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Jūnijs
3. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijas 

(LZA) korespondētājloceklim Vitālijam Zel
čam — 70.

4. jūlijā LZA korespondētājloceklim Hen
rikam Zenkevičam — 85.

5. jūlijā LZA korespondētājloceklim An
drim Čatem — 70.

LZA ārzemju loceklim Valdim Bojarevi
čam — 70.

8. jūlijā LZA korespondētājloceklim Ul
dim Sukovskim — 70.

12. jūlijā LZA goda doktorei Laimai Sla
vai — 75.

23. jūlijā LZA ārzemju loceklim Rober
tam Evarestovam — 85.

26. jūlijā LZA goda doktoram Broisam 
Simkhovičam — 75.

28. jūlijā LZA korespondētājloceklim Tā
lim Tisenkopfam — 65.

LZA goda doktorei Intai Dišlerei — 75.

31. jūlijā LZA ārzemju loceklim Ennam 
Travelam — 90.

Augusts
8. augustā LZA īstenajam loceklim Mār

tiņam Rutkim — 65.

LZA korespondētājloceklim Elmāram 
Rancānam — 55.

10. augustā LZA goda doktoram Juha
nam Maistem — 70.

14. augustā LZA korespondētājloceklei 
Edītei Briģelei — 85.

17. augustā LZA goda doktoram 
Andrejam Vasiļjevam — 55.

LZA korespondētājloceklim Andrim Kal
niņam — 80.

19. augustā LZA korespondētājloceklim 
Agnim Andžānam — 70.

24. augustā LZA īstenajam loceklim 
Leonīdam Ribickim — 75.

25. augustā LZA korespondētājloceklim 
Uldim Neiburgam — 50.

29. augustā LZA īstenajam loceklim Ju
rim Purānam — 70.

Septembris
4. septembrī LZA korespondētājloceklim 

Jevgeņijam Joļinam — 85.

8. septembrī LZA īstenajam loceklim Re
migijam Počam — 75.

LZA īstenajam loceklim Tālim Gaitnie
kam — 65.

LZA korespondētājloceklim Jurim Skujā
nam — 70.

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu no
daļas (HSZN) priekšsēdētājs Guntis Zemītis 
un zinātniskā sekretāre Vera Hohlova devās 
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uz Latvijas Universitātes (LU) Akadēmisko 
bibliotēku, lai apsveiktu arheologu profesoru 
LZA īsteno locekli Dr. habil. hist. Andri Cau
ni ar viņa biobibliogrāfijas iznākšanu. Savā 
apsveikuma uzrunā Guntis Zemītis atgādi
nāja par Andra Caunes veikumu gan senās 
Rīgas pētniecībā, gan organizatoriskajā dar
bā, vadot gan LU Latvijas vēstures institūtu 
(LVI), gan vēsturnieku komisiju. Tāpat tika 
atzīmēta viņa izdevēja darbība, izveidojot un 
vadot LVI apgādu. Zemītis īpaši uzsvēra, ka 
Caune vienmēr rūpējies par kolēģu devuma 
apkopošanu un izdošanu. Tāpat Caune vai
rākas grāmatas veltījis Latvijas Neatkarības 
kara varonim ģenerālim Jānim Balodim, 
bet viņa grāmatu sērija “Rīga pirms simts 
gadiem” ir iemantojusi lielu popularitāti un 
ierindojas starp lasītākajiem Latvijas vēs
tures izdevumiem. Guntis Zemītis novēlēja 
Andrim Caunem labu veselību un izteica 
pārliecību, ka visas iecerētās tēmas jubilārs 
vēl nav apguvis un nākotnē varam gaidīt jau
nas publikācijas.

12. septembrī LZA goda doktoram Niko
lajam Džavahišvili — 50.

