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Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē piešķir kopš 1996.
gada. Nosaukta izcilā latviešu vēsturnieka, tiesībzinātnieka
un rakstnieka LU profesora Arveda Švābes  (1888—1959)
vārdā. Arveds  Švābe bija  latviešu  jurists,  literāts  un
vēsturnieks.  Latviešu  Konversācijas  vārdnīcas galvenais
redaktors,  Latvijas  Universitātes (LU) profesors,  daudzu
Latvijas  vēstures grāmatu  autors.  Sibīrijas  un  Urālu
latviešu  nacionālās  padomes sekretārs  (1919—1920),
viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes
memoranda parakstītājiem.  Arveds  Švābe  bija  ne  tikai
vēsturnieks, tiesību vēsturnieks, bet arī sniedza juridisku
pamatojumu  ļoti  aktuālajai,  bet  izteikti  sensitīvajai
agrārajai  reformai,  argumentus  atrodot,  iedziļinoties
tiesību vēstures jautājumos. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2021. gada 19.
janvāra sēdē apstiprināja Arveda Švābes vārdbalvas
komisijas  lēmumu  balvu  piešķirt  Dr.  iur. Sanitai
Osipovai  par  rakstu  krājumu  "Nācija,  valoda,
tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu".

Profesore  Sanita  Osipova  1991.  gadā  beigusi  Latvijas  Universitātes  Juridisko
fakultāti,  iegūstot  augstāko  izglītību  tiesību  zinātnēs.  1997.  gadā  beigusi  LU
doktorantūru  tiesību  zinātņu nozarē  un jau  1998.  gadā aizstēvāja  disertāciju
“Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme Hanzas savienības pilsētās”,  iegūstot
doktora  zinātnisko  grādu.  S.  Osipova kopš 1991.  gada strādā LU Juridiskajā
fakultātē,  sākotnēji  kā asistente, pēc tam kā katedras vadītāja un profesore.
Paralēli  S.  Osipova  kopš  1998.  gada  līdz  2001.  gadam strādāja  arī  Biznesa
augstskolā “Turība”, sākotnēji kā Tiesību katedras vadītāja un docente, vēlāk –
Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore. Kopš 2011. gada S. Osipova
ir  Latvijas  Republikas  Satversmes  tiesas  tiesnese.  S.  Osipovas  pedogoģiskā
darba stāžs ir  vairāk nekā 30 gadi. S. Osipova ir vadījusi 33 diplombarbus, 124
maģistra  darbus un 54 bakalaura darbus.  Šobrīd  S.  Osipova vada 6 doktora
darbus,  un  jau  aizstāvēti  ir  5  doktora  darbi.  S.  Osipova  ir  “Profesora  Kārļa
Dišlera  fonda”  dibinātāja  un  asamblejas  locekle.  Fonda  mērķis  ir  veicināt
nacionālās valststiesību zinātnes attīstību, iesaistīt  valststiesībās  studentus un
veicināt demokrātiskas valsts vērtību nostiprināšanos sabiedrībā. 

S.  Osipova  rakstu  krājumā “Nācija,valoda,  tiesiskas  valsts:  ceļā  uz  rītdienu”
apkopojusi pēdējo piecpadsmit gadu pētījumu rezultātus. Tie ietver pētījumus
par latviešu nāciju, latviešu valodu un tās statusu, tiesisku valsti.  Lai  gan S.
Osipovas darbs ir piecpadsmit gadu ilga darba apkopojums, tas ir viengabalains.
Darba ideja ir vērsta nākotnē – kā latviešu nācijai nodrošināt tās tiesības uz
pastāvēšanu mūsdienu informācijas sabiedrībā un multikulturālajā pasaulē. Kā
viedot tiesisku valsti kā šīs pastāvēšanas garantu. Pamatojumu savām atziņām
LU profesore, kura specializējas tiesību vēsture, redz vēsturiskajā pieredzē. S.
Osipovas  darbu  jēgpilnais  dziļums ir  tajā,  ka  viņa  redz  kopainu  –  evolūciju,
attīstību, to loģiku, kas nosaka, kādēļ tiek radīta konkrēta tiesību norma. 
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