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LZA NOSAUC NOZĪMĪGĀKOS 
2022. GADA SASNIEGUMUS 
ZINĀTNĒ

LZA 2022. gada zinātnes sasniegumu konkursā

nosaukti 12 uzvarētāji .  Konkursā kopumā tika

vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi. LZA

Zinātnisko institūciju un augstskolu ziņas:

Starp LZA 2022. gada nozīmīgākajiem zinātnes

sasniegumiem dominē LU pētnieku ieguldījums,

LU, 2023. gada 13. janvāris.

OSI zinātnieku darbi atzīti par 2022. gada

nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā,

LOSI, 2023. gada 13. janvāris.

LZA nosauc 2022. gada nozīmīgākos

sasniegumus zinātnē, starp tiem arī BMC

zinātnieku sasniegumi, 2023. gada 13. janvāris.

Grāmata "A New History of Latvian Literature.

The Long Nineteenth Century" ierindojusies

starp 12 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē,

LU LMFI, 2023. gada 13. janvāris.

LZA nosauc 2022. gada nozīmīgākos

sasniegumus zinātnē, LBTU, 2023. gada 13.

janvāris.

LU CFI zinātnieki starp labākajiem LZA

nozīmīgāko sasniegumu autoriem, LU CFI, 2023.

gada 16. janvāris.

Vietēju un starptautisku atzinību gūst RTU

zinātnieku izstrādāta metode drošai un efektīvai

ūdeņraža ražošanai, RTU, 2023. gada 30.

janvāris.

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1364-lza-nosauc-2022-gada-nozimigakos-sasniegumus-zinatne
https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/75926/
https://www.osi.lv/osi-zinatnieku-darbi-atziti-par-2022-gada-nozimigakajiem-zinatnes-sasniegumiem-latvija/
https://biomed.lu.lv/jaunumi/lza-nosauc-2022-gada-nozimigakos-sasniegumus-zinatne-starp-tiem-ari-bmc-zinatnieku-sasniegumi/
http://lulfmi.lv/Gramata-A-New-History-of-Latvian-Literature-The-Long-Nineteenth-Century-ierindojusies-starp-12-nozimigakajiem-sasniegumiem-zinatne
https://www.llu.lv/lv/raksts/2023-01-13/lepojamies-lza-nosauc-2022-gada-nozimigakos-sasniegumus-zinatne
https://www.cfi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/75944/
https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/vieteju-un-starptautisku-atzinibu-gust-rtu-zinatnieku-izstradata-metode-drosai-un-efektivai-udenraza-razosanai


LZA vārdbalvu laureāti:

Dr.phys. Virgīnija Vītola (LU Cietvielu fizikas institūts),  

LZA Dr.h.c.philol. Ilgonis Bērsons (Latvijas Universitāte), 

Dr.biol. Laila Ikase  (Dārzkopības institūts),

Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš (LVMI “Silava”). 

Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Ph.D. Inga Pudža (LU Cietvielu fizikas institūts), 

Ph.D. Ivo Vaicis (RTU Mašīnzinātņu un aeronautikas fakultāte),

Mg.chem. Aleksandrs Čižikovs (Latvijas Universitāte, Latvijas

Organiskās sintēzes institūts), 

Ph.D. Linards Lapčinskis (RTU Materiālzinātes un lietišķās ķīmijas

fakultāte),  

Ph.D. Lūkass Tomass Lukašēvics (RTU Materiālzinātnes un lietišķās

ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts), 

Mg.philol. ,  Mg.translat. Madara Stāde (Latvijas Universitātes

Humanitāro zinātņu fakultāte). 

Jauno zinātnieku balvas:

Mg.oec. Amanda Brizga (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju

universitāte),

Mg.phys. Viktorija Pankratova (LU Cietvielu fizikas institūts),

Ph.D. Līga Romāne-Kalniņa (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu

fakultāte),

Mg.phys. Rihards Ruska (LU Cietvielu fizikas institūts),

Mg.chem. Artūrs Sperga (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas

fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Balvas tradicionāli tiek pasniegtas LZA pavasara pilnsapulcē, kas šogad

notiks 13. aprīlī .  LZA
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LZA SENĀTS APSTIPRINA 2023. GADA LZA 
VĀRDBALVU UN JAUNO ZINĀTNIEKU BALVU 
LAUREĀTUS

I7. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas  

Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu

komisiju lēmumus un piešķīra desmit

LZA vārdbalvas, to vidū sešas

jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas

jauno zinātnieku balvas.

https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Balklavs_2023_Vitola.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Pludonis_2023_Bersons.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Paulis_Lejins_2023_Ikase.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Kaspars_Bu%C5%A1s_2023_Laivins.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/L_M_Jansons_2023_Pudza.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Tamuza_2023_Vaicis.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Straumana_Ievina_2023_Cizikovs.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Emilija_Gudriniece_2023_Lapcinskis.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Vedejs_2023_Lukasevics.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/Zenta_Maurina_2023_Stade.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/JZ_1_2023_Brizga.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/JZ_2_2023_Pankratova.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/JZ_3_2023_Romane.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/JZ_4_2023_Ruska.pdf
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_balvas_2023/JZ_5_2023_Sperga.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1369-lza-senats-apstiprina-2023-gada-lza-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-laureatus
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UZSĀK DISKUSIJU PAR PRIEKŠLIKUMIEM 
NODOKĻU SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAI

26. janvārī, pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa iniciatīvas, notika

pirmā darba sanāksme ar Finanšu un citām ministrijām, sociāliem un

sadarbības partneriem par priekšlikumu sagatavošanu nodokļu politikas

pamatnostādnēm 2024. – 2027. gadam.