16. septembrī notika Zemkopības mi
nistrijas konkursa “Sējējs 2022” laureātu un 
veicināšanas balvu ieguvēju apbalvošana. 
Konkursa “Sējējs 2022” nominācijas “Zināt
ne praksē un inovācijas” pretendentu darbu 
vērtēšanā nozīmīgu darbu veica Zemkopī
bas ministrijas apstiprinātā komisija, kurā 
piedalījās LZA Lauksaimniecības un meža 
zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauk
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
(LLMZA) pētnieki komisijas priekšsēdētājas 
LZA īstenās locekles Baibas Rivžas vadībā. 
Par nominācijas “Zinātne praksē un inovāci
jas” laureāti kļuva Dr. agr. Ilze Grāvīte, otro 
vietu ieguva Dr. agr. Arta Kronberga, trešo 
vietu — Dr. agr. Sarmīte Rancāne.

20. septembrī notika LZA Senāta sēde, 
kurā noklausījās un apsprieda trīs LZA īste

no locekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus: 
LZA korespondētājlocekļa Pētera Stradi
ņa zinātnisko ziņojumu “Ceļš uz modernu 
sirds vārstuļu ārstēšanu”, LZA korespon
dētājlocekles Kristiānas Ābeles zinātnisko 
ziņojumu “Riņķa līnijas zīmēšana ar centru  
1900. gadā. Mākslas vēsturnieces pieredze” 
un LZA korespondētājlocekles Zaigas Krišjā
nes zinātnisko ziņojumu “Iedzīvotāju migrā
cijas izaicinājumi un tautas ataudze”. 

Senāts apstiprināja kandidātu sarakstu 
LZA jaunu locekļu vēlēšanām Rudens piln
sapulcē un Lauksaimniecības un meža zi
nātņu nodaļas 2022. gada 4. jūlija sēdes 
lēmumu par LZA goda doktora grāda eko
nomikā piešķiršanu starptautisko farmācijas 
un inovatīvi pētniecisko zāļu uzņēmumu Ru-
pus Global Limited un Dr. Ashleys Limited 
vadītājam Kalifornijas Bērklija universitātes 
Goda profesoram PhD Kananam Višvenatam 
(Kannan Vishwanatth).

Senāts par žurnāla “Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis” A daļas galveno redak
toru apstiprināja Dr. sc. soc. Andri Pēter
sonu; par Redakcijas padomes priekšsē
dētāju — HSZN priekšsēdētāju LZA īsteno 
locekli Dr. hist. Gunti Zemīti; par Redakci
jas padomes locekļiem — LZA prezidentu  
Dr. habil. chem. Ivaru Kalviņu, žurnāla re
dakcijas vadītāju Dr. philol. Arno Jundzi, 
žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” 
A daļas galveno redaktoru Andri Pētersonu 
un B daļas galveno redaktoru Dr. habil. biol. 
Īzaku Rašalu.

Senāts nolēma izteikt LZA Senāta patei
cību LZA īstenajai loceklei Raitai Karnītei par 
būtisku ieguldījumu žurnāla “Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis” darbības nodrošināšanā 
un atbalstu autoriem zinātnisko publikāciju 
tapšanā.

21. septembrī LZA korespondētājlocek
lei Līgai Grīnbergai — 45.

22. septembrī — tikšanās ar izstāžu zālē 
izvietotās izstādes “Latvijas dižkoki un retie 
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koki” māksliniecēm Guntu Brakovsku un 
Laini Kainaizi, kā arī izstādes idejas autoru 
LZA goda doktoru Gunti Eniņu. LZA vārdā 
Gunti Eniņu un mākslinieces apveica LZA 
prezidents Ivars Kalviņš un HSZN priekšsē
dētājs Guntis Zemītis.

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu 
nodaļa (ĶBMZN) sēdē uzklausīja LZA jauno 
locekļu kandidātus medicīnas nozarē. Bēr
nu klīniskās universitātes slimnīcas Ģimenes 
vakcinācijas centra vadītāja Rīgas Stradi
ņa Universitātes (RSU) Pediatrijas katedras 
asoc. profesore Dr. med. Dace Zavadska 
uzstājās ar ziņojumu “Infekcijas slimības un 
zinātne. Latvijā un Pasaulē”. RSU Paula Stra
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas profe
sors, RSU kardioloģijas apmācības program
mas vadītājs Dr. med. Oskars Kalējs uzstājās 
ar prezentāciju “Bez zinātnes nav attīstības”.

