ANO ilgtspejīgas attīstības
mērķis (IAM). Apakšmērķus
skatīt
https://www.pkc.gov.lv/lv/
attistibas-planosanalatvija/ano-ilgtspejigasattistibas-merki

LZA ieguldījums IAM sasniegšanā

2. mērķis. Izskaust badu,
panākt pārtikas
nodrošinājumu un uzlabotu
uzturu, veicināt ilgtspējīgu
lauksaimniecību

LZA atzīmētie Latvijas zinātnes sasniegumi:
Ar zinātniskiem pētījumiem pamatota smiltsērkšķu
ekstraktu izstrāde jaunlopu veselības uzlabošanai.
LZA korespondētājlocekle Dr.sc.ing. Dalija
Segliņa, Dr.sc.ing. Pawel Gornas, Dr.sc.ing. Vitalijs
Radenkovs, Dr.med.vet. Laima Liepa, Dr.med.vet.
Ilmārs
Dūrītis,
Dr.med.vet.
Inga
PigiņkaVjačeslavova, Mg.med.vet. Evita Zolnere. Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas
fakultāte, Dārzkopības institūts.
Smiltsērkšķu
audzēšanas
un
pārstrādes
blakusprodukti (dzinumi ar lapām, spiedpaliekas)
satur bioloģiski aktīvus savienojumus, tos saturošie
ekstrakti pozitīvi ietekmē jaundzimušo teļu imunitāti,
turpmāko dzīvnieku augšanu un produktivitāti.
Iegūtie klīnisko pētījumu rezultāti ir ieguldījums
jaunu, dabīgu barības piedevu ražošanā ar iespēju
mazināt antibiotiku lietošanu, kas svarīgi
bioloģiskajās saimniecībās.
Latvijas augļkopības attīstības vēsture simts gados
– grāmatā “Es mācos augļkopību”
Māra Skrīvele. Es mācos augļkopību. Rīga: Latvijas
Mediji, 2020. 416 lpp. Dārzkopības institūts.
Pētījumā, kas apkopots grāmatā “Es mācos
augļkopību” valsts emeritētā zinātniece un
komerciālās augļkopības atjaunošanas pamatlicēja
Latvijā Dr.agr. Māra Skrīvele atklāj nozares attīstību
dažādos laika posmos Latvijā 100 gadu garumā. Šāds
vispusīgs pētījums veikts pirmo reizi, uzsverot gan
mūsu priekšteču uzkrātās pieredzes, gan jaunākajos
pētījumos iegūto zināšanu nozīmi.
Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti
risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai
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Piezīmes pie mērķiem
1. Vai turpmākajos gados
ir būtiskāki izaicinājumi
un nepieciešams
nozīmīgs ieguldījums;
2. Priekšlikumi kā veicināt
Latvijas ieguldījumu
konkrētās jomās ar
konkrētām darbībām.
1. Izaicinājumi saistīti ar
klimata pārmaiņu
apdraudējumu un CO2
izmešu samazināšanu.
2. Priekšlikumi:
1) Iesaistīties starptautiskos
pētījumu projektos;
2) stiprināt starptautiskos
kontaktus; starptautiskās
pieredzes pārņemšana;
3) Informēt lauksaimniekus
par klimata izmaiņu
draudiem un kā samazināt
CO2 izmešus.
4) jaunos zinātnieku
piesaistīšana.

