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Janvāris

8. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) korespondētājloceklei Dr. med. Ilzei 
Konrādei — 50.

18. janvārī notika LZA Senāta sēde, kurā 
apstiprināja LZA zinātņu nodaļu ekspertu ko-
misiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas 
un balvas jaunajiem zinātniekiem. Ziņojumu 
par tēmu “Starptautiskās aktualitātes māk
slīgā intelekta ētikas jomā” sniedza Izglītības 
un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, 
zinātnes un inovāciju departamenta nozares 
eksperte informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju jomā Sarmīte Mickeviča un Latvijas 
Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes pēt-
niece Dr. iur. Irēna Ņesterova. LZA ģenerāl-
sekretāre Dr. hab. oec. Baiba Rivža ziņoja 
par valsts pētījumu programmas (VPP) “Lat-
vijas mantojums un nākotnes izaicinājumi 
valsts ilgtspējai” rezultātu apkopojumu LZA 
Vēstu A daļas 75. sējuma 4. numurā.

Atklāta latviešu mākslinieces Karinē 
Paronjancas izstāde "Urbānā filozofija". Par 
izstādes galveno tēmu izvirzīta cilvēka ek-
sistence vienotībā ar dabu un dzīves vides 
pārvērtības progresa un tehnoloģiju ietekmē. 
Izstādes dizainu veidoja māksliniece Lāsma 
Bringina. Gleznu ekspozīcija tika tematiski 
sadalīta divos stāvos, radot divas pretējas 
noskaņas — otrajā stāvā eksponēto darbu 
dinamisms, industriālisms un burzma kon-
trastēja ar Absolūta meklējumiem, garīgās 
vertikāles klātbūtni un dabas ritmiem trešajā 
stāvā. Izstādes noskaņu paspilgtināja muzi-
kālais pavadījums.

22. janvārī LZA īstenajam loceklim  
Dr. sc. ing. Tālim Juhnam — 50.

LZA korespondētājloceklim Dr. habil. 
chem. Edgaram Ābelem — 60.

23. janvārī LZA īstenajam loceklim  
Dr. habil. sc. comp. Jānim Bārzdi 
ņam — 85.

26. janvārī notika Fizikas un tehnisko 
zinātņu nodaļas (FTZN) sēde, kuras pirmajā 
daļā nodaļas priekšsēdētājs Dr. habil. phys. 
Andrejs Siliņš sniedza pārskatu par nodaļas 
darbību 2021. gadā. Sēdes otrajā daļā LZA 
korespondētājlocekle, Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides 
inženierzinātņu fakultātes zinātņu prodekāne, 
Vides aizsardzības un siltumu sistēmas insti-
tūta vadošā pētniece, profesore Dr. sc. ing. 
Andra Blumberga ziņoja par zinātnes lomu 
enerģētikas pārejai uz klimatneitralitāti, kā arī 
iepazīstināja ar VPP “Enerģētika” rezultātiem.

27. janvārī notika Humanitāro un so-
ciālo zinātņu nodaļas (HSZN) tiešsaistes 
sēde, kuru iesāka nodaļas priekšsēdētājs 
Guntis Zemītis ar ziņojumu par nodaļas dar-
bu 2021. gadā. Sēdes turpinājumā tās da-
lībnieki dalījās ar ierosinājumiem nodaļas  
2022. gada darba plānam un pasākumiem 
ārpus tā. Sēdes noslēgumā māksliniece  
K. Paronjanca iepazīstināja nodaļas locek-
ļus ar LZA izstāžu zālēs izvietoto izstādi 
“Urbānā filozofija”, tās koncepciju un tap-
šanas procesu. 