23. septembrī LZA goda loceklim Eduar
dam Kļaviņam — 85.

26. septembrī notika LZA LMZN un LL
MZA prezidija kopsēde. Sēdē tika uzklau
sīti LZA korespondētājlocekļu kandidātu  
Dr. sc. ing. Evitas Straumītes un Dr. sc. 
ing. Jāņa Rižikova zinātniskie ziņojumi. Par 
konkursa “Lauka skates 2022” norisi infor
mēja Dr. biol. Ina Alsiņa. Nodaļas priekš
sēdētāja Baiba Rivža informēja par Eranet 
SusCrop Biodiversity projektu. Par iespējām 
piedalīties 19. starptautiskajā konferencē 
RRB 2023 (Renewable resources & bio-
refineries), kas notiks Rīgā no 2023. gada  
31. maija līdz 2. jūnijam, informēja Dr. sc. 
ing. Uģis Cābulis.

27. septembrī LZA īstenajam loceklim 
Rafailam Rozentālam — 85.

28. septembrī LZA goda doktoram Atim 
Lejiņam — 80. 

29. septembrī notika HSZN sēde, kurā 
nodaļas locekļi uzklausīja īstenās locekles 

kandidātes Dr. art. Kristiānas Ābeles, kā 
arī korespondētājlocekļu kandidātu Dr. oec. 
Kārļa Ketnera un Dr. oec. Agitas Līviņas zi
ņojumus. Ņemot vērā, ka sēdē nepiedalījās 
pietiekams nodaļas locekļu skaits un pie
trūka kvoruma, nodaļas locekļi vienojās par 
LZA locekļu kandidātu izvirzīšanu balsot ar 
epastu starpniecību, kad būs uzklausīti visi 
kandidāti. 

Nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis 
ziņoja par pieteikto goda doktora kandidātu 
Dr. Džozefu Menakeru (Joseph Menaker), 
par kura izvirzīšanu arī nolemts balsot attāli
nāti, dodot iespēju visiem nodaļas locekļiem 
iepazīties ar pieteikuma dokumentiem. 

Sēdes noslēgumā LZA korespondētājlo
cekle Kristiāna Ābele lūdza LZA goda locekli 
Arnoldu Klotiņu iepazīstināt ar viņa jauno 
monogrāfiju “Mūzika bēgļu gaitās. Latviešu 
mūzikas dzīve un jaunrade pēckara Eiropā 
1944–1951”.

Oktobris 
5. oktobrī notika rudens sesijas pirmā 

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 
(FTZN) sēde, kas bija veltīta jaunu LZA 
locekļu vēlēšanām. Pretendents uz kores
pondētājlocekļa vakanci inženierzinātnē un 
tehnoloģijās Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) profesors Dr. sc. ing. Sandis Spolītis 
nolasīja referātu: “Inovatīvas tehnoloģijas 
ātrdarbīgām šķiedru optiskajām sakaru sis
tēmām”.

6. oktobrī LZA ĶBMZN sēdē uzstājās 
LZA jauno locekļu kandidāti. LU Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes dekāne pro
fesore Dr. geogr. Zaiga Krišjāne prezentēja 
pētījumu “Iedzīvotāju migrācijas izaicināju
mi un tautas ataudze”. Asinsvadu ķirurģijas 
centra un LU Medicīnas fakultātes profesors 
Dr. med. Dainis Krieviņš uzstājās ar ziņoju
mu “Vai mūsdienīgā endovaskulārā asins
vadu ķirurģija palielina dzīves ilgumu?”. 
RSU Farmācijas fakultātes dekāne profesore  
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Dr. pharm. Dace Bandere iepazīstināja ar 
ziņojumu “Farmācijas studijas un pētniecība 
Rīgas Stradiņa universitātē”. Latvijas Bio
medicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) 
direktora vietnieks infrastruktūras attīstības 
jautājumos Dr. biol. Dāvids Fridmanis pre
zentēja pētījumu “No melanokortīna recep
toriem līdz mikrobiomam”.

