mākslā un zinātnē. 
HSZN padomes locekļi BA balvai zinātnē 
izvirzīja LZA īstenā locekļa, ilggadējā LZA 
Latvijas vēstures (mūsdienās — LU Latvi
jas vēstures institūts) Etnogrāfijas sektora, 
vēlāk nodaļas pētnieka, vadošā pētnieka un 
nodaļas vadītāja Saulveža Cimermaņa mono
grāfiju “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”, 
LZA korespondētājlocekļa, profesora Dr. iur. 
Ringolda Baloža vadībā tapušo Satversmes 
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komentāru projektu (pētījumu veido 2011., 
2013., 2014., 2017., 2019. un 2020. gadā 
publicētas pētījuma daļas par Satversmes at
sevišķām nodaļām; pētījums noslēdzies līdz 
ar pēdējo, 2020. gadā izdoto monogrāfiju 
“Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 
II nodaļa. Saeima’’), kā arī LU Literatūras,  
folkloras un mākslas institūta Teātra, mūzi
kas un kinomākslas nodaļā tapušo kolektīvo  
Dr. art. Edītes TišheizeresLeščinskas,  
Ph. D. Ievas Rodiņas, Mg. philol. Ditas Jonī
tes un Dr. art. Laumas MellēnasBartkevičas 
monogrāfiju “Neatkarības laika teātris. Latvi
jas teātra parādības un personības gadsimtu 
mijā un 21. gadsimtā”.

Maijs 

5. maijā notika LZA HSZN sadarbībā ar 
VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izai
cinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, 
sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā 
Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un 
kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu 
punktos” dalībniekiem organizētā diskusija. 
Par vēsturi, kultūras traumām un to dziedē
šanu diskutēja vēsturnieki Gints Apals, Ani
ta Čerpinska, Andris Levāns, Gvido Straube, 
kultūras socioloģe un politiķe, Latvijas Re
publikas (LR) Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Dagmāra BeitnereLe Galla. Diskusiju vadīja 
LZA HSZN priekšsēdētājs Dr. hist. Guntis Ze
mītis.

7. maijā LZA ārzemju loceklim Jurim 
Upatniekam — 85.

11. maijā HSZN padomes sēdē izskatīja 
LR Saeimas Starpparlamentu attiecību biroja 
paziņojumu ar lūgumu izvirzīt LZA pārstāv
jus BA balvas literatūrā, mākslā un zinātnē 
jauno žūrijas locekļu amatam, pamatojoties 
uz rotācijas prasībām balvas nolikumā. Par 
jaunajiem BA balvas literatūrā, mākslā un 
zinātnē žūrijas locekļiem tika izvirzīti LZA īs

tenie locekļi Dr. art. Valdis Muktupāvels un  
Dr. habil. phil. M. Kūle. 

12. maijā LZA korespondētājloceklim Iva
nam Vedinam — 75.

17. maijā LZA balvu ekspertu komisija 
vienbalsīgi nolēma Solomona Hillera balvu 
biomedicīnā un jaunu zāļu atklāšanā piešķirt 
LZA īstenās locekles Maijas Dambrovas un 
korespondētājlocekles Līgas Zvejnieces reko
mendētajam Dr. pharm. Edija Vāvera darbam 
“Discovery of E1r: a novel positive allosteric 
modulator of sigma-1 receptor”.

HSZN padomes sēdē lēma par  
LZA Senātam piesakāmajām vārdbalvām un 
jauno zinātnieku balvām. HSZN lūdza, un 
LZA Senāts apstiprināja trīs vārdbalvu izslu
dināšanu — Tālivalža Vilciņa balvu sociolo
ģijā, Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā un 
Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnē, kā arī 
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē un 
filozofijā jaunajiem zinātniekiem. Sēdē tika 
apstiprināti arī LZA zinātniskās konferences 
“Latvijas Republikas Satversmei — 100”, 
kas notiks 2022. gada 15. februārī sadarbībā 
ar Valsts prezidenta kanceleju, orgkomitejas 
locekļi. 

18. maijā LZA Senāta sēdē senatori no
klausījās Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas 
laureāta, akadēmiķa Andra Ambaiņa zināt
nisko ziņojumu “Matemātikas pielietošana 
kvantu datoru izstrādē”. Senāts pieņēma 
lēmumu izsludināt LZA vārdbalvu konkursu 
2022. gadam. Par zinātnes aktualitātēm se
natorus informēja Izglītības un zinātnes mi
nistrijas valsts sekretāra vietnieks — departa
menta direktors Dmitrijs Stepanovs.

19. maijā FTZN piedalījās Elektronikas 
un datorzinātņu institūta (EDI) tradicionā
li rīkotajā “EDI dienā”. LZA īstenais locek
lis Modris Greitāns ziņojumā “Elektronikas 
un datorzinātņu institūta (EDI) panākumu  
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atslēgas” iepazīstināja ar institūta darbu un 
sasniegumiem.

