
Saturs

LZA prezidenta uzruna

rudens pilnsapulcē - 

1. lpp.

LZA prezidents Ivars Kalviņš uzrunā LZA rudens

pilnsapulces dalībniekiem atzīmēja: "Īstenojot

savu misiju, LZA vairākkārt vērsās ar

vēstījumiem pie Latvijas iedzīvotājiem,

skaidrojot gan SARS-Cov-2 vīrusa darbību, gan

arī cīņas metodes ar to. Īpaša vērība tika veltīta

tam, lai cilvēkiem izskaidrotu, kā darbojas

vakcīnas, kādas ir iespējamās blaknes un cik

drošas un efektīvas tās ir, lai ar zinātnē

balstītiem faktiem iedrošinātu mūsu iedzīvotājus

vakcinēties. Tāpat Zinātņu akadēmija ir aktīvi

darbojusies valdības veidotajās darba grupās un

komisijās, cenšoties panākt, lai tiktu pieņemti

zinātnes atziņās balstīti lēmumi cīņai ar Covid-

19.

Īpaši būtiski, ka daudzi mūsu Zinātņu akadēmijas

locekļi aktīvi uzstājās plašsaziņas līdzekļos,

informējot par to, kādi ir jaunākie sasniegumi un

paņēmieni cīņai ar Covid-19, kā arī atspēkojot

dezinformāciju, kuras mērķis ir kavēt cīņu ar

pandēmiju, šķelt sabiedrību, maldinot to

attiecībā uz riskiem un ieguvumiem, kas saistīti

ar vakcināciju." LZA Videoieraksts
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https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/826-latvijas-zinatnu-akademijas-prezidenta-ivara-kalvina-uzruna-lza-rudens-pilnsapulces-dalibniekiem-2021-gada-25-novembri
https://www.youtube.com/watch?v=fsYDFVZ9sVI
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LZA IEVĒLĒTI DIVDESMIT DIVI ZINĀTNIEKI UN
DIVI GODA LOCEKĻI 

25. novembrī, aizklātās balsošanas, kas, atbilstoši LZA Statūtu 5.1. un

5.1.4. punktam un Nolikuma par LZA locekļu vēlēšanām 8. punktam, tika

organizēta attālināti, rezultātā LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem

locekļiem ievēlēja desmit īstenos locekļus un divus goda locekļus, kā

arī divpadsmit korespondētājlocekļus. 

Īstenie locekļi

Guntis Bārzdiņš

Inga Ciproviča

Vjačeslavs Kaščejevs

Dagnija Loča

Aleksandrs Rapoports

Felikss Sadirbajevs

Andris Šutka

Andrejs Vasks

Ludmila Vīksna

Līga Zvejniece

Goda locekļi

Sandra Kropa-Kaļužņija

Osvalds Zvejsalnieks

 

Korespondētājlocekļi 

Ilze Auziņa

Aleksandrs Belovs

Andra Blumberga

Remo Merijs-Meri

Sanita Osipova

Jānis Ozoliņš

Vladimirs Pankratovs

Elmārs Rancāns

Zanda Rubene

Mārtiņš Šabovičs

Kristīne Šalma-Ancāne

Reinis Vilšķērsts

 

2021. gada 25. novembra LZA rudens pilnsapulces materiāli

https://www.lza.lv/par-mums/pamatdokumenti/63-latvijas-zinatnu-akademijas-statuti
https://www.lza.lv/par-mums/pamatdokumenti/326-nolikums-par-jaunu-latvijas-zinatnu-akademijas-loceklu-velesanam
https://www.lza.lv/par-mums/pilnsapulces
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LZA SVEIC LIELĀS MEDAĻAS UN BALVU
LAUREĀTUS

25, novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas

pilnsapulcē, kas strādāja hibrīdformātā –

klātienē “zaļajā režīmā" un tiešsaistē ZOOM

platformā, medaļas un diplomus saņēma un

apsveikuma vārdus uzklausīja gan 2020.

gada LZA Lielās medaļas laureāti akadēmiķi

Andrejs Ērglis un Eduards Kļaviņš ,  gan 2021.

gada LZA Lielās medaļas laureāti akadēmiķe

Edīte Kaufmane un akadēmiķis Jānis

Spīgulis .