Pirmo reizi Latvijā veikts starpdisciplinārs
pētījums par efektīvu vietējās lopbarības ražošanas
tirgus paplašināšanu, izvērtējot sojas audzēšanu un
izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos, lai
mazinātu cūkkopības nozares atkarību no importētās
proteīnbarības izejvielām. Pētījumā kompleksi
analizēta vietējās lopbarības ražošanas tehnoloģiskā
un ekonomiskā puse, tai skaitā dažādu pākšaugu un
labību, īpaši sojas un kailgraudu miežu pienesums
augstvērtīgas, no vietējiem resursiem veidotās
barības ražošanai.
Pētījuma īstenošanā iesaistīti privāti augkopības,
lopbarības ražošanas un cūkkopības uzņēmumi,
īstenojot daļu eksperimentu ražošanas apstākļos
Latvijas reģionos.
Rezultāti apkopoti 9 publikācijās, kas ir publicētas
SCOPUS datu bāzē indeksētos zinātniskos žurnālos,
un 6 citās zinātniskās publikācijas, sagatavotas
vadlīnijas nozares uzņēmumiem, kas apkopotas
virtuālā grāmatā.
Pētījums Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
uzņēmumu pārstrukturēšanai pēkšņas pārtikas
sistēmas krīzes laikā un pēc tās.
Irina Pilvere (galv. red.) (2021) Vietējo pārtikas
ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana
krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā, monogrāfija. Jelgava,
Drukātava, 465 lpp.
Autoru kolektīvs – 29 zinātnieki un studenti –
pārtikas tehnoloģiju inženieri, ekonomisti, biologi,
agronomi, sociologi un ķīmiķi no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes un Dārzkopības
institūta un galvenā redaktore LZA īstenā locekle
Irina Pilvere, izmantojot uzkrātās zināšanas dabas
resursu ilgtspējīgā izmantošanā, veica pētījumu
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu
pārstrukturēšanai pēkšņas pārtikas sistēmas krīzes
laikā un pēckrīzes laikā.
1) Analizētas iespējas, kā atjaunot pārtikas ķēdes
pēc Covid-19 izraisītajiem ekonomiskās darbības
ierobežojumiem 7 lauksaimniecības nozarēs,
pētījumā iesaistot nozaru ekspertus;
2) Sagatavoti priekšlikumi uzņēmējiem un
politikas veidotājiem.;
3) Veikta detalizēta dārzkopības analīze,
izvērtējot Latvijā audzēto 46 augļu un dārzeņu sugu
svaigas
produkcijas
pieejamības
periodu
tirdzniecībā;
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4) noteikts pašreizējais un nepieciešamais vietējās
produkcijas nodrošinājums Latvijas tirgū.
Monogrāfijā atspoguļots zinātniski pamatots
četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu
pagatavošanai mājās krīzes apstākļos 1.-4. klašu
skolēniem. Tas balstīts uz gatavo ēdienu
uzturvērtības analīzi, kas atspoguļo patieso
uzturvielu nodrošinājumu, sniegti videi draudzīgi
iepakojuma risinājumi.

