LZA FTZN PASĀKUMU PLĀNS 2019.g.
2. janvārī - 19 martā
LZA 2019. g. Gadagrāmatas sastādīšana
2. janvārī - 19 janvārī
FTZN locekļu zinātniskās atskaites un priekšlikumus tālākai sadarbībai ar LZA
un FTZN pieņemšana, atlasīšana un novērtēšana, kopsavilkumu sagatavošana.
(zin. sekretāre S.Negrejeva , FTZN priekšsēdētājs akad. J.Spīgulis)
30. janvārī
1. LZA FTZN pilnsapulce. Pārskats par nodaļas darbību 2018.gadā. FTZN
pasākumu plāna pieņemšana. (zin. sekretāre S.Negrejeva , FTZN
priekšsēdētājs akad. J.Spīgulis)
referāts no cikla LZA FTZN 2018 g. Sasniegumi.
2.“Izstrādāta jauna neironu mašīntulkošanas tehnoloģija” Dr.sc.comp. Mārcis
Pinnis, LZA goda doktors Dr.sc.comp. Andrejs Vasiļjevs, LZA
korespondētājloceklis Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, Dr.sc.comp. Jānis
Zuters.

8. februārī:
LZA svinīgā sēde, veltīta Latvijas zinātnes sasniegumiem 2018.gadā.
20. februārī
referāti no cikla “Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības raksti”:
1. “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”,
kolektīvs.
prezentēs Dr.phys. Aleksejs Ļihačovs

autoru

2. “Oriģināla pieeja mākslīgo neironu tīklu arhitektūras transformēšanai
programmējamo loģisko masīvu struktūrās”, autoru kolektīvs.
- prezentēs Mg.sc.ing. Rihards Novickis
20. martā
referāti no cikla LZA FTZN sasniegumi:
1. Jauna veida ierīces Triboelektriskie (nano)ģeneratori
2. Jauna energoefektīva metode ilgi spīdošo pārklājumu iegūšana uz metāliem
4. aprīlī:
LZA Pavasara pilnsapulce.
17. aprīlī:
1. Veikta pasaules vieglākā materiāla pamatelementu mehānisko īpašību izpēte
(LU ĶFI). Akad. Donāts Erts

2. “Jauni nanostrukturēti fotoluminescences biosensori patogēnu noteikšanai
pārtikā” (LU ASI), vad.pētn. Dr. Romāns Viters.
Aprilis – L`OREAL LATVIJAS stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Materiālu un
protokolu sagatavošana ekspertīzei, darbības ar ekspertiem. (zin. sekretāre
S.Negrejeva, eksperti)
22.maijā
Izbraukuma sēde uz LU Zinātņu māju.
12. jūnijā
L`OREAL LATVIJAS stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu 2019.Gada
balvu pasniegšana
19. jūnijā
FTZN aktualitātes: sekciju darba rezultāti, kritēriji kandidātiem uz jaunām
LZA locekļu vakancēm, priekšlikumi tālākai darbībai, diskusija

2018. 2. pusgads
18.septembrī
FTZN sēde LZA īsteno un korespondētājlocekļu kandidātu
ziņojumi par zinātnisko pētījumu rezultātiem.

23. oktobrī
FTZN sēde LZA īsteno un korespondētājlocekļu kandidātu
ziņojumi par zinātnisko pētījumu rezultātiem.
oktobra otrajā pusē
– Latvijas Zinātņu akadēmijas, AS „EMERGN” un Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonda Eižena Āriņa balvas. Materiālu un protokolu
sagatavošana ekspertīzei, darbības ar ekspertiem. (zin. sekretāre S.Negrejeva
, eksperti)
oktobris - novembris
Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „ EMERGN”” un Rīgas Tehniskās universitātes
Attīstības fonda Eižena Āriņa balvas pasniegšana
1.novembrī

LZA un A/S “Latvenergo” 2019. gada balvas piešķiršanas ekspertu
komisijas sēde
22.novembrī plkst.14:00
LZA Rudens pilnsapulce
11. decembrī
LZA 2019. vārda balvu piešķiršanas ekspertu komisijas sēde
11.decembrī plkst.15:00
FTZN, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas un
Nacionālās enerģētikas konfederācijas paplašinātā sēde
12. decembrī
LZA un A/S “Latvenergo” 2019. gada balvas svinīgā pasniegšana.
01. decembrī – 19. decembrī
LZA FTZN 2019. gada sasniegumi zinātnē. Informācijas vākšana, vērtēšana,
un sistematizēšana.

