Profesorius Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2016 m.
Specialybė – menotyra
Ojaras Sparytis gimė 1955 m. lapkričio 28 d. Priekulėje, Liepojos
r., Latvija. 1979 m. baigė filologiją Latvijos universitete, 1987 m. –
meno istoriją ir teoriją Latvijos dailės akademijoje. 1997 m. įgijo
daktaro laipsnį (Dr. art.). 1998 m. – habilituoto daktaro laipsnį (Dr.
habil. art. title). Tais pačiais metais tapo Latvijos dailės
akademijos profesoriumi. 1999 m. išrinktas Latvijos mokslų
akademijos nariu korespondentu. 2003 m. – tikruoju nariu, 2012
m. – Latvijos mokslų akademijos prezidentu. Be latvių kalbos,
laisvai kalba vokiečių, anglų, rusų kalbomis, moka lotynų, lietuvių,
lenkų, čekų kalbas.
Prof. O. Sparyčio moksliniai interesai: renesanso kultūra Latvijoje ir Europoje, taip pat tyrimai,
susiję su meno, architektūros, sakralinio meno ir kultūros paveldo apsauga. Jo prižiūrimi buvo
atkurti keli sakraliniai kultūros paminklai Latvijoje: Priekulės, Straupės, Liepupės bažnyčia, Šv. Petro
bažnyčia Rygoje ir kt. Dalyvavo atliekant kelių Latvijos dvarų rūmų rekonstrukcijas.
Prof. O. Sparyčio darbuose daug sąryšio su Lietuva tyrinėjant renesanso, baroko architektūrą.
Su Lietuvos mokslininkais dirba pagal bendrus projektus, skaito paskaitas universitetuose,
konsultuoja, kartu spausdina mokslinius straipsnius, pvz., Vilniaus dailės akademijos leidžiamame
leidinyje „LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai“.
Prof. O. Sparytis yra 20 monografijų autorius, paskelbęs per 500 straipsnių Latvijoje ir užsienyje
iš meno ir teorijos istorijos, architektūros istorijos ir teorijos, periodizacijos, tipologijos, ikonologijos,
emblemų ir simbolikos, Renesanso meno, turizmo vadybos ir kultūros paveldo išsaugojimo.
Dalyvavo daugiau nei 70 regioninių ir tarptautinių mokslo simpoziumų ir konferencijų Latvijoje ir
užsienyje, tarp jų ir Lietuvoje. Jis yra vienas geriausių specialistų, dalyvavusių ir vadovavusių
daugeliui mokslinių tyrimų projektų Latvijoje ir užsienyje.
O. Sparytis – gerai žinomas ir labai patyręs Latvijos dailės akademijos profesorius, skaito
paskaitas, vadovauja daktaro disertacijoms. Dėstė Kijevo, Glazgo, Jyväskyla, Tiubingeno, Vilniaus,
Nacionaliniame Taipėjus technologijos universitetuose, Florencijos dailės akademijoje.
Kita veikla: Latvijos UNESCO nacionalinio komiteto pirmininkas, Rygos savivaldybės paveldo
komiteto pirmininkas, Kultūros apsaugos paminklų ir aplinkos draugijos pirmininkas, Kultūros ir
santykių su Latvijos ir Baltijos vokiečiais draugijos pirmininkas, ICOMOS (Tarptautinės paminklų ir
paminklinių vietovių tarybos) ir Latvijos dailininkų sąjungos narys.
Apdovanojimai: Latvijos Respublikos Prezidento padėkos raštas (1999), Latvijos Respublikos
Trijų žaigždžių ordino Riterio kryžius (2001), Švedijos karališkojo Šiaurinės žvaigždės ordino
Komandoro kryžius (2001), Ordino All Merito della Repubblica Italiana (Italija) Komandoro kryžius
(2004), Orange-Nassau ordino (Niderlandai) Riterio kryžius (2006), Leopoldo II ordino (Belgija),
Karininko kryžius (2007), Baltosios rožės ordino (Suomija) Riterio kryžius (2009) ir kt.

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Sparitis_Eng.pdf
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