Organizētie konkursi „Sējējs ”
“Sējējs 2018”
“Zinātne inovācijai” LLU zinātnieku grupa Dr.biol.
Inas Alsiņas vadībā par izstrādāto darbu “Ilgtspējīgu
tehnoloģiju izstrāde pākšaugu audzēšanai un to
izmantošana proteīna nodrošināšanai Eiropā
pārtikas un lopbarības ražošanai”.
“Sējējs 2019”
Laureāts grupā “Zinātne praksei” - monogrāfija
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un
mežsaimniecību Latvijā” autoru kolektīvs un tā
vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. Pēteris Rivža un
vadošie līdzautori: Dr.oec., asoc. prof. Dina Popluga,
Dr.sc.ing., prof. Ritvars Sudārs, Dr.agr., asoc.prof.
Dzidra Kreišmane, Dr.oec., asoc.prof. Kaspars NaglisLiepa.
Veicināšanas balva grupā “Zinātne inovācijai”
projekta “Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi
ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai
izmantošanai” 3. apakšprojekta “Latvijā sastopamo
smiltsērkšķu slimību un kaitēkļu identifikācija un
raksturojums zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai
diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu
aizsardzības sistēmas izveidei” autoru kolektīvs un tā
vadītāja PhD. Inga Moročko-Bičevska un vadošie
līdzautori: Dr.biol. Ina Baļķe, Dr.biol. Maksims
Balalaikins, Dr.agr. Arturs Stalažs.
Veicināšanas balva grupā “Jaunais zinātnieks”
promocijas darba “Zālaugu biomasas ieguve cietā
kurināmā ražošanai” autore Dr.agr. Rasma Platače un
zinātniskā darba vadītājs Dr.agr., prof. Aleksandrs
Adamovičs.
Nominācijā “Zinātne praksei un inovācijas” grupā
“Jaunais zinātnieks” un apakšgrupā “Zinātne
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inovācijā” tika sveikts promocijas darba “Kartupeļu
pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu
fenolu savienojumu ieguvei” autors Dr.sc.ing. Igors
Šepeļs un zinātniskā darba vadītāja Dr. sc.ing., prof.
Ruta Galoburda.
„ Sējējs - 2020” Zinātne praksei un inovācijas
„Zinātne inovācijai” projekta “Perspektīvas
augļaugu
komerckultūras
–
krūmcidoniju
(Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana
un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” pētījumu
rezultātu apkopojums.
Projekta vadītāja – Dr.biol. Edīte Kaufmane un
vadošie
līdzautori
–
Dr.sc.ing.,
LZA
korespondētājlocekle Dalija Segliņa, PhD. Pavels
Gorns (Pawel Gornas), Dr.agr. Silvija Ruisa, Dr.sc.ing.
Inta Krasnova (LLU Dārzkopības institūts); Mg.agr.
Regīna Rancāne (LLU Augu aizsardzības zinātniskais
institūts (“Agrihorts”)).
„Sējējs – 2021”
balva
“Zinātne
praksē
un
inovācijas”
piešķirta Dr.agr. Dzintrai Dēķenai par promocijas
darbu “Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu
ziemcietību un ražu”, kura zinātniskā vadītāja ir LLU
prof. Dr. agr. Ina Alsiņa.
Organizēti Jauno zinātnieku konkurss “Ražas svētki
Vecaucē”
Pētījums LZA − Bulgārijas ZA kopprojektā
“Kviešu (Triticum aestivum L.) ģenētiskā materiāla
izturības izvērtējums pret dažām sēnīšu slimībām”
(prof. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte; prof. Rosica Rodeva (Rossitza Rodeva),
Bulgārijas ZA Augu fizioloģijas un ģenētikas institūts)
Pētījums HORIZON 2020 projektā Data Driven
Dairy Decisions for Farmers (4D4F) (2016–2020). Tas
fokusējās uz sensoru lomu reālā laika datu
apkopošanā, palīdzot pieņemt uz informāciju
balstītus lēmumus piensaimniecībā. 3 galvenie
uzdevumi bija: 1) Zemnieku saimniecību labās
prakses izplatība 10 valstu mērogā; 2) Zemnieku un
tehnikas ražotāju sasaiste; 3) Zinātnieku –
pieredzējušo un jauno kontakti – kopīgas
publikācijas, atbalsts maģistru un promocijas darbu
izstrādē, kopīgi pētījumu projekti nākotnē.
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Pētījums Projektā INTERFRAME-LV (2019.-2021.)
būtība ir novērtēt globālo norišu ietekmi uz ilgtspējīgi
virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības
modeli; izvērst ciešākas zinātnes un prakses
kopdarbības variācijas maksimāli labvēlīgam
sabiedrības
un
tautsaimniecības
attīstības
rezultātam, zinātniekiem sadarbojoties ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju
konfederāciju,
Lauksaimniecības
organizāciju
sadarbības padomi u.c.
Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs ir Latvijas
Zinātņu akadēmija (LZA), kā partneriem piedaloties
Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU), Latvijas
Universitātei (LU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU)
un Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI).

3. mērķis. Nodrošināt
veselīgu dzīvi un sekmēt
labklājību jebkura vecuma
cilvēkiem
4. mērķis. Nodrošināt
iekļaujošu, taisnīgu un
kvalitatīvu izglītību un
veicināt mūžizglītības
iespējas visiem

Organizētas konferences
12. starptautiskā Baltijas valstu konference
pārtikas zinātnē un tehnoloģijā “FoodBalt 2018 and
NEEFood 2018” (2.–3. maijs)
LLU konference: Līdzsvarota lauksaimniecība,
2020. gada 21. Febr.
LZA locekļi kā eksperti piedalās virknē pasākumu,
kas saistīti ar COVID-19 pandēmijas un citu veselību
apdraudošu faktoru ietekmes mazinašanu.
LZA atzīmētie Latvijas zinātnes sasniegumi:
1. Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un
apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard
Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung
im Baltikum im europäischen Kontext / Gotthard
Friedrich Stender (1714–1796) and the
Enlightenment in the Baltics in European contexts.
LU LFMI, 2018. Sast. LZA īstenā locekle Dr.philol.
Māra Grudule. Latvijas Universitāte, Literatūras,
folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) Kolektīvā
monogrāfija ar latviešu, igauņu, lietuviešu, vācu,
čehu, gruzīnu un amerikāņu literatūras, mūzikas un
mākslas zinātnieku, filozofu un teologu, valodnieku,
pedagoģijas vēsturnieku pētījumu starpniecību
pirmo reizi starpdisciplināri aplūko izcilā 18.
gadsimta Baltijas vācu teologa un literāta
Gotharda Frīdriha Stendera personību un darbību
plašā Eiropas apgaismības kontekstā, kā arī
Stendera literārās tradīcijas turpinājumu 19.
gadsimta latviešu kultūrā.
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Būtiski jāpastiprina fizikas
un matemātikas apguve
Latvijas skolās un
sabiedrībā, tam veltot
nepieciešamos līdzekļus.