13. oktobra LZA ĶBMZN sēdes dalībnie
ki turpināja uzklausīt LZA locekļu kandidā
tus. BMC direktora profesora Dr. biol. Nila 
Rostoka ziņojums — “Jauno genoma redi
ģēšanas metožu pielietojums bioloģijā un to 
regulējums Eiropas Savienībā”. RSU Sirds 
ķirurģijas centra vadītājs profesors Dr. med. 
Pēteris Stradiņš iepazīstināja ar ziņojumu 
“Ceļš uz modernu sirds vārstuļu ārstēšanu”. 
LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultā
tes vadošais pētnieks profesors PhD Earth 
Science Normunds Stivriņš uzstājās ar zi
ņojumu “Kvartāra paleoekoloģijas pētījumu 
virziens Latvijā”.

7. oktobrī Baltijas Asamblejas balvas 
starptautiskā žūrija lēmusi 2022. gada 
balvu zinātnē piešķirt Gustavam Strengam, 
Andrim Levānam, Renātei Bergai un Laurai 
KreigereiLiepiņai. Latvijas zinātnieki sa
ņem balvu par kolektīvo monogrāfiju “Rīgas 
jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–
1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekons
trukcija”.

Pieteikumu nominācijai zinātnē Baltijas 
Asamblejas žūrijas komisijai iesniedza LZA 
HSZN. Jāatzīmē, ka LZA kolektīvo mono
grāfiju “Catalogue of the Riga Jesuit Col-
lege Book Collection (1583–1621): his-
tory and reconstruction of the collection 
= Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma  
(1583–1621) katalogs: krājuma vēsture un 
rekonstrukcija” 2020. gada decembrī no
sauca par vienu no 2021. gada nozīmīgā
kajiem zinātnes sasniegumiem teorētiskajā 
zinātnē.

8. oktobrī LZA īstenajai loceklei Innai 
Šteinbukai — 70.

11. oktobrī LZA ārzemju loceklim Tarmo 
Somerem (Tarmo Soomere) — 65.

12. oktobrī LZA goda doktoram Antonio 
Žoze KastiļoAlkarasam (Antonio Jose Cas-
tilho-Alcaras) — 85.

15. oktobrī LZA goda doktoram Bruno 
Eduardam Deksnim — 75.

16. oktobrī LZA goda doktorei Līgai 
Rupertei — 90.

17. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits 
un Ordeņu kapituls nolēma atbilstoši Valsts 
apbalvojumu likuma 30. pantam par seviš
ķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot 
ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības 
krusta komandieri ilggadējo bijušo Latviešu 
valodas aģentūras direktoru, LU emeritēto 
profesoru, LZA korespondētājlocekli Dr. ha-
bil. philol. Jāni Valdmani.

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu 
kapituls nolēma atbilstoši Valsts apbalvoju
mu likuma 11. pantam par sevišķiem no
pelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieku LU Filozofijas un socioloģi
jas institūta vadošo pētnieku, profesoru, LZA 
goda doktoru, valsts emeritēto zinātnieku Dr. 
hist. Leo Dribinu un literatūrzinātnieku, LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institū
ta vadošo pētnieku, Liepājas Universitātes 
profesoru, LZA akadēmiķi Dr. habil. philol. 
Benediktu Kalnaču.

18. oktobrī Valdībā tika atbalstīta Mi
nistru kabineta Atzinības raksta piešķiršana 
diviem HSZN locekļiem:

LU profesoram, LZA īstenajam loceklim, 
Dr. hist. Ērikam Jēkabsonam par nozīmīgu 
ieguldījumu Austrumeiropas jauno un jaunā
ko laiku vēstures pētniecībā;
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LZA īstenajai loceklei, literatūrzināt
niecei, profesorei Dr. habil. philol. Janīnai 
KursīteiPakulei par nozīmīgu ieguldījumu 
latviešu folkloras, mitoloģijas, valodas un 
novadu specifikas pētniecībā un populari
zēšanā, latviskās identitātes stiprināšanā un 
kultūras un filoloģijas profesionāļu izaugsmē.

