
Saturs

Paraksta Vienošanās 

memorandu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Pārvarot Covid-19 pandēmijas sekas un

nestabilās ģeopolitiskās situācijas radīto

ietekmi, Latvijai ir jākļūst par ekonomiski

attīstītu, konkurētspējīgu un drošu valsti, ar

modernu izglītības sistēmu, pieejamu veselības

aprūpi ikvienam un kurā savu nākotni saskata

ikviens Latvijas iedzīvotājs. Lai to īstenotu,

pieci lielākie Ministru kabineta sociālie un

sadarbības partneri - Latvijas Darba devēju

konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un

rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Brīvo

arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Zinātņu

akadēmija (LZA) un Latvijas Pašvaldību

savienība (LPS), otrdien, 24.maijā, parakstīja

Vienošanās memorandu, kas paredz turpmāku

rīcības koordinēšanu un vienotu pozīciju

sarunās ar valsts pārvaldi noteikto mērķu

sasniegšanai.

Memorands ir atvērts dokuments, ko katrā

tikšanās reizē tiks aicināta parakstīt arī ikviena

Latvijas politiskā partija, kam ir svarīga

Latvijas turpmākā attīstība un ekonomiskā

izaugsme. Tas arī apliecinās politisko spēku

vēlmi sadarboties ar visām piecām

organizācijām un iesaistīt tās lēmumu

pieņemšanā par valstij būtiskiem jautājumiem.

LZA

Vienošanās memorands (pdf). 
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https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/984-latvijas-zinatnu-akademija-ukrainas-zinatnieku-atbalstam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1100-paraksta-memorandu-par-ricibas-koordinesanu-valsts-ekonomiskas-izaugsmes-veicinasanai
https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/Memorands.pdf
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PASNIEDZ DIPLOMUS VALSTS EMERITĒTAJIEM 
ZINĀTNIEKIEM

Trešdien, 18. maijā, Latvijas Zinātnu akadēmijā tika pasniegti diplomi ar

Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2021. gada 1. oktobra lēmumu

apstiprinātajiem valsts emeritētajiem zinātniekiem.

Atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajam valsts emeritētā

zinātnieka statusu piešķir izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem

pēc likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. LZA

ALLEA PADOMĒ IEVĒLĒTS LZA ĪSTENAIS LOCEKLIS 
ĒRIKS JĒKABSONS

Š.g. 11. maijā – Eiropas zinātņu akadēmiju

federācijas (European Federation of Academies

of Sciences and Humanities, ALLEA)

kopsapulces jeb ģenerālās asamblejas pirmajā

dienā – tika ievēlēta organizācijas jaunā

padome, kas strādās nākošos divus gadus

(2022-2024). Padomē ievēlēts arī Latvijas

Zinātņu akadēmijas nominētais kandidāts – LZA

īstenais loceklis Dr.hist. Ēriks Jēkabsons .  LZA

http://www.allea.org/
https://www.lza.lv/images/aktualitates_2020/VEZ/VEZ_01.10.2021.pdf
https://likumi.lv/ta/id/107337-zinatniskas-darbibas-likums#p12_1
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1097-pa
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1087-allea-padome-ievelets-lza-istenais-loceklis-eriks-jekabsons
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DISKUSIJĀ PAR LZA TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJU PIEDALĀS FINANŠU MINISTRS UN 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRE

Trešdien, 18. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmijā finanšu ministrs Jānis

Reirs un izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece kopīgi ar LZA

prezidentu Ivaru Kalviņu un citām amatpersonām pārrunāja LZA

turpmākās attīstības stratēģiju. 

Diskusijas ievaddaļā LZA prezidents Ivars Kalviņš iepazīstināja ar

prezentāciju “Latvijas Zinātņu akadēmijas loma zinātnes, pētniecības,

tehnoloģiju attīstības un inovācijas ekosistēmā un turpmākās attīstības

stratēģija”, akcentējot galvenos LZA uzdevumus, darbības virzienus un

mērķus tuvākā laikā un ilgtermiņā, lai īstenotu LZA misiju – kļūt par

Latvijas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas radošuma centru.