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu 
nodaļas (ĶBMZN) sēdē Dr. pharm. Vija Eni-
ņa pastāstīja par zinātnieku pētījumiem par 
augiem un to aktīvām vielām. Dr. pharm. 
Inga Sīle ziņoja par 19., 20. gadsimta tau-
tas ticējumiem un kā tie rosināja pētījumus 
šo zināšanu praktiskajiem pielietojumiem 
humānajā medicīnā mūsdienās. Gundars 
Skudriņš, SIA “FIELD AND FOREST” uzņē-
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mējs un Vides risinājumu institūta dibinā-
tājs, savā prezentācijā pastāstīja par augu 
produktu industrijas vēsturi. 

LZA korespondētājloceklis Dr. chem. 
Osvalds Pugovičs iepazīstināja kolēģus ar 
masspektrometrijas metodēm fitokompo-
nentu identifikācijai, lai noteiktu augu eks-
traktos dabas vielu molekulārās formulas un 
to izotopus.

Dr. chem. Agnese Brangule analizēja 
ārstniecības augu identificēšanā izmantotās 
dažādās analītiskās metodes un daudzfak-
toru analīzi, lai noteiktu ārstniecisko augu 
ķīmisko sastāvu. 

Dr. pharm Līga Kunrāde informēja par 
vērtīgu dabas materiālu — Melleņu ģints  
Vaccinium ogu izspiedu ekstraktu pētīju-
miem, to ķīmiskiem sastāviem.

31. janvārī notika LZA Lauksaimniecī-
bas un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un 
Latvijas Lauksaimniecības un meža Zināt-
ņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde. 
Sēdē uzstājās Kaspara Buša balvas lau
reāts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
“Silava” direktors Dr. silv. Jurģis Jansons 
ar ziņojumu “Vai Kaspara Buša mācībai ir 
vieta mūslaiku Latvijā? Vecmodīga mežkop-
ja skatījums”. Sekoja Arvīda Kalniņa balvas 
laureāta Dr. sc. ing. Ziedoņa Sarmuļa ziņo-
jums  “Sistēmiska pieeja meža nozarē. Meža 
nozare pasaulē. Problēmas. Sistēmiskas 
pieejas piemērs”. Noslēgumā ar ziņojumu 
“Koku vēja noturību raksturojošie sakņu pa-
rametri” uzstājās jauno zinātnieku konkursa 
balvas ieguvējs Mg. silv. Valters Samariks.

Februāris 

1. februārī LZA ārzemju loceklim Dr. Ul-
dim Streipam — 80.

8. februārī LZA īstenajam loceklim  
Dr. habil. chem. Nikolajam Vederņiko 
vam — 85.

LZA īstenajam loceklim Dr.habil. phys. 
Linardam Skujam — 70.

15. februāra LZA Senāta sēde bija vel-
tīta Latvijas Republikas Satversmes simt-
gadei. Referātu “Satversmei 100 gadi:  
Ģenēze” nolasīja LZA korespondētājloceklis 
Dr. iur. Ringolds Balodis. LZA korespon-
dētājlocekle Dr. iur. Ineta Ziemele ziņoja 
par tēmu “Satversmei 100 gadi: Cenšoties  
ielūkoties nākotnē”. Senāts apstiprināja LZA 
2022. gada budžetu.