LZA Senāta sēdē senatorus uzrunāja 
Moldovas Zinātņu akadēmijas prezidents 
akadēmiķis Dr. Ions Tiginjanu (Ion Tiginya-
nu). Senāts noklausījās divus LZA īsteno lo
cekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus:

LZA korespondētājlocekļa Dr. med. Dai
ņa Krieviņa zinātnisko ziņojumu “Vai mūs
dienīgā endovaskulārā asinsvadu ķirurģija 
palielina dzīves ilgumu?” un LZA korespon
dētājlocekļa Dr. biol. Nila Rostoka zinātnis
ko ziņojumu “Jauno genoma rediģēšanas 
metožu pielietojums bioloģijā un to regulē
jums Eiropas Savienībā”. 

Senāts nolēma izsludināt LZA ikgadē
jo konkursu par nozīmīgākajiem zinātnes 
sasniegumiem Latvijā 2022. gadā. Senāts 
apstiprināja Humanitāro un sociālo zinātņu 
nodaļas 2022. gada 17. oktobra lēmumu 
par LZA goda doktora grāda ekonomikā pie
šķiršanu UAV Factory Holdings, LightPath 
Technologies, Eiropas politikas pētniecības 
institūta un Tsal Kaplun fonda (bezpeļņas 
organizācija) valdes loceklim, Latvijas Uni
versitātes (LU) Biznesa, vadības un ekono
mikas fakultātes viesprofesoram Dr. oec. 
Džozefam Menakeram.

19. oktobrī LZA goda doktoram Pēterim 
Rivžam — 75.

20. oktobrī notika LZA HSZN ārpuskār
tas attālinātā sēde, kurā uzstājās LZA kores
pondētājlocekles kandidāte Rīgas Stradiņa 
universitātes profesore Dr. sc. soc. Anda 
Rožukalne.

LZA ĶBMZN sēdē ziņoja jauno LZA lo
cekļu kandidāti. Daugavpils Universitātes 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta 
vadošā pētniece Dr. chem. Jeļena Kirilova 

iepazīstināja ar ziņojumu “Jaunu luminis
cējošu savienojumu meklējumi”. RTU Ma
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Polimēru materiālu institūta profesors Dr. 
sc. ing. Sergejs Gaidukovs uzstājās ar zi
ņojumu “Biomasas atkritumu pārveidošana 
ilgtspējīgos bioplastmasas produktos”. Orga
niskās sintēzes institūta Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta grupas vadītājs, vadošais 
pētnieks, RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes asoc. profesors Dr. chem. 
Raivis Žalubovskis iepazīstināja ar prezentā
ciju “Vai viegli atrast jaunas zāļvielas?”.

22. oktobrī LZA FTZN īstenais loceklis 
Dr. habil. phys. Mārcis Auziņš nolasīja re
ferātu par 2022. gada Nobela prēmiju fizi
kā. Kandidāts uz LZA korespondētājlocekļa 
vakanci fizikā un astronomijā LU Cietvielu 
fizikas institūta vadošais pētnieks Dr. phys. 
Aivars Vembris sniedza ziņojumu “Gaismas 
izstarojošu organisko materiālu pielietojumi”. 
Tiešsaistē trīs pretendenti uz LZA ārzemju 
locekļu vakancēm — Tartu Universitātes pro
fesors Dr. habil. phys. Mihails Briks (Mikhail 
G. Brik), Upsalas Universitātes profesors Dr. 
phys. Larss Osterlunds (Lars Österlund) un 
Oulu Universitātes profesore Dr. phys. Ma
rina Tjuņina (Marina Tyunina) — ziņoja par 
zinātnisko pētījumu rezultātiem.

