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LZA ĀRKĀRTAS PILNSAPULCE
LZA prezidents Ivars Kalviņš: "Es gribētu
atzīmēt, ka, atbilstoši jaunās LZA vadības
komandas uzstādī jumiem, gada pirmajā pusē tika
veikts liels darbs pie LZA jaunās stratēģi jas, kas
ir vainagojies ar, manuprāt, izsvērta un uz
nākotni orientēta programmatiska dokumenta
izstrādi. Jaunā LZA attīstības stratēģi ja sevī

ietver rīcības programmu, kuras mērķi ir īstenot
līdzatbildību Zinātnes, tehnoloģi jas attīstības un
inovācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam
noteikto rīcības virzienu un uzdevumu izpildē ,
veicinot zinātnes izcilību, tai skaitā humanitāro
un sociālo zinātņu jomā ,  un rūpē joties par
nacionālās identitātes, valodas un kultūras
saglabāšanu un attīstību. Esam panākuši to, ka
šajā dokumentā LZA ir atzīta kā nozīmīgs
sadarbības partneris daudzās ar zinātnes
attīstību, izcilības veicināšanu, starptautisko
pārstāvniecību un zinātnes popularizēšanu un
citu uzdevumu izpildē .  LZA

Pilnsapulcē tika godināta 2021.
gada LZA Lielās medaļas laureāte
Edīte Kaufmane, viņas
akadēmiskais ziņojums bija veltīts
augļkopības zinātnes un nozares
attīstībai Latvijā .  Pilnsapulces
slēgtajā daļā akadēmijas locekļi
noklausī jās LZA ģenerālsekretāres
un Uzraudzības padomes
priekšsēdētā ja ziņojumi par LZA
darbību 2020. gadā .  LZA

https://www.lza.lv/images/pamatdokumenti/Strategija_LZA_2021_2027.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/801-lza-prezidenta-ivara-kalvina-uzruna-lza-arkartas-pilnsapulce
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/LZA_LM_2021/LZA_Liela_medala_Kaufmane.pdf
https://www.lza.lv/images/pilnsapulces/2021/2021_27_10/Kaufmane_LZA%20kopsapulce_27_10_2021_final.pdf
https://www.lza.lv/par-mums/pilnsapulces/802-lza-arkartas-pilnsapulces-materiali-2021-gada-27-oktobris
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LZA Senāta sēdēs 12. un 19. oktobrī tika turpināta un noslēgta LZA
īsteno locekļu kandidātu zinātnisko ziņojumu uzklausīšana. Īsteno
locekļu kandidātu īsās biogrāfijas publicē 25. oktobra "Zinātnes
Vēstnesis".  

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 6. oktobra sēdes darba kārtība
un videoieraksts; 20. oktobra sēdes darba kārtība un videoieraksts; 
LZA Ķīmijas, bioloģi jas un medicīnas zinātņu nodaļas 14. oktobra sēdes
darba kārtība un videoieraksts; 21. oktobra sēdes  darba kārtība un
videoieraksts; 
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 28. oktobra sēdes darba
kārtība un videoieraksts.  
LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 25. oktobra sēdes
videoieraksts. 

LZA SENĀTĀ UN ZINĀTŅU NODAĻĀS 

VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOMĒ 
1. oktobrī ,  izvērtē jot valsts emeritētā zinātnieka (VEZ) konkursam
iesniegtos 69 pieteikumus, Valsts emeritēto zinātnieku (VEZ) padome
atbalstī ja valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu 32
zinātniekiem. LZA

SADARBĪBAS PARTNERU ZIŅAS
Viedās Ūdeņraža enerģētikas zinātnes un inovāciju centra* projekta
biedrs, ūdeņraža tehnoloģi ju integrators Stargate Hydrogen OÜ, ir
parakstī j is nodomu protokolu un modernizēs Igaunijas starptautiskā
dzelzceļa pārvadā jumu operatora “Operail” 40 dīzeļdegvielas kravas
lokomotīves, aizstā jot dīzeļģeneratorus ar hibrīdu ūdeņraža kurināmā
elementu spēka iekārtu. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš: “Viedās ūdeņraža
enerģētikas zinātnes ekselences un inovāciju centra izveide apliecina
Latvijas Ūdeņraža asociācijas iepriekšē jo veikumu un liecina par
Latvijas zinātnieku starptautisko konkurētspē ju”. LZA