20. maijā ĶBMZN sēdē tika prezentēti 
LU profesora Valda Pīrāga vadītā VPP “Co
vid19 seku mazināšanai” projekta “Jaunās 
tehnoloģijas Covid19 pacientu tēmētai mo
nitorēšanai, testēšanai un terapijai” pētījumi. 
Prof. Renāte Ranka savā prezentācijā “Ātrais 
antigēnu tests, kas aprobēts SARS CoV2  
klātbūtnes noteikšanai siekalu paraugos” de
monstrēja vīrusa noteikšanu siekalu testos, 
testa priekšrocības un rezultātu ticamību. 
Prof. Immanuels Taivans savā prezentāci
jā “Modificētās CPAP iekārtas izmantošana  
Covid19 pneimonijas ārstēšanai” uzskatāmi 
parādīja savas iekārtas pozitīvo ietekmi pnei
monijas izārstēšanā. Prof. Andris Ja kovičs 
savā referātā “Elektroniskā sistēma inficē
šanās riska samazināšanai iekštelpās (“vie
do telpu” koncepcija)” demonstrēja ticamus 
rezultātus iekšējo telpu tīrības fiksēšanai un 
uzturēšanai. 

HSZN priekšsēdētājs Dr. hist. G. Zemītis 
ar lekciju “Astronomiskās un dabas parādības 
aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēs
tures avotos un arheoloģiskajā materiālā” uz
stājās LU Bibliotēkas lekciju ciklā “Zvaigžņu 
likumi tekstos, vēsturē, ikdienā”. Lekcijā tika 
izcelts Saules attēlojums aizvēsturē — sākot 
ar Saules pielūgšanu Senajā Ēģiptē, līdz pat 
latviešu svētku tradīcijām, kas saistītas ar 
saulgriežu cikliem. 

21. maijā LZA balvu ekspertu komisija 
nolēma LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja 
vārdā nosaukto balvu, ko LZA sadarbībā ar 
nodibinājumu “RTU Attīstības fonds” iedibi
nāja, lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jau
no zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, 
piešķirt Dr. chem. Marijai Skvorcovai par 
zinātnisko darbu “Elektrofīlu inducētas cik
lopropānu reakcijas ar nukleofīliem”; darba 
vadītājs — LZA īstenais loceklis Aigars Jir
gensons.

26. maijā LZA goda loceklim Imantam 
Kalniņam — 80.

27. maijā HSZN sēdē Dr. art. E. Tišhei
zereLeščinska prezentēja LZA konkursā par 
labākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 
2020. gadā LZA prezidenta atzinības rakstu 
saņēmušo E. Tišheizeres, I. Rodiņas, D. Jonī
tes, L. MellēnasBartkevičas darbu “Neatkarī
bas laika teātris. Latvijas teātra parādības un 
personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā”. 

27.–28. maijā Latvijas Kristīgajā aka
dēmijā (LKrA) notika starptautisks seminārs 
“Jauniešu darbs: spēka un kvalitātes avo
ti”, ko organizēja LKrA sadarbībā ar Eiropas  
Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centrs 
strādājošo jautājumos, Vācija). Seminārā  
LZA īstenā locekle B. Rivža prezentēja jaunā
kos LZA īstenotā projekta “INTERFRAMELV” 
pētījumu rezultātus par digitalizācijas ēras 
iespējām un riskiem.  

31. maijā LZA LMZN un LLMZA prezidija 
kopsēdē ar ziņojumu “Latvijas Valsts mež
zinātnes institūta (LVMI) “Silava” zinātnes 
starptautiskā izvērtējuma panākumu atslē
ga” uzstājās LVMI “Silava” direktors Jurģis 
Jansons. Sēdes otrajā daļā konkursa “Sējējs 
2021” nominācijas “Zinātne praksē un ino
vācijas” pretendente Dr. agr. Dzintra Dēķena 
uzstājās ar prezentāciju “Plūmju potcelmu  
ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu”.

Jūnijs 

2. jūnijā HSZN padomes sēdē izskatīja 
IZM izstrādāto konceptuālo ietvaru VPP “Le
tonika 2”. HSZN padomes un nodaļas locekļi 
izteica savus priekšlikumus konceptuālā mo
deļa pilnveidošanai, kas tika apkopoti un ie
sniegti IZM.

7. jūnijā LZA ārzemju loceklei Rasmai Šil
deiKārkliņai — 75.
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8. jūnijā LZA īstenajai loceklei Ievai  
Osei — 60.

9. jūnijā LZA goda doktorei Līvijai Volko
vai — 90.

10. jūnijā ĶBMZN tika prezentēti RTU 
zinātniskā prorektora, LZA īstenā locekļa 
Tāļa Juhnas vadītā VPP “Covid19 seku ma
zināšanai” projekta pētījumi. T. Juhna uzstā
jās ar ziņojumu “Kanalizāciju izmantošana 
SARSCoV2 epidemioloģiskajos pētījumos 
un uzraudzība Latvijā”. LZA īstenais loceklis 
Aivars Bērziņš prezentācijā “Viena veselība 
Covid19 pandēmijas kontekstā” informēja 
par vīrusa izplatību mūsu mājdzīvniekos.

