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JAUNIE LZA LOCEKĻI SAŅEM 
DIPLOMUS

20. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika

pasniegti diplomi šoruden ievēlētajiem

jaunajiem locekļiem. Akadēmijas sastāvu

papildinājuši vadošo Latvijas zinātnisko

institūciju un augstskolu pētnieki un

mācībspēki. LZA Fotogalerija

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1314-lza-ieveleti-divdesmit-pieci-zinatnieki-un-viens-goda-loceklis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1349-pasniegti-diplomi-jaunajiem-lza-locekliem
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504841711627162&type=3
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PASNIEGTAS GADA BALVAS ENERĢĒTIKĀ 2022

15. decembrī Latvijas zinātnieki divdesmit ceturto

reizi saņēma Gada balvas enerģētikā. Enerģētikas

nozarē gada izskaņā tradicionāli sumina

Latvenergo un Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotā

konkursa laureātus – ilggadējos, kā arī jaunos

zinātniekus.

Šobrīd enerģētikā aktuālākie pētījumi ir saistīti ar

ūdeņraža izmantošanu un enerģijas uzkrāšanu.

Lepojamies, ka Latvijā šīs jomas pārstāv Dr.phys.

Jānis Kleperis ,  Latvijas Universitātes (LU)

Cietvielu fizikas institūta (CFI) vadošais pētnieks,

kas saņēma 2022. gada A.Vītola balvu par izcilu

devumu Latvijas enerģētikā. LZA Video

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1341-latvijas-zinatnieki-sanem-gada-balvas-energetika-2022
https://www.youtube.com/watch?v=1RL0YoV6rkw&t=14s
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AIZRITĒJUŠI TREŠIE JĀŅA STRADIŅA 
AKADĒMISKIE LASĪJUMI

9. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika trešie

akadēmiskie lasījumi "Kas ir ķīmija vēsturē, filozofijā un zinātnē?",

veltīti izcilā akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933–2019) piemiņai. Šoreiz

lasījumi aicināja ieskatīties ķīmijas pasaulē un pārdomāt, no kurienes tā

nāk un kurp dodas kopā ar cilvēci. 

Lasījumu programma sniedza iespēju izsekot ķīmijas attīstībai pasaulē

un Latvijā no aizvēstures līdz mūsdienām – no uguns, keramikas,

bronzas, alķīmijas, atomu un elementu jēdzieniem līdz Jāņa Stradiņa

ķīmijai un kodolmagnētiskās rezonanses uzvaras gājienam. Klātesošajiem

bija iespēja uzzināt, kā ķīmija ietekmējusi filozofiju un cilvēces

domāšanas veidu, kā arī ieskatīties nozares nākotnē un perspektīvajos

virzienos, kas izaicina intelektuālo jaunatni. LZA Fotogalerija

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1337-aizritejusi-jau-tresie-jana-stradina-akademiskie-lasijumi
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496493022462031&type=3
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"ZELTA ČIEKURA 2022" BALVAS - LZA 
KORESPONDĒTĀJLOCEKĻIEM AIJAI MELLUMAI 
UN ĀRIM JANSONAM

ATVĒRTS ENCIKLOPĒDIJAS "MUIŽAS LATVIJĀ" 
PĒDĒJAIS SĒJUMS

1. decembrī Latvijas Biozinātņu un

tehnoloģiju universitātes Lielajā

aulā, tika apbalvoti Meža nozares

gada balvas “Zelta čiekurs 2022”

laureāti. Šogad balva pasniegta

piecās nominācijās: "Par mūža

ieguldījumu”, “Par inovatīvu

uzņēmējdarbību”, “Par zinātnes

ieguldījumu nozares attīstībā”,

“Par ieguldījumu nozares

attīstībā” un “Par ilgtspējīgu

saimniekošanu”. Balvu "Par

zinātnes ieguldījumu nozares

attīstībā" pasniedza LZA

ģenerālsekretāre akadēmiķe Baiba

Rivža. LZA 

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā.

Vēsture, arhitektūra, māksla”

piektā sējuma svinīgā atvēršana,

klātesot valsts un valdības

amatpersonām, akadēmisko un

zinātnisko aprindu pārstāvjiem,

muzeju un kultūras darbiniekiem

un plašam interesentu pulkam,

notika 8. decembrī Rīgas Sv.

Pētera baznīcā. 

Izdevuma autoru - kultūras

pieminekļu pētnieku un fotogrāfu,

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda

locekli Dr.h.c.hist. Vitoldu

Mašnovski - ar uzrunām godināja

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)

viceprezidents Ojārs Spārītis un

LZA akadēmiķis Guntis Zemītis.

LZA

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1328-zelta-ciekura-balvas-lza-korespondetajlocekliem-aijai-mellumai-un-arim-jansonam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1336-atverts-enciklopedijas-muizas-latvija-pedejais-sejums


 
 
 

LASIET LATVIJAS ZINĀTŅU 
AKADĒMIJAS, LATVIJAS ZINĀTNES 

PADOMES UN LATVIJAS 
ZINĀTNIEKU SAVIENĪBAS 
LAIKRAKSTU "ZINĀTNES 

VĒSTNESIS ! 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050, tālrunis: +371 67225361, 

e-pasts: lza@lza.lv, prese@lza.lv. 

Sekojiet www.lza.lv  
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS 
IZDEVUMI - 

JŪSU E-PASTĀ! 
AICINĀM PIERAKSTĪTIES ŠEIT!
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Laime, ja darbs ir arī hobijs. LU profesore Māra Grudule, LTV1 Rīta

Panorāma,  lsm.lv, 2022. gada 9. decembris. 

Par prasmēm un darīšanu. Saruna ar LU rektoru Indriķi Muižnieku, 

 Radio Naba, 2022. gada 11. decembris. 

Dienas personība kopā ar Veltu Puriņu, intervija ar I . Kalviņu, RīgaTV24,

2022. gada 12. decembris.

Янис Рыжиков .  Химия как подспорье для латвийского бизнеса ,  LR4,

Aleksandr Studija, 2022. gada 12. decembris. 

Pasaulē pazīstamā profesora Dauguļa ceļš uz zinātni sācies agrā bērnībā,

LTV1 Rīta Panorāma, lsm.lv, 2022. gada 19. decembris.

Sandra Muižniece-Brasava: Vai bioplastmasa ir laba? LR2, Nākotnes

pietura, 2022. gada 22. decembris.

Bēgļiem līdzi. . .  Latviešu mūziķi un mūzika Vācijā, Austrijā, Dānijā un

citur (1944–1951), LR3 Klasika, 2022.gada 28. decembris.

MEDIJOS

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://twitter.com/LZA_LV
mailto:lza@lza.lv
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://www.youtube.com/user/lzalatvia
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/laime-ja-darbs-ir-ari-hobijs-lu-profesore-mara-grudule.a486008/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/sarunas/par-prasmem-un-darisanu-saruna-ar-lu-rektoru-indriki-muiznieku.a485943/
https://xtv.lv/rigatv24/video/lmNmRDx57OP-12_12_2022_dienas_personiba_ar_veltu_purinu
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/aleksandr-studija/yanis-rizhikov.-himija-kak-podspore-dlja-latviyskogo-biznesa.a170015/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/pasaule-pazistama-profesora-daugula-cels-uz-zinatni-sacies-agra-berniba.a487687/
https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nakotnes-pietura/sandra-muizniece-brasava-vai-bioplastmasa-ir-laba.a170590/
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-muzika-uz-vilna/begliem-lidzi...-latviesu-muziki-un-muzika-vacija-austrija-danij.a170825/