16. februārī Rīgas pilī notika LZA un 
Valsts prezidenta kancelejas kopīgi rīkota 
starptautiska zinātniskā konference “Latvijas 
Republikas Satversmei 100”. Kā konferen-
ces goda viesis ar referāta lasījumu uzstājās 
Vācijas prezidents Franks Valters Šteinme-
iers (H. E. Dr. Frank-Walter Steinmeier). 
Konferencē ar ziņojumiem uzstājās Valsts 
prezidents Egils Levits, LZA prezidents  
Dr. habil. chem. Ivars Kalviņš, konferences 
organizācijas komisijas priekšsēdētājs, LZA 
HSZN priekšsēdētājs Dr. hist. G. Zemītis un 
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks 
Aldis Laviņš. Konferenci moderēja Dr. iur. 
Edvīns Danovskis, savukārt noslēguma seci-
nājumus sniedza LZA korespondētājlocekle 
Dr. iur. Sanita Osipova. Konferences referen-
tu vidū bija arī LU profesors Dr. iur. Jānis 
Lazdiņš, Vītauta Lielā universitātes Juridis-
kās fakultātes dekāns Dr. iur. Daiņus Žalims 
(Dainius Žalimas), Jagaiļa Universitātes pro-
fesors Dr. hab. Tomašs Pudlockis (Tomasz 
Pudłocki), Tallinas Universitātes profesors 
Dr. iur. Pēters Jervelaids (Peeter Järvelaid), 
LZA īstenais loceklis Dr. hist. Ēriks Jēkab-
sons, LZA īstenais loceklis Dr. habil. sc. pol., 
Dr. iur. Tālavs Jundzis, asociētā profesore  
Dr. iur. Irēna Kucina, LZA korespondētā-
jlocekle Ph. D. I. Ziemele, LZA korespon-
dētājloceklis Dr. iur. R. Balodis un Dr. iur. 
Jānis Pleps. Konferences īpašais viesis Vā-
cijas prezidents F. V. Šteinmeiers uzstājās 
ar referāta lasījumu “Kopējo konstitucionālo 
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tradīciju atziņas demokrātiskai un brīvai Ei-
ropai”.

LZA īstenajam loceklim Dr. rer. nat. Oļ-
ģertam Dumbrājam — 80.

Notika FTZN sēde “Zinātnes un pēt-
niecības loma enerģētikas krīzes un trans-
formācijas periodā: kodolenerģijas prob-
lēmas (E=mc2)”. LZA viceprezidents un  
LU Cietvielu fizikas institūta direktora viet-
nieks Dr. habil. phys. Andris Šternbergs 
informēja sēdes dalībniekus par atjaunīgās 
enerģijas iegūšanas veidiem, tās uzkrāša-
nu, ekonomisku un efektīvu izmantošanu, 
kā arī enerģijas taupīšanas veidiem. RTU 
profesors un Enerģētikas institūta vadošais 
pētnieks Dr. sc. ing. Oļegs Linkevičs pastās-
tīja par mazas jaudas (300 MW) modulāro 
kodolreaktoru izmantošanas iespējām Bal-
tijas elektroapgādē. LZA īstenais loceklis  
Dr. habil. phys. Oļģerts Lielausis informēja 
par LU Fizikas institūta saistību ar kodolsin-
tēzes tematiku un piedāvātajiem risināju-
miem.

18. februārī novērtējot izcilo darbu Lat-
vijas valsts un latviešu tautas labā un sveicot 
70 gadu jubilejā, Valsts prezidents E. Levits 
piešķīra Valsts prezidenta medaļu dzejnie-
cei, rakstniecei, dramaturģei, nozīmīgai tau-
tas atmodas rosinātājai, LZA goda loceklei 
Mārai Zālītei. Pēc Valsts prezidenta sacītā, 
Māras Zālītes daudzpusīgais, radošais de-
vums latviešu mūsdienu literatūrā un kultūrā 
ir izcils.

LZA goda loceklei Mārai Zālītei — 70.

LZA korespondētājloceklim Dr. habil. 
biol. Imantam Liepam — 85.

24. februārī notika HSZN sēde, kurā tika 
prezentēti LZA konkursa “Par labākajiem zi-
nātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā” 
uzvarējušie darbi. Par monogrāfiju “Latvi-

jas arheoloģijas rokasgrāmata” ziņoja tās 
viena no autorēm Dr. hist. Gunita Zariņa.  
Dr. phil. Māris Kūlis iepazīstināja ar savu 
monogrāfiju “Finis veritatis? Par patiesību 
un meliem”. Par zinātnisko katalogu “Ca-
talogue of the Riga Jesuit College Book 
Collection (1583–1621): history and re-
construction of the collection (Rīgas jezuītu 
kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) 
katalogs: krājuma vēsture un rekonstrukci-
ja)” ziņoja Mg. Dagnija Baltiņa, Mg. philol. 
Laura Kreigere–Liepiņa un Mg. theol. Reinis 
Norkārkls. Sēdes noslēgumā apstiprināja 
nodaļas 2022. gada darba plānu. 