ZINĀTNES POLITIKA
4. oktobrī  Valsts zinātnisko institūtu asociācijas (VZIA) pārstāvji tikās
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Valsts prezidents pauda savu atzinību
par valsts zinātnisko institūtu (VZI) izcilajiem rezultātiem nesenajā
Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtē jumā un interesē jās par VZI
nākotnes attīstības plāniem, īpaši par neatkarīgo institūtu vietu
nacionālajā zinātnes ekosistēmā un iespē jamo ieguldī jumu turpmākajā
zinātnes attīstībā mūsu valstī . LZA Valsts Prezidenta kanceleja

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/785-lza-senats-turpina-iepazities-ar-lza-isteno-loceklu-kandidatu-zinatniskajiem-zinojumiem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/789-noslegusies-lza-isteno-loceklu-kandidatu-zinatnisko-zinojumu-noklausisanas-lza-senata
https://www.lza.lv/images/Zinatnes-vestnesis/2021/ZV_10_2021.pdf
https://www.lza.lv/nodalas/750-lza-ftzn-sede-6-oktobri
https://www.youtube.com/watch?v=QQdZUqvdfiI&t=41s
https://www.lza.lv/nodalas/773-lza-ftzn-sede-20-oktobri
https://www.youtube.com/watch?v=t56Vg0PUlcg
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/764-kbmzn-sede-14-oktobri
https://www.youtube.com/watch?v=EbKob3KyNvc
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/765-kbmzn-sede-21-oktobri
https://www.youtube.com/watch?v=NfvRFM5nNOM
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/797-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-sede-28-oktobri
https://www.youtube.com/watch?v=DIdSGclC8EA
https://www.youtube.com/watch?v=uB2g0BcLETU
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/772-valsts-emeriteta-zinatnieka-statuss-pieskirts-32-zinatniekiem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/795-viedas-udenraza-energetikas-zinatnes-ekselences-un-inovaciju-centra-projekta-ietvaros-dizellokomotives-parveido-par-udenraza-elektriskam-lokomotivem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/771-valsts-prezidents-un-valsts-zinatnisko-institutu-parstavji-uzsver-neatkarigu-zinatnisko-institutu-lomu-latvijas-zinatnes-ekosistema
https://www.president.lv/lv/jaunums/egils-levits-valsts-zinatniskie-instituti-veido-latvijas-zinatnes-izcilibas-potencialu
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BALVAS UN PAGODINĀJUMI LZA LOCEKĻIEM

No 22. līdz 24. oktobrim Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš Latvijas
oficiālās delegācijas sastāvā apmeklē ja
Taškentu, lai piedalītos Uzbekistānas
prezidenta vēlēšanu norises novērošanā .  LZA
prezidents Ivars Kalviņš vizītes laikā tikās ar
Uzbekistānas Zinātņu akadēmijas, Taškentas
Farmaceitisko institūta,  Materiālzinātņu
institūta, Augu valsts vielu ķīmijas institūta
un Krievijas Pļehanova Ekonomikas
universitātes filiāles Taškentā amatpersonām.
Taškentas Farmaceitiskajā institūtā
akadēmiķim Ivaram Kalviņam tika pasniegts
Taškentas Farmaceitiskā institūta goda
profesora diploms. LZA

5.oktobrī ,  Pasaules skolotā ju dienā ,  Francijas
vēstniece Latvijā Aurēli ja Ruajē-Gunēna (Aurélie
Royet-Gounin) pasniedza Akadēmiskā Palmas Zara
kavaliera ordeni (L’ordre des Palmes académiques)
trim izciliem Latvijas izglītības darbiniekiem, to
skaitā LU FMOF profesoram un vadošajam
pētniekam, fiziķim Andrejam Cēberam. LZA

8. oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza Cildinā juma
rakstus dzejniekam Knutam Skujeniekam, juristam un politologam
Tālavam Jundzim, filozofei un profesorei Maijai Kūlei un mākslas
vēsturniekam un gleznotā jam Imantam Lancmanim. Cildinā juma raksts
piešķirts arī komponistam Mārtiņam Braunam, kuram Valsts prezidenta
apbalvojums tiks nogādāts personīgi. LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/800-lza-prezidents-ivars-kalvins-vizites-laika-uzbekistana-sanem-taskentas-farmaceitiska-instituta-goda-profesora-diplomu
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/778-lu-fmof-profesors-akademikis-andrejs-cebers-sanem-prestizo-francijas-valdibas-apbalvojumu-akademiska-palmas-zara-kavaliera-ordeni
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/776-sveicam-valsts-prezidenta-cildinajuma-rakstu-sanemejus-lza-loceklus
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KONKURSS

Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi
sasniegumi@lza.lv līdz 3. decembrim plkst. 15.00.
Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti līdz š.g. 17.
decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs
apstiprina gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu
desmitniekā iekļuvušos pieteikumus. LZA

MEDIJOS

Andrejs Ērglis :  iespē jams, ka jau tuvā nākotnē vakcīnu varēsim apēst
kā garšīgu konfekti, LR2 “Nākotnes pietura”, 2021. gada 2. oktobris. 
5 mīti par kovida vakcīnām. Zinātnieks Jānis Kloviņš izskaidro, no
kurienes aug kā jas populārākajiem mītiem un skandalozajiem
apgalvojumiem par kovidvakcīnu sastāvu un drošumu. Santa, 2021.
gada 13. oktobris.
Kas notiek pēc Covid-19 pārslimošanas un vakcinēšanās – zinātnieks
iezīmē būtiskākās atšķirības, lsm.lv, LTV1 “Rīta Panorāma”, Intervija
ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu ,  2021. gada
21. oktobris. 
Intervija ar LZA prezidentu Ivaru Kalviņu, RigaTV24, "Nedēļa. Post
scriptum": 1. daļa, 2. daļa, 2021. gada 29. oktobris.

mailto:sasniegumi@lza.lv
https://www.lza.lv/aktualitates/konkursi/781-latvijas-zinatnu-akademija-izsludina-2021-gada-nozimigako-zinatnes-sasniegumu-konkursu
https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nakotnes-pietura/andrejs-erglis-iespejams-ka-jau-tuva-nakotne-vakcinu-varesim-ape.a149961/
https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nakotnes-pietura/andrejs-erglis-iespejams-ka-jau-tuva-nakotne-vakcinu-varesim-ape.a149961/
https://www.santa.lv/raksts/reklamraksti/5-miti-par-kovida-vakcinam-44848/?fbclid=IwAR0CdocWM4sEj1u_znQXEurzvvf63qXYhMCBsa04zTseQWVql8NFZweHTCk
https://www.santa.lv/raksts/reklamraksti/5-miti-par-kovida-vakcinam-44848/?fbclid=IwAR0CdocWM4sEj1u_znQXEurzvvf63qXYhMCBsa04zTseQWVql8NFZweHTCk
https://www.santa.lv/raksts/reklamraksti/5-miti-par-kovida-vakcinam-44848/?fbclid=IwAR0CdocWM4sEj1u_znQXEurzvvf63qXYhMCBsa04zTseQWVql8NFZweHTCk
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/kas-notiek-pec-covid-19-parslimosanas-un-vakcinesanas--zinatnieks-iezime-butiskakas-atskiribas.a426610/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/kas-notiek-pec-covid-19-parslimosanas-un-vakcinesanas--zinatnieks-iezime-butiskakas-atskiribas.a426610/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/kas-notiek-pec-covid-19-parslimosanas-un-vakcinesanas--zinatnieks-iezime-butiskakas-atskiribas.a426610/
https://xtv.lv/rigatv24/video/MZN2Zd83Nz3-29_10_2021_nedela_post_scriptum_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/3AGXRVBMNJ5-29_10_2021_nedela_post_scriptum_2_dala
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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  
 

 

  

 

20. oktobrī ,  savas izstādes
“Gadī jumi” oficiālajā
atklāšanā Latvijas Zinātņu
akadēmijas otrā stāva
izstāžu zālē piedalī jās pats
autors – kinorežisors,
gleznotā js un LZA goda
loceklis Jānis Streičs. Jānis
Streičs stāsta: “Agrajā
jaunībā aizrāvos ar
gleznošanu un pat vēlē jos
šim priekam veltīt visu
mūžu, taču galvu sagrozī ja
teātris un aizveda uz kino
laukiem. Anmanis zinā ja šo
noslēpumu un gadiem ilgi
mudinā ja atsākt seno
vaļasprieku, līdz beidzot
pierunā ja. .  Tas notika pirms
20 gadiem”. LZA

LZA IZSTĀŽU ZĀLĒ - JĀŅA STREIČA "GADĪJUMI"

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
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.lza.lv/aktualitates/jaunumi/791-jana-streica-izstade-gadijumi-lza-izstazu-zale