Klātienē tika godināti arī vairāki 2021. gadā

piešķirto LZA balvu laureāti – Madara

Dārziņa, Kristīne Kitoka, Georgijs Stakanovs,

Vija Strazdiņa un Ņikita Zrelovs .

Tika pasniegta arī Edvīna Vedēja balva, ko

LZA iedibinājusi kopīgi ar RTU Attīstības

fondu 2021. gadā. Balvas pirmā laureāte ir

Dr.chem. Marija Skvorcova .  LZA Fotogalerija

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/291-lza-lielo-medalu-2020-gada-sanems-dr-habil-art-eduards-klavins-un-dr-med-andrejs-erglis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/291-lza-lielo-medalu-2020-gada-sanems-dr-habil-art-eduards-klavins-un-dr-med-andrejs-erglis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/291-lza-lielo-medalu-2020-gada-sanems-dr-habil-art-eduards-klavins-un-dr-med-andrejs-erglis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/291-lza-lielo-medalu-2020-gada-sanems-dr-habil-art-eduards-klavins-un-dr-med-andrejs-erglis
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_LM_2021/LZA_Liela_medala_Kaufmane.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_LM_2021/LZA_Liela_medala_Spigulis.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/407-apstiprinati-2020-gada-izsludinato-lza-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-laureati
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/407-apstiprinati-2020-gada-izsludinato-lza-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-laureati
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/407-apstiprinati-2020-gada-izsludinato-lza-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-laureati
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/419-iedibina-edvina-vedeja-vardbalvu-jaunajiem-zinatniekiem-un-izsludina-konkursu
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/828-rudens-pilnsapulce-sveic-2020-un-2021-gada-lza-lielas-medalas-un-vairaku-lza-balvu-laureatus
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4628586640563695&type=3
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MEDIJOS

BALVAS UN PAGODINĀJUMI LZA LOCEKĻIEM

Rīgas domes balva "Gada rīdzinieks 2021" un Goda raksts 18. novembrī

piešķirts profesoram, bioloģijas doktoram Jānim Kloviņam – par izciliem

panākumiem zinātnē, lai pasargātu cilvēku veselību un dzīvību Covid-19

pandēmijas apstākļos. LZA

10. novembrī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas

institūta pētniece un Latviešu folkloras krātuves fondu glabātāja

Dr.philol.h.c. Mārīte Vīksna iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci.

Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesors, Sociālo,

ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks Dr.art. Jānis

Kalnačs iecelts par Atzinības krusta komandieri. LZA

Par ieguldījumu koksnes ķīmijas nozares un tautsaimniecības attīstībā,

MK Atzinības raksts piešķirts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta

vadošajam pētniekam, ķīmijas zinātņu doktoram Bruno Andersonam .  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore,

filozofijas zinātņu doktore Skaidrīte Lasmane saņem MK Atzinības

rakstu par ieguldījumu kultūras un komunikācijas ētikas jomā. LZA

2. novembrī Ministru kabineta balva tika piešķirta Eiropas Savienības

Tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei par ieguldījumu Latvijas tieslietu

sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī

Latvijas ārējā tēla veidošanā. Savukārt Latvijas Organiskās sintēzes

institūta direktors, ķīmijas zinātņu doktors Osvalds Pugovičs – par

ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.

LZA

Uldis Birziņš. Kalviņš: Nepieciešama trešā pote, LTV1, Rīta Panorāma;

Kas notiek, ja vilcina trešo poti pret Covid-19? Skaidro ķīmiķis Kalviņš,

lsm.lv, 2021. gada 3. novembris.

Profesors Andrejs Ērglis: Pirmoreiz vēsturē cilvēku dzīvības tiek

vērtētas augstāk par IKP, Delfi Campus, 2021. gada 4. novembris. 

Brīvais Mikrofons kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu,

akadēmiķi Ivaru Kalviņu (LR1 Facebook) un Krustpunktā Brīvais

mikrofons ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu

(lsm.lv), 2021. gada 5. novembris. 