LZA pētnieciskā darba aktualitātes, LZA prezidenta I. Kalviņa skatījumā,

ietver enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu, fokusējoties uz viedās

enerģētikas, kodolenerģētikas, ūdeņraža tehnoloģiju izpēti, projektiem

zaļās transformācijas, tostarp klimatneitrālo tehnoloģiju jomā, valsts

drošības jomu, kur galvenie virzieni vērsti uz atbalstu aizsardzības

rūpniecībai un civilās aizsardzības apmācībai, kā arī pētījumiem

ekonomiskās izaugsmes jomā un Latvijas vēstures, kultūras un valodas

nostiprināšanā. LZA

https://www.lza.lv/images/IK_CV/2022/LZA%20attistibas%20redzejums%2018.05.2022.final.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1094-diskusija-par-lza-turpmakas-attistibas-strategiju-piedalas-finansu-ministrs-un-izglitibas-un-zinatnes-ministre


Otrdien, 17. maijā, Rīgas Stradiņa

universitātē (RSU) sirds ķirurgam, Latvijas

Zinātņu akadēmijas (LZA)

korespondētājloceklim, profesoram Pēterim

Stradiņam pasniegta Paula Stradiņa balva

par izcilu ieguldījumu sirds ķirurģijas

attīstībā, kā arī par nozīmīgu devumu

Stradiņu dzimtas garīgā mantojuma

saglabāšanā. Lēmumu par Paula Stradiņa

balvas piešķiršanu Pēterim Stradiņam ir

apstiprinājis RSU Senāts un LZA Senāts.

Balvu pasniedzot, veselības ministrs Daniels

Pavļuts augstu novērtēja profesora Pētera

Stradiņa ieguldījumu gan sirds ķirurģijā, gan

dzimtas tradīciju kopšanā, uzsverot, ka

balvas laureāts ir gan pedagogs un pētnieks,

gan kardioloģijas attīstītājs pasaules

mērogā. RSU rektors profesors Aigars

Pētersons akcentēja profesora Pētera

Stradiņa profesionālos sasniegumus, kā arī

ieguldījumu jaunas kardioķirurgu paaudzes

izaugsmē. LZA
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PROF. PĒTERIM STRADIŅAM PASNIEGTA PAULA
STRADIŅA BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU 

SIRDS ĶIRURĢIJAS ATTĪSTĪBĀ

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1093-prof-peterim-stradinam-pasniegta-paula-stradina-balva-par-izcilu-ieguldijumu-sirds-kirurgijas-attistiba
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17. maijs  - LZA Senāta sēde. LZA

19. maijs - LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdes

darba kārtība .

25. maijs - LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdes darba kārtība .

26. maijs - LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdes darba

kārtība.  

LZA SENĀTA UN ZINĀTŅU NODAĻU SĒDES 

MEDIJOS

“Latvijas finieris” iegulda divus miljonus eiro betulīna ražotnes izveidē,

LTV1, Panorāma, lsm.lv, 2022. gada 5. maijs. LZA 

Aisma Orupe. Mākslinieciskajā valodā ienāk primitīvs patoss un

aģitācija, Diena, 2022. gada 11. maijs.

Paula Stradiņa balvu pasniedz Pēterim Stradiņam, LTV1, Dienas ziņas,

2022. gada 17. maijs. 

"Uz līnijas" studijā LZA prezidents Ivars Kalviņš, RīgaTV24, 2022. gada

18. maijs. 

Cieša kopdarbība Latvijas labklājības attīstībai, LTV1, Rīta Panorāma,

2022. gada 23. maijs.

UNIVERSITĀŠU REKTORU UN POLITIĶU 
PRIEKŠVĒLĒŠANU DISKUSIJA PAR AUGSTĀKO 
IZGLĪTĪBU UN ZINĀTNI

Pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, akcentējot aktuālos augstākās

izglītības un zinātnes jautājumus, 25. maijā norisinājās sešu Latvijas

universitāšu rektoru un sešu populārāko politisko partiju pārstāvju

diskusija "6 pret 6". Diskusijas zinātnes sadaļā universitāšu vadība

aicināja politiķus atbildēt uz jautājumiem par finansējumu pētniecībai

un attīstībai, tika arī apspriesti jautājumi par atbalstu jaunajiem

zinātniekiem, lai veicinātu viņu piesaisti zinātniskajām institūcijām.