Dr. Didzis Gavars savā referātā “SARS
CoV2 laboratoriskie testi (PCR/Ag/Av) un 
skrīninga/diagnostikas attīstība Latvijā” iepa
zīstināja ar visiem laboratorijas testu veidiem, 
iegūtajiem rezultātiem un datu ticamību.

11. jūnijā LZA goda doktoram Ilgonim 
Bērsonam — 90.

LZA korespondētājloceklim Andrim Fer
datam — 80.

15. jūnijā LZA Senāta sēdē apsprieda 
LZA darbības stratēģijas 2021.–2027. ga
dam projektu, pieņēma lēmumu apstipri
nāt “LZA Stratēģiju 2021.–2027. gadam” 
(Stratēģija) un paredzēt ik gadu rīcības plā
na izstrādi Stratēģijas uzdevumu aktualizē
šanai. LZA nodaļām uzdots katru gadu līdz 
1. decembrim izvērtēt Stratēģijas izpildi un 
iesniegt prezidijam priekšlikumus nākamā 
gada rīcības plānam. Senāts noklausījās un 
apsprieda akadēmiķes Innas Šteinbukas zi
ņojumu par sagatavoto kolektīvo monogrāfiju 
“Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un 
pēckrīzes izrāviena iespējas”, kurā apkopoti 
VPP projekta “reCOVeryLV” rezultāti, un no
lēma atbalstīt kolektīvās monogrāfijas virzīša
nu iespiešanai.

15. jūnijā “L'Oreal Baltic” sadarbībā 
ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un 
UNESCO Nacionālajām komisijām prestižās 
programmas “Sievietēm zinātnē” ietvaros 
apbalvoja septiņas talantīgas Baltijas valstu 
zinātnieces. Par savu ieguldījumu zinātnē 
un pētījumu veikšanai 6 000 eiro balvu šo
gad saņēma Dr. biol. V. Rovīte, Mg. phys.  
I. Pudža un doktorante D. Kigitoviča no Lat
vijas, Dr. Ieva Plikusiene un Mg. Sc. Joana 
Smirnoviene no Lietuvas, kā arī Dr. Kaija 
PohakoEsko un Mg. Sc. MariAnn Lind no 
Igaunijas. Papildus viena dalībniece no katras 
valsts tiks nominēta prestižajai “L'OréaL”–
UNESCO “Sievietēm zinātnē” starptautisko 
uzlecošo talantu programmai.

16.–17. jūnijā LZA īstenotā projekta “IN
TERFRAMELV” pētnieki attālināti piedalījās 
“5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā”, kur 
prezentēja savu pētījumu rezultātus par lauku 
reģionu attīstību. 

17. jūnijā notika otrā šī gada HSZN or
ganizētā diskusija. Diskusija ar nosaukumu 
“Livonija” bija šī gada 5. maijā notikušās dis
kusijas par latviešu nāciju turpinājums.

Diskusijā piedalījās dažādu Livonijas vēs
tures aspektu pētnieki — vēsturnieki Muntis 
Auns, Eva Eihmane, Vija Stikāne, Gustavs 
Strenga, Andris Levāns un arheologs Vitolds 
Muižnieks. Diskusiju vadīja HSZN priekšsē
dētājs G. Zemītis. 

21. jūnijā LZA goda doktoram Eduardam 
Andersam — 95.

26. jūnijā LZA goda doktoram Jukio Ko
bajasi — 90. 

28. un 29. jūnijā Tallinā notika 17. Bal
tijas intelektuālās sadarbības konference, 
kuras tēma šogad bija “Matemātika sabied
rībai”. Konferences tēmas izvēli noteica tas, 
ka daudzi zinātnieki ir devuši lielu ieguldīju
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zinātnes dzīve

mu Covid19 pandēmijas procesu analīzē un 
pandēmijas apkarošanas stratēģiju izstrādē. 
Latviju konferencē pārstāvēja LZA īstenais 
loceklis, LU Datorikas fakultātes profesors 
Andris Ambainis, LZA korespondētājloceklis, 
LU Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais 
pētnieks Guntis Bārzdiņš un LZA korespon
dētājloceklis, Rīgas Ekonomikas augstskolas 
(SSE Riga, Stockholm School of Economics 
in riga) profesors un SSE Riga Ilgtspējīga 
biznesa centra direktors Arnis Sauka. A. Am

bainis tika apbalvots ar Baltijas Zinātņu aka
dēmiju medaļu.

30. jūnijā LLU Lauksaimniecības fakultā
tes Augu un augsnes zinātņu institūtā notika 
LZA LMZN sadarbībā ar LLMZA organizētā 
pirmā šī gada “Lauku izmēģinājumu un la
boratoriju skate”. Skatē zinātnieki informēja 
par saviem sasniegumiem un prezentēja pētī
jumu rezultātus.  

Sagatavoja Vera Hohlova