Kalviņš un Danilāns aicina vakcinēties, LTV1, Rīta Panorāma, 2021. gada

9. novembris. 

Rīga TV24, “Meli un fakti”, viesos: Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu

akadēmijas prezidents, 2021. gada 11. novembris.

Andris Ambainis: Kvantu datorikā esam starp piecām - desmit

vadošajām grupām Eiropā, LR1, Monopols, 2021. gada 11. novembris. 

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/822-sveicam-lza-isteno-locekli-jani-klovinu-gada-ridzinieku-2021
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/818-sveicam-lza-goda-doktorus-mariti-viksnu-un-jani-kalnacu-valsts-augstakos-apbalvojumus-sanemot
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/815-lza-istenajam-loceklim-bruno-andersonam-un-goda-loceklei-skaidritei-lasmanei-pieskirti-ministru-kabineta-atzinibas-raksti
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/807-ministru-kabineta-balva-pieskirta-latvijas-zinatnu-akademijas-korespondetajlocekliem-inetai-ziemelei-un-osvaldam-pugovicam
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/243166/kalvins-nepieciesama-tresa-pote
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/kas-notiek-ja-vilcina-treso-poti-pret-covid-19-skaidro-kimikis-kalvins.a428561/
https://www.delfi.lv/campus/raksti/profesors-andrejs-erglis-pirmoreiz-vesture-cilveku-dzivibas-tiek-vertetas-augstak-par-ikp
https://www.facebook.com/LatvijasRadio1/videos/943969346198662
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta-brivais-mikrofons-ar/krustpunkta-brivais-mikrofons-ar-latvijas-zinatnu-akademijas-pre.a151493/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.11.2021-kalvins-un-danilans-aicina-vakcineties.id243706
https://xtv.lv/rigatv24/video/VvNjWR0m7M8-11_11_2021_meli_un_fakti
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/andris-ambainis-kvantu-datorika-esam-starp-piecam-desmit-vadosaj.a151389/
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LZA PREZIDENTA APSVEIKUMS ZINĀTNES DIENĀ
10/11/2021

"Latvijas Zinātņu akadēmija sirsnīgi sveic jūs Zinātnes dienā! Latvijai kā

mazai valstij un nācijai ir īpaši svarīgi attīstīt savas tautas intelektuālo

potenciālu, bet tas ir iespējams vienīgi veicot ieguldījumus mūsu valsts

izglītības sistēmā, zinātnē, pētniecībā un inovācijā. Tikai tāda

sabiedrība, kas apzinās zināšanu un citu garīgo vērtību nozīmi

ilgtspējīgas valsts izaugsmē, spēj nodrošināt sev un saviem bērniem

pārtikušu un laimīgu dzīvi. Apzinoties, ka cilvēces progresa galvenais

virzītājspēks ir zinātne, pētniecība un inovācija, mums kā mazai nācijai

ir jāliek lietā visus mums pieejamos līdzekļus, lai šajās jomās Latvija

būtu starp līderiem pasaulē." LZA

LZA UN RLB PARAKSTA ATJAUNOTO SADARBĪBAS
LĪGUMU

18. novembrī – Latvijas valsts

dibināšanas 103. gadadienā – tika

noslēgts Latvijas Zinātņu

akadēmijas (LZA) un Rīgas

Latviešu biedrības (RLB)

atjaunotais sadarbības līgums, ko

parakstīja LZA prezidents Ivars

Kalviņš un RLB priekšsēdētājs

Guntis Gailītis .  LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/816-lza-sveic-zinatniekus-akademisko-saimi-toposos-zinatniekus-un-skolotajus-unesco-pasaules-zinatnes-mieram-un-attistibai-diena
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/823-latvijas-zinatnu-akademija-un-rigas-latviesu-biedriba-sledz-atjaunoto-sadarbibas-ligumu
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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  

 

 

 

NOTIKS OTRIE JĀŅA STRADIŅA AKADĒMISKIE
LASĪJUMI - LZA

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
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.lza.lv/aktualitates/jaunumi/824-notiks-otrie-jana-stradina-akademiskie-lasijumi