27. februārī LZA goda loceklim Gidonam 
Krēmeram — 75.

28. februārī notika LZA LMZN un  
LLMZA prezidija kopsēde, kurā ar prezentā-
ciju “Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz 
ražu” uzstājās Ražas svētku Vecaucē uzva-
rētāja Mg. art. Agrita Švarta. LMZN priekš-
sēdētāja B. Rivža informēja par LLMZA  
30 gadu jubilejas izdevuma sagatavošanu.

Marts 

8. martā LZA īstenajai loceklei Dr. habil. 
philol. Janīnai Kursītei–Pakulei — 70.

14. martā LZA īstenajam loceklim  
Dr. chem. Pēterim Trapencierim — 70.

15. marta LZA Senāta sēdē runāja par 
zinātnes komunikāciju. Vidzemes Augst-
skolas asociētais profesors Dr. hist. Gatis 
Krūmiņš dalījās pārdomās “Kā vairot sa-
biedrības izpratni par zinātnes nozīmīgumu: 
rīcībpolitikas rekomendācijas, kas tapušas 
pētījuma rezultātā”. Latvijas Radio un Lat-
vijas Televīzijas radījumu vadītāja, LZA goda 
locekle Sandra Kropa informēja par zinātnie-
ku sadarbību ar sabiedrību pētījumu datu 
vākšanā. 
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Senāts piešķīra LZA Lielo medaļu LZA 
īstenajai loceklei Dr. philol. Mārai Grudulei 
par veiktajiem pētījumiem latviešu litera-
tūras un kultūras vēsturē un LZA ārzemju 
loceklim Dr. Olafam Daugulim par izciliem 
sasniegumiem organiskās sintēzes metodo-
loģijā un Latvijas ķīmiķu izglītošanā. Senāts 
apstiprināja tēzes ģenerālsekretāres B. Riv-
žas pārskata ziņojumam LZA Pavasara Piln-
sapulcei par LZA darbību 2021. gadā.

16. martā LZA korespondētājloceklim 
Dr. chem. Aivaram Krauzem — 70.

FTZN sēdē ar referātu “Gumijas granu-
lu pievienošana bitumena modificēšanā un 
asfaltbetona un eksperimentāla ceļa posma 
ieklāšana” uzstājās RTU Ceļu un tiltu ka-
tedras Dr. sc. ing. Viktors Haritonovs, LZA 
korespondētājloceklis Dr. sc. ing. Remo Me-
rijs–Meri un Dr. sc. ing. Jānis Zicāns.  Sēdes 
otrajā daļā notika AS “Latvenergo” izpētes 
un attīstības direktora, Pasaules Enerģijas 
padomes Latvijas Nacionālās komitejas vi-
ceprezidenta Dr. oec. Māra Baloža izvirzīša-
na LZA goda doktora vakancei.  

19. martā LZA ārzemju loceklim  
Dr. Ervinam Oberlenderam — 85.

24. martā ĶBMZN sēdē ziņoja LZA kon-
kursa “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 
Latvijā 2021. gadā” dalībnieki. Mg. biol. 
Ņikita Zrelovs iepazīstināja ar pētījumu 
“Latvijai jauna DNS saturošo baktēriju vīru-
su izolēšanas un padziļinātas izpētes virzie-
na attīstība”. Dr. sc. ing. Sergejs Gaidukovs 
savā prezentācijā ziņoja par RTU Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Poli-
mērmateriāla institūta Komplekso polimēru 
sistēmu un mīkstvielu laboratorijas pētīju-
miem “Bioloģiskās izcelsmes bioplastmasu 
adaptēšana un cirkulārās ekonomikas as-
pektu integrēšana Latvijas tautsaimniecībā”. 