"Gatavojam priekšlikumus nodokļu sistēmas uzlabošanai, tostarp

vienkāršošanai, par ko lēmums ir jāpieņem šogad, lai izmaiņas stātos

spēkā 2024. gadā. Mūsu kopīgais mērķis ir stiprināt Latvijas ekonomikas

konkurētspēju,” tikšanās laikā uzsvēra K. Kariņš.

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un

rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Brīvo

arodbiedrību savienība un Latvijas Zinātņu akadēmija: "Darbaspēka

nodokļu slogs ir augstāks Latvijā nekā pārējās Baltijas valstīs, izņemot

minimālās algas saņēmējus un tām pietuvinātās algas. Tas kopumā

bremzē reģionu attīstību un ekonomikas izaugsmi, un no tā cieš gan

darba devēji , gan darba ņēmēji. Pozitīvi vērtējam lēmumu beidzot

sakārtot mūsu valsts nodokļu sistēmu, lai Latvija nostātos uz

ekonomikas un iedzīvotāju labklājības izaugsmes ceļa."

Darba sanāksmes dalībnieki iepazinās ar Baltijas valstu nodokļu sistēmu

salīdzinājumu no dažādiem aspektiem un diskutēja par turpmākiem

darba virzieniem, strādājot pie priekšlikumu sagatavošanas nodokļu

sistēmas pilnveidošanai.

Nākamā darba sanāksme notiks februārī. Ministru kabinets

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-diskusiju-par-priekslikumiem-nodoklu-sistemas-pilnveidosanai
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LZA SENĀTA UN ZINĀTNISKO NODAĻU SĒDES

12. janvārī LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde.

LZA 

17. janvārī LZA Senāta sēde.  

24. janvārī LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde. LZA 

30. janvārī LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas sēde. LZA

LZA AKADĒMIĶIS ĒRIKS JĒKABSONS UN LZA 
GODA LOCEKLIS ZBIGŅEVS STANKEVIČS 
APBALVOTI AR POLIJAS NOPELNU ORDENI

31. janvārī Rīgas Metropolijas Romas

katoļu kūrijā svinīgā pasākumā Polijas

Republikas prezidents Andžejs Duda valsts

vizītes Latvijas Republikā ieskaņā

pasniedza Polijas valsts apbalvojumus –

Nopelnu ordeņus – virknei Latvijas

personību, atzīmējot viņu lielo ieguldījumu

Latvijas un Polijas attiecību stiprināšanā,

kā arī poļu tradīciju kopšanā.

Nopelnu ordeņa komandiera krustu par

izciliem nopelniem Latvijas poļu kopienas

labā un poļu kultūras mantojuma

saglabāšanā saņēma Romas katoļu

baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts

LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs ,  bet

Nopelnu ordeņa virsnieka krustu par

izciliem nopelniem Polijas un Latvijas

attiecību attīstībā un vēstures zināšanu

popularizēšanā – Latvijas Universitātes

profesors LZA akadēmiķis Dr.hist. Ēriks

Jēkabsons .  LZA 

MEDIJOS

Sintija Ambote. Pieskārienus uztverošs robots un bakteriālās rezistences

apkarošana – izvirza nozīmīgākos sasniegumus zinātnē, LR1, lsm.lv,

2023. gada 18. janvāris. 

Aukstumā silti ,  karstumā vēsi - Latvijā izstrādā viedo logu tehnoloģiju,

LTV1 Rīta Panorāma, 2023. gada 30. janvāris. 

Latvijas zinātnieki radījuši jaunas zāles, kas novērš antibiotiku

rezistenci, LTV1 Rīta Panorāma, 2023. gada 31. janvāris. 

Ilze Kuzmina. Nozīmīgs sasniegums – Latvijas zinātnieki iemāca robotam

redzēt un just, Latvijas Avīze, 2023. gada 31. janvāris. 

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/1359-kbmzn-sede-12-janvari
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/1371-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-24-janvari
https://www.lza.lv/nodalas/lauksaimniecibas-un-meza-zinatnu-nodala/1375-lza-lmzn-un-llmza-prezidija-kopsede-30-janvari
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1384-lza-akademikis-eriks-jekabsons-un-lza-goda-loceklis-zbignevs-stankevics-apbalvoti-ar-polijas-nopelnu-ordeni
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/pieskarienus-uztveross-robots-un-bakterialas-rezistences-apkarosana-izvirza-nozimigakos-sasniegumus-zinatne.a492085/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/aukstuma-silti-karstuma-vesi-latvija-izstrada-viedo-logu-tehnologiju.a493947/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-zinatnieki-radijusi-jaunas-zales-kas-novers-antibiotiku-rezistenci.a494132/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2
https://www.la.lv/latvijas-zinatnieki-iemaca-robotam-redzet?


 
 
 

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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V Pasaules latviešu zinātnieku kongress

“Zinātne Latvijai” notiks 2023. gada

27.-29. jūnijā, kad Latvijā pulcēsies

zinātnes ekosistēmas pārstāvji no visas

pasaules, lai aktualizētu jautājumus par

zinātnisko rezultātu radīto ietekmi

sabiedrībā: zinatneskongress.lv

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
http://zinatneskongress.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.zinatneskongress.lv/