2. Arnolds Laimonis Klotiņš. Mūzika pēckara
staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade
1944–1953. LU LFMI, 2018.
Latvijas Universitāte, Literatūras, folkloras un
mākslas institūts
Pirmo reizi pēc valsts neatkarības atjaunošanas
sniegta aptveroša pēckara desmitgades mūzikas
norišu aina uz Latvijas PSR politisko un sabiedrisko
kolīziju fona. Komponistu un atskaņotāju darbība
rādīta tā laika ideoloģiskā diktāta apstākļos, kad
starp mākslas pasauli un varu izveidojās pakļaušanās
un pretošanās svārsts, tās savdabīgās, nepārtrauktās
vienlaikus konflikta un koeksistences attiecības, kam
bija jāturpinās vairākus gadu desmitus un tomēr
jānodrošina mākslas, tostarp mūzikas, izdzīvošana
un attīstība. Zinātniski izvērtēti ideoloģisko spaidu
dēļ radītie zaudējumi Latvijas mūzikai, kā arī
radošie sasniegumi.
3. Bibliogrāfiski rekonstruēts un padziļināti izpētīts
Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas Upsalā
krājums.
Dr.hist. Gustavs Strenga, Dr.hist. Andris Levāns,
Mg.hum. Laura Kreigere-Liepiņa, Mg.theol. Reinis
Norkārkls, Mg.hum., Mg.art. Renāte Berga.
“Catalogue of the Riga Jesuit College Book
Collection
(1583–1621): history and reconstruction of the
collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma
(1583–1621) katalogs: krājuma vēsture un
rekonstrukcija”, Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
2021, ISBN: 9789984850993 (PDF), 622 lpp.
Pirms 400 gadiem, zviedru karaspēkam ieņemot
Rīgu, Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgs grāmatu
krājums – Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka – tika
pārvietots uz Zviedriju, kur mūsdienās tas veido
vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsalas
Universitātes bibliotēkas krājumā. Šis grāmatu
krājums tika bibliogrāfiski rekonstruēts un
padziļināti izpētīts, kā arī tika atklāti Latvijas un
Ziemeļeiropas kultūrvēstures kontekstā unikāli
izdevumi un eksemplāri. Pētījuma rezultāti apkopoti
grāmatā “Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu
krājuma (1583–1621) katalogs: krājuma vēsture un
rekonstrukcija”, kurā iekļauti četri pētnieciski raksti,
viena eseja un sastādīts šī krājuma katalogs.
Akcentējot krājuma vērtīgākos eksemplārus,
sagatavotas divas izstādes:
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7. mērķis. Nodrošināt visiem
piekļuvi uzticamai,
ilgtspējīgai un mūsdienīgai
enerģijai par pieejamu cenu