LZA īstenais loceklis T. Juhna savā pre-
zentācijā “Drošu tehnoloģiju integrācija 

aizsardzībai pret Covid19 veselības aprū-
pes un augsta riska zonās” iepazīstināja ar  
80 zinātnieku grupas kopējo sadarbību pus-
gada pētījumos 7 dažādās nozarēs. 

21. martā Valsts prezidents E. Levits Rī-
gas pilī pasniedza Cildinājuma rakstu LZA 
īstenajai loceklei Janīnai KursīteiPakulei.

24. martā HSZN priekšsēdētājs G. Ze-
mītis, kā apbalvošanas komisijas vadītājs, 
piedalījās Zemgales Latviešu Strēlnieku 
biedrības organizētā referātu/eseju konkur-
sa “Latviešu strēlnieku mantojums XXI gad-
simtā II” uzvarētāju apbalvošanā. Par labā-
ko referātu tika atzīts Aknīstes vidusskolas  
10. klases skolnieces Martas Annijas Mažei-
kas darbs “1920. gada Miera līgums Latvi-
ja–Padomju Krievija”, bet par labāko eseju 
– Aknīstes vidusskolas 5. klases skolnieka 
Edgara Uļjanova darbs “Mans novadnieks 
Valdemārs Šveiferts – Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieris”. G. Zemītis norādīja, ka jauniešu 
darbi ir svarīgi, jo ļauj saglabāt vēsturi nā-
kamajām paaudzēm, tādēļ viņš aicināja arī 
citus skolēnus pētīt savas dzimtas un Latvi-
jas vēsturi.

28. martā notika LZA LMZN un LLMZA  
prezidija kopsēde, kurā uzstājās LZA kon-
kursa “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 
Latvijā 2020. gadā” laureāti — Dr. agr. 
Sanita Zute ar ziņojumu “Jaunas tehnoloģi-
jas un ekonomiski pamatoti risinājumi vie-
tējās lopbarības ražošanai cūkkopībai” un  
Dr. chem. Dzintars Začs ar ziņojumu “No-
turīgo organisko piesārņotāju sastopamība 
Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides ob-
jektos un pārtikas produktos”.

30. martā LZA ārzemju loceklei Baibai 
Metuzālei–Kangerei — 80.

LU 80. starptautiskās zinātniskās konfe-
rences sekcijas “Latvijas valsts un sabiedrī-
bas izaicinājumi un risinājumi starptautiskā 
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kontekstā” “INTERFRAMELV”” ietvaros ar 
referātiem uzstājās 25 dalībnieki. Zinātnieki 
prezentēja pētījumu rezultātus par Latvijas 
sabiedrībai aktuāliem sociāliem jautāju-
miem: sabiedrības novecošanas un noslāņo-
šanās tendencēm, Latvijas pensiju sistēmas 
ilgtspējas problēmām, sociālo aizsardzību 
un ienākumu nevienlīdzību, sociālās aizsar-
dzības izdevumu uzraudzību, personu ar in-
validitāti izslēgšanas no darba tirgus ekono-
miskajiem zaudējumiem, jauniešu bezdarba 
problēmām ES pandēmijas Covid19 ietek-
mē un profesionālās izglītības jautājumiem.

31. marta HSZN sēdē prezentēja  
LZA konkursa “Par labākajiem zinātnes sa-
sniegumiem Latvijā 2021. gadā” atzinības 
rakstus saņēmušos darbus. LZA īstenā lo-
cekle Dr. habil. oec. Inna Šteinbuka ziņoja 
par monogrāfiju “Latvijas tautsaimniecī-
ba pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena  
iespējas”.  Dr. philol. Agnese Dubova ziņoja 
par pētījumu “Zinātnes valoda”. Mg. phi-
lol. Ilze Lokmane un Dr. philol. Andra Kal-
nača informēja par monogrāfiju “LATVIAN  
GRAMMAR”.

Sagatavoja Vera Hohlova


