
Laudatio
LZA Lielās medaļas laureātam

Jānim Spīgulim

LZA akadēmiķis Modris Greitāns

2021.gada 25.novembris



Jānis Spīgulis



"Kad ar sakravātiem 
koferiem jau bija jākāpj 
uz kuģa, tēvs pēkšņi 
izlēma tomēr palikt 
Latvijā. Patriotisms 
atmaksājās, jo šo kuģi 
padomju zemūdenes 
torpēda pusceļā 
nogremdēja." 

Latvijas patriotisms

Citāts un ilustrācija no 
«Jānis Spīgulis 70/50. Pirmie divdesmit + 
pusgadsimts Universitātē»
Rīga, 2020



…un pašapziņa

"Mans vectēvs ir 
Jānis, nevis Ļeņins, 
tāpēc no manis 
nekāds Ļeņina 
mazbērns 
nesanāks" (JS)



" …tika organizēta MK ēkas aizsardzība no 
iekšpuses, un tur piedalīties kā daudzmaz
aktīvu sportistu uzaicināja arī mani…« (JS)



Latvijas patriots

"Daudz esmu malies pa 
pasauli, Amerikā vien bijis 
savas divdesmit reizes, taču 
mana darba pamatvieta ir te" 
(JS)

• King’s College London, 1995;
• Linčepingas universitāte, 1996;
• Lundas Universitāte, 2002;
• Oulu universitāte, 2009;
• Sanpaulu universitāte Brazīlija, 2016;
• u.c.



Komandas spēlētājs sportā…
• teniss;
• vieglatlētika;
• basketbols (8 sezonas 

Latvijas čempionāta 
augstākajā līgā);

• ūdens «avantūrisms»;
… un zinātnē
• dalība 50+ projektos - FP5-

FP7, H2020 ,VPP, ERAF, LZP
• VPP SOPHIS «Biofotonika» 

projekta vadītājs,
• Eiropas Sociālā fonda

projekta “Biofotonikas
pētījumu grupa” vadītājs.

"Cieni visus, netraumē pretiniekus un piedod tiesnešiem viņu kļūdas" (JS)



«Tēvs» un tētis

darbā…

• LU ASI Biofotonikas laboratorijas 
izveidotājs, vadītājs, attīstītot Latvijā
jaunu pētniecības virzienu;

• vadīti 10 aizstāvēti promocijas darbi.

… un dzīvē

• «izlolotas un izskolotas divas 
meitas, kuras varbūt vismaz 
daļēji turpinās tēva iesākto». 
(JS)



Mērķtiecīgs, reizēm fanātisks cīnītājs
Starptautiska līmeņa pētniecība - 244 publikācijas (SCOPUS: H=19, 
1399 citejumi), 26 izgudrojumi, 8 organizētas starptautiskās konferences, 
24 uzaicinātas lekcijas ārzemes, SPIE Baltijas nodaļas dibinātājs un vadītājs. 

LU ASI - viena no efektīvākajām LU zinātnes pamatstruktūrvienībām
(direktors 2004-2012, ZP priekšsēdētājs 2012 - ).

Pedagoģiskais darbs - izveidota/vadīta fizikas maģistru studiju 
apakšprogramma Biomedicīniskajā optikā, izstrādāti 8 studiju kursi, lekcijas 
Sanpaulo unversitātē.

Saglabāta un veicināta optisko šķiedru izstrādājumu ražošana 
Latvijā

• v/u Anda - SIA “Anda Optec” - Z-Light.

• Baltijas fotonikas klāstera prezidents un valdes loceklis (2012-2019).

"…kaut kas pa laikam ir sanācis un kaut kas arī nav sanācis…" (JS)



«Zinību kalnā» kāpējs
• Ar «sudraba» medaļu pabeigtas mācības Rīgas 5. vidusskolā un 

iestāšanās LVU fiziķos (1968);

• Darbs un diplomdarbs LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijā 
par dzīvsudraba tvaikiem pildītas izlādes lampas izveidi (1973);

• Aspirantūra (1975), iespēja prezentēt savus darbus starptautiskā
līmenī ICAP-6 (International Conference on Atomic Physics) 
konferencē (1978);

• Zinātņu kandidāta disertācija par sensibilizētās fluorescences
pētījumiem (1979) un habilitātācijas darbs par Optoelektronikas
metodēm un ierīcēm (1993)

• LU profesors (1995) un valsts profesors (1998)

• LZA korespondētājloceklis (2007) un īstenais loceklis (2012)

• LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs (2016-2020)
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• Londonas Karaliskās biedrības stipendija, 1995

• Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S GRINDEKS goda zīme
„Zelta pūce” par pētījumiem biomedicīniskajā optikā, 2007

• Fellow SPIE diploms, 2011

• Valtera Capa balva par ievērojamiem izgudrojumiem
šķiedru optikā un biofotonikā, LZA, LR Patentu valde un
firma Minox (Vācija), 2013

• Ministru kabineta Atzinības raksts, 2015

LZA Lielā medaļa (2021)
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“Dari to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari”

Jānis Spīgulis