https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dzivagramata-latviesu-valoda un
https://www.europeana.eu/lv/exhibitions/lootedlibrary-reconstructed-library .
4. Andra Kalnača, Ilze Lokmane. Latvian Grammar.
Rīga, University of Latvia Press, 2021,
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte.
Pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē ir publicēta
mūsdienīga zinātniska latviešu gramatika angļu
valodā – monogrāfijā apkopoti vairāku gadu
zinātniski gramatikas teorijas, metodoloģijas un
tipoloģijas pētījumi, kas balstīti latviešu valodas
materiālā. Monogrāfijas mērķis ir ziņas par latviešu
valodu padarīt pieejamas plašākai auditorijai kā
Latvijā, tā ārpus tās. Tas ir svarīgi gan cilvēkiem, kam
latviešu valoda ir dzimtā vai kas prot latviešu
valodu, gan arī tiem, kas interesējas par Latvijas
kultūru, vēsturi un latviešu valodu.
5. Agnese Dubova (projekta vadītāja), autoru
kolektīvs. Monogrāfija “Zinātnes valoda: stils,
teksts, konteksts”.Rīga, Zinātne, 2021,
Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes
pētnieki ir izdevuši kolektīvo monogrāfiju “Zinātnes
valoda: stils, teksts, konteksts”, kas ir divu gadu
garumā veiktas analīzes rezultāts. Monogrāfijā
apskatīta zinātnes valodas saikne ar vispārlietojamo
valodu, zinātnieku stratēģija un taktika zinātnes
valodas izvēlē, daudzvalodība zinātnē un latviešu
zinātnes valodas izpētes vēsture.
Monogrāfijai ir pievienota
bibliogrāfija par zinātnes valodas un zinātniskās
komunikācijas pētniecību angļu, krievu, latviešu,
lietuviešu un vācu valodā. Izdevums būs noderīgs
skolēniem un skolotājiem, studējošajiem un
docētājiem, pētniekiem un citiem interesentiem.
Projekta darbības rezultātā ir tapusi digitālā
datubāze un mobilā lietotne “Zinātnes
valoda”, kas nodrošina praktisku palīdzību
zinātnisko un akadēmisko tekstu izstrādē, sniedzot
atbalstu skolēniem, studentiem, docētājiem un
pētniekiem.
LZA atzinību ieguvis starpdisciplinārs pētījums, kā
tradicionālo e-studiju tehnoloģiju transformēt
reālā Digitālā Laikmeta mācību ekosistēmā.
LZA sadarbībā ar Pasaules Enerģijas padomes
Latvijas Nacionālo komiteju un AS “Latvenergo”
regulāri apspriež enerģijas pieejamības jautājumus.
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Tuvākajos gados paredzami
būtiski izaicinājumi ,kuru
risināšanā jāpiesaista

zinātnieki un nepieciešamie
resursi.
8. mērķis. Veicināt noturīgu,
iekļaujošu un ilgtspējīgu
ekonomikas izaugsmi, pilnīgu
un produktīvu nodarbinātību
un pienācīgas kvalitātes
nodarbinātību visiem

1. Monogrāfija “Simtam pāri. Viedā Latvija”, 2018,
416 lpp. Galvenā redaktore EKOSOC-LV vadītāja LZA
akadēmiķe Baiba Rivža, zinātniskā redaktore Dr.oec.
Elita Jermolajeva, atbildīgā redaktore Ausma
Mukāne. Latvijas Zinātņu akadēmija.
Monogrāfija ietver valsts pētījumu programmas
EKOSOC-LV (2014–2018) 10 projektos veikto
pētījumu par jaunām pieejām zināšanu sabiedrības
(ekonomiskais, telpiskais – lauku un reģionu,
sabiedriskais, tiesiskais aspekts) veidošanā rezultātu
apkopojumu, kurā ir plaši secinājumi un ieteikumi
par nepieciešamajām pārmaiņām kompleksi
izpētītajā pašreizējā situācijā, instrumenti to
veikšanai, t.sk. novadu viedās attīstības indekss,
Saeimas debašu korpuss, vadlīnijas ekosistēmas
ilgtspējai, modelis darbinieku līdzdalībai uzņēmuma
kapitālā, metodika sociālās inovācijas attīstībai.
2. Inna Šteinbuka (zin.red.), autoru kolektīvs.
“Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un
pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in
the Shadow of Pandemic and Opportunities of the
Post-Crisis Recovery”. Rīga, LU Akadēmiskais
apgāds, 2021. Latvijas Universitātes Produktivitātes
zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK”.
Monogrāfija ir tapusi valsts pētījumu programmas
“Covid-19 seku mazināšanai” projektā VPPCOVID2020/1-0010 “Ekonomiskais, politiskais un
juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības
potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas
pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas
krīzes (reCOVery-LV)”.
Monogrāfija ir tapusi laikā, kad Covid-19 krīze ir
satricinājusi ne tikai cilvēku dzīvi, bet arī ekonomiku.
Tās mērķis ir prognozēt ekonomikas “slimības”
turpmāko gaitu un atrast spēcīgas zāles ekonomikas
ātrākai izveseļošanai.
Starpdisciplināra pētnieku komanda no LU, LZA, LLU,
RTU un RSU ir iesaistījusies ekonomikas
diagnostikā un izstrādājusi rekomendācijas politikas
veidotājiem, lai mazinātu krīzes postošo ietekmi un
izvestu ekonomiku no turbulences zonas.
Monogrāfijas atslēgvārds ir Latvijas konkurētspēja,
savukārt, galvenais konkurētspēju veicinošais
faktors ir produktivitāte, kuras renesanse ir
priekšnoteikums pēckrīzes izrāvienam.
Produktivitātes pieaugums ir saistīts ar tehnoloģisko
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modernizāciju, inovācijās un darbaspēka
kvalifikāciju. Lai iesaistītos zināšanu ietilpīgās
globālās vērtību ķēdēs, Latvijas uzņēmumiem ir
nepieciešamas spēcīgas prasmes, inovācijas spēja
un efektīva resursu izmantošana
9. mērķis. Veidot noturīgu
infrastruktūru, veicināt
iekļaujošu un ilgtspējīgu
industrializāciju un sekmēt
inovācijas
13. mērķis. Veikt steidzamus
pasākumus, lai cīnītos pret
klimata pārmaiņām un to
ietekmi