25. oktobrī LZA īstenajai loceklei Kristiā
nai Ābelei — 50.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) rīkoja tikšanos saistībā ar Zināšanu 
ietilpīgas bioekonomikas stratēģijas izstrādi, 
stratēģiskā mērķa nospraušanu un prioritāšu 
noteikšanu. Saulcē piedalījās arī LZA LMZN 
zinātniskā sekretāre Zaiga Oborenko.

26. oktobrī LZA korespondētājloceklei 
Kristīnei ŠalmaiAncānei — 40.

27. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits 
pasniedza Cildinājuma rakstu mākslas vēs
turniekam LZA goda loceklim Dr. habil. art. 
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Eduardam Kļaviņam par nozīmīgo ieguldīju
mu Latvijas kultūrā.

LZA Senāta zālē notika HSZN sēde, kurā 
uzklausīja divus LZA korespondētājlocekļu 
kandidātus: Vidzemes Augstskolas (VA) aso
ciēto profesoru Dr. sc. comm. Jāni Buholcu 
un VA rektori, VA Sociālo, ekonomisko un 
humanitāro pētījumu institūta pētnieci PhD 
Agnesi Dāvidsoni. 

28. oktobrī LZA prezidents Ivars Kalviņš 
pasniedza Goda rakstu jaunievēlētajam LZA 
goda doktoram Džozefam Menakeram. LZA 
vārdā Menakeru apsveica arī LZA ģenerāl
sekretāre Baiba Rivža, HSZN priekšsēdētājs 
Guntis Zemītis un LZA īstenā locekle Inna 
Šteinbuka.

31. oktobrī LZA goda loceklim Vitoldam 
Mašnovskim — 80.

LZA goda doktoram Kasparam Tūte
ram — 85.

Notika LZA HSZN otrā ārpuskārtas sēde, 
kurā tika uzklausīti ārzemju locekļu kandi
dāti — Kijivas Tarasa Ševčenko nacionālās 
universitātes asociētais profesors PhD An
drijs Rukass (Andrij Rukkas) un Vēstures un 
etnoloģijas institūta vadošais pētnieks, Tbili
si Ivana Javakhišvili valsts universitātes Hu
manitāro zinātņu fakultātes asociētais pro
fesors Dr. habil. hist. Nikolajs Džavahišvili 
(Nikolai (Niko) Javakhishvili). Sēdes otrajā 
daļā ar ziņojumu uzstājās LZA korespondē
tājlocekļa kandidāts arheoloģijā LU LVI va
došais pētnieks PhD Valdis Bērziņš.

Notika LZA LMZN un LLMZA prezidija 
kopsēde. Sēdē tika uzklausīts LZA jaunā 
zinātnieka balvas pretendentes Mg. oec. 
Amandas Brizgas ziņojums “Nodokļu sloga 
izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori 
Eiropas Savienības dalībvalstīs”.

Novembris
1. novembrī LZA HSZN priekšsēdētājs 

Guntis Zemītis un zinātniskā sekretāre Vera 
Hohlova LZA vārdā sveica Latvijas Bankas 
(LB) 100 gadu jubilejai veltītā zinātnis
kā izdevuma “Latvijas Bankas vēsture,  
1922–1940” autori Dr. hist. Inetu Lipšu. 
Izdevuma zinātniskais redaktors ir LZA īste
nais loceklis profesors Dr. habil. hist. Aivars 
Stranga, un izdevums veltīts LB institucio
nālajai vēsturei, koncentrējoties uz LB pado
mes un valdes darbības atspoguļojumu.

8. novembrī LZA Senāta sēdē tika ap
spriestas LZA jaunievēlamo locekļu kandida
tūras un notika balsošana par ieteikumiem 
viņu ievēlēšanai par LZA locekļiem. Informā
ciju par UNESCO svinamo gadadienu kalen
dāra iniciatīvu 2024.–2025. gadam sniedza 
Senāta priekšsēdētāja akadēmiķe Dr. habil. 
paed. Tatjana Koķe. Senāts apstiprināja Ķī
mijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu no
daļas 2022. gada 2. novembra lēmumu par 
LZA goda doktora grāda medicīnā (Dr. h. c. 
med.) piešķiršanu LU profesoram Dr. habil. 
med. Andrim Rubīnam. 