Diskusijā piedalījās arī LZA prezidents un LU padomes priekšsēdētājs

Ivars Kalviņš. RSU Videoieraksts 

“LATVIJAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS 
INDUSTRIJU GADA BALVAS 2022’’ PASNIEGŠANA

25. maijā ‘ ’Industriju dienu NBS’’ ietvaros Latvijas Drošības un

aizsardzības industriju federācija DAIF Latvija kopā ar sadarbības

partneriem sveica “Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada

balvu 2022’’ ieguvējus. 

LZA nominētais pārstāvis “Latvijas Aizsardzības un drošības industriju

gada balvas 2022” žūrijā bija LZA ārlietu sekretārs akadēmiķis Modris

Greitāns. LZA DAIF Video

https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis/1105-lza-senata-izverte-projekta-interframe-lv-rezultatus
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/1095-kbmzn-sede-19-maija
https://www.lza.lv/nodalas/1083-lza-ftzn-izbraukuma-sede-lu-cfi-25-maija
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/1099-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-26-maija
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-finieris-iegulda-divus-miljonus-eiro-betulina-razotnes-izveide.a455454/?
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1080-atklaj-pirmo-betulina-ekstrakcijas-rupnicu-betulin-lab
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/makslinieciskaja-valoda-ienak-primitivs-patoss-un-agitacija-14280084
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.05.2022-paula-stradina-balvu-pasniedz-peterim-stradinam.id261660?
https://xtv.lv/rigatv24/video/6gGgZEVm7b4-18_05_2022_uz_linijas
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.05.2022-ciesa-kopdarbiba-latvijas-labklajibas-attistibai.id262246
https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-rektors-profesors-aigars-petersons-piedalas-diskusija-ar-vadoso-politisko-partiju
https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/videos/759357371911045
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-finieris-iegulda-divus-miljonus-eiro-betulina-razotnes-izveide.a455454/?
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-finieris-iegulda-divus-miljonus-eiro-betulina-razotnes-izveide.a455454/?
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1110-aizsardzibas-un-drosibas-industrijas-attistiba-nav-iespejama-bez-zinatnes-iesaistes
https://federacija.lv/lv/jaunumi/zinami-latvijas-aizsardzibas-un-drosibas-industriju-gada-balvas-2022-laureati
https://www.facebook.com/Federacija.lv/videos/988343391853576
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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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LZA IZSLUDINĀTĀS VAKANCES AKADĒMIJAS 
JAUNO LOCEKĻU VĒLĒŠANĀM 2022. GADĀ

Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniskajiem

centriem, LZA īstenajiem locekļiem ir tiesības līdz š.g. 15. jūnijam

elektroniski LZA Prezidijam pieteikt jaunu LZA īsteno locekļu, ārzemju

locekļu un korespondētājlocekļu kandidātus, savu pieteikumu attiecīgi

motivējot un pievienojot kandidāta Curriculum vitae. Ja kandidātus

piesaka augstskola, biedrība vai centrs, tie, aizklāti balsojot, ar balsu

vairākumu izvirzāmi zinātnisko padomju u.tml. koleģiālu orgānu sēdēs.

LZA Senāts ir izsludinājis īsteno, korespondētājlocekļu un ārzemju

locekļu vakances 2022. gada jaunu locekļu vēlēšanām LZA rudens

pilnsapulcē. LZA Senāts ir apstiprinājis 8 īsteno locekļu vakances, 15

korespondētājlocekļu vakances un 5 ārzemju locekļu vakances. 

LZA korespondētājlocekļu vakances tiek izsludinātas šādās zinātnes

nozarēs: Inženierzinātne un tehnoloģijas – 2 vakances; Matemātika,

datorzinātne un informātika – 1 vakance; Fizika un astronomija – 1

vakance; Ķīmija – 1 vakance; Bioloģija – 1 vakance; Medicīna – 1

vakance; Farmācija – 1 vakance; Ģeogrāfija/ģeoloģija – 1 vakance;

Socioloģija – 1 vakance; Arheoloģija – 1 vakance; Plašsaziņas līdzekļi

un komunikācija/ekonomika – 2 vakances; Mežzinātne – 1 vakance;

Pārtikas zinātne – 1 vakance. LZA

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
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1047-lza-senats-izsludina-vakances-akademijas-jauno-loceklu-velesanam-2022-gada