LZA locekļi kā eksperti aktīvi piedalās dažāda veida
pasākumos, kas vērstas uz inovāciju sekmēšanu

Finansējuma pētniecībai un
inovācijām palielināšana
Latvijā vismaz līdz Eiropas
Savienības vidējam līmenim

LZA sadarbībā ar RTU un LU CFI veicina pētījumus
par enerģētikas pāreju uz klimatneitralitāti.

Turpmākajos gados
izaicinājumi palielināsies,
tāpēc jāiestājas par stabilu
finansējumu šiem
pētījumiem.

16. mērķis. Veicināt
miermīlīgu un iekļaujošu
sabiedrību ilgtspējīgai
attīstībai, nodrošināt
taisnīgas tiesas pieejamību
visiem un izveidot efektīvas,
atbildīgas un iekļaujošas
institūcijas visos līmeņos

1. Monogrāfija “Latvija: kultūru migrācija”.
Atbildīgā redaktore Anita Rožkalne. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2019. 808 lpp..
Pirmais Latvijā un pasaulē tapušais skatījums uz
vairāku kultūru mijiedarbes ainu kopš Latvijas
teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Starptautiskās
zinātniskās domas kontekstā pirmoreiz definēts
kultūru migrācijas jēdziens, veidi, saistība ar
atšķirīgām pieejām kultūras pētniecībā.
Kultūru migrāciju pētnieki atklāj dažādās cilvēka
darbības jomās: materiālā kultūra (vēsturnieki),
valodu mijiedarbe (valodnieki), mītu un citu
folkloras elementu migrācija (folkloristi,
literatūrpētnieki), ideju vēsture un reliģija kā kultūru
migrācijas izpausme (filozofi, reliģijas pētnieki,
vēsturnieki), estētiskās kultūras robežzona ar
nacionālo identitāti, ideoloģiju, politiku un
valstiskumu (filozofi,vēsturnieki), kultūru migrācijas
atspulgi literatūrā un citos mākslas veidos.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II
nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs LZA
korespondētājlocekļa R. Baloža zinātniskajā
vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 720 lpp.
Izdevums noslēdz vairāk kā 10 gadus ilgušu
zinātnisku darbu tiesību zinātnē, un ir daļa no
Satversmes ievada un 116 pantu skaidrojuma. Darbs
ir unikāls pēc satura, jo tikai šai darbā var
iepazīties ar tādiem jautājumiem, par kuriem līdz
šim nebija daudz ne tikai zinātniska, bet arī
populārzinātniskas informācijas (piemēram, par
deputātu skaitu, ievēlēšanas modeli, komisiju,
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prezidija, darbu, deputātu atalgojumu,
pieprasījumiem, parlamentārām izmeklēšanām,
deputātu atbildību un neatbildību, u.c.). Sējumi
ietver ne tikai visu Satversmes 116 pantu
komentārus, bet arī nodaļu ievadrakstus, kuros
raksturota attiecīgajā nodaļā aprakstītā
konstitucionālā institūcija.
Labākai Satversmes izpratnei tajos ietverti specifiski
teorijas un ar Satversmes vēsturi saistīti
viedokļraksti, kas lasītājam kalpo kā palīgs, lasot
attiecīgos pantu komentārus
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