9. novembrī notika LZA un AS “Latve
nergo” “Gada balva 2022” ekspertu komisi
jas sēde. Tika pieņemts lēmums par vairāku 
balvu piešķiršanu: Alfrēda Vītola vārdbalva 
par izcilu devumu enerģētikā, divas Gada 
balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā un 
Gada balvas jaunajiem zinātniekiem par pa
nākumiem enerģētikā. Ziemassvētkos lau
reāti tiks svinīgi paziņoti un apbalvoti.

17. novembrī LZA īstenajam loceklim 
Jurim Krūmiņam — 75.

13. novembrī LZA korespondētājloceklei 
Aivai Plotniecei — 55.

17. novembrī LZA korespondētājlocek
lim Ivaram Ījabam — 50.
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LZA korespondētājloceklei Tatjanai Ķin
cei — 45. 

21. novembrī LZA ārzemju loceklim  
Bonifācijam Stundžam (Bonifacas Stun-
džia) — 70.

22. novembrī LZA goda doktorei Edvar
dai Šmitei — 85.

24. novembrī notika LZA Rudens piln
sapulce. Ievadvārdus sacīja LZA prezidents 
Ivars Kalviņš. Tika pasniegta LZA Lielā me
daļa akadēmiķei Dr. philol. Mārai Grudulei 
par veiktajiem pētījumiem latviešu literatū
ras un kultūras vēsturē. Laudatio Mārai Gru
dulei sacīja akadēmiķis Benedikts Kalnačs. 
Grudule nolasīja akadēmisko lekciju “Sten
ders: no ziepēm līdz zinātnei”. 

LZA Lielā medaļa tika pasniegta arī LZA 
ārzemju loceklim Dr. Olafam Daugulim par 
izciliem sasniegumiem organiskās sintēzes 
metodoloģijā un Latvijas ķīmiķu izglītošanā. 
Laudatio Daugulim sacīja akadēmiķis Māris 
Turks. Daugulis nolasīja akadēmisko lekci
ju “Jaunas metodes oglekļaūdeņraža saišu 
funkcionalizēšanai”.

Notika LZA jaunu locekļu vēlēšanas. 
Tika ievēlēti pieci jauni LZA īstenie locekļi:  

Kristiāna Ābele, Dainis Krieviņš, Zaiga Kriš
jāne, Nils Rostoks un Pēteris Stradiņš. Par 
goda locekli ievēlēja LELB arhibīskapu Jāni 
Vanagu. Par LZA ārzemju locekļiem ievēlēja 
Rimantu Beneti (Rimantas Benetis, Lietu
vas Veselības zinātņu universitāte), Mihailu 
Briku (Tartu Universitāte), Nikolaju Dža
vahišvili (Tbilisi Valsts universitāte), Larsu 
Osterlundu (Upsalas Universitāte), Andriju 
Rukasu (Kijivas Tarasa Ševčenko nacionālā 
universitāte), Marinu Tjuņinu (Oulu Univer
sitāte).

Pilnsapulce ievēlēja arī 14 jaunus LZA 
korespondētājlocekļus: Agnesi Dāvidsoni, 
Dāvidu Fridmani, Oskaru Kalēju, Kārli Ket
neru, Jāni Rižikovu, Andu Rožukalni, Sandi 
Spolīti, Normundu Stivriņu, Evitu Straumī
ti, Aivaru Vembri, Daci Zavadsku un Raivi 
Žalubovski.

28. novembrī notika LZA LMZN un 
LLMZ akadēmijas prezidija kopsēde, kurā 
ar referātiem uzstājās LZA vārdbalvu pre
tendenti: Paula Lejiņa balvas pretendente 
Dr. biol. Laila Ikase un LZA Kaspara Buša 
balvas pretendents Dr. habil. geogr. Māris 
Laiviņš.

Sagatavoja Vera Hohlova


