
AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS ATJAUNOŠANA  

LZA Prezidenta amata kandidāts akadēmiķis Andrejs SILIŅŠ 

Komanda (LZA īstenie locekļi, kuri ir piekrituši, ka viņi tiek izvirzīti kā kandidāti ievēlēšanai) 

Viceprezidenti Andrejs Ērglis, Tālis Juhna un Andris Šternbergs; ģenerālsekretāre Baiba Rivža; 

ārlietu sekretāre Maija Burima; LZA Fonda priekšsēdētājs Bruno Andersons. 

Pamatnostādnes 

 LZA galvenā vērtība ir konkursa kārtībā ievēlētie cilvēki (zinātnieki un citu radošo profesiju
pārstāvji), kuri sekmīgi izzin, saprot un pielieto dabā un sabiedrībā pastāvošās likumsakarības.

 Ikviena mērķa sasniegšana visefektīvāk ir īstenojama balstoties uz šīm likumsakarībām. 
 LZA vadībai, lai realizētu konkrētos stratēģiskos mērķus, ir gudri jāsadarbojas ar Akadēmijas

locekļiem,  citiem  zinātniekiem  un  sabiedrības  pārstāvjiem,  kuri  vislabāk  izprot  šīs
likumsakarības  un  var  pamatoti  parādīt  un  pierādīt,  kā  doto  mērķi  sasniegt.  Tikai  šādos
argumentos balstīti priekšlikumi var gūt ievērojamu sabiedrības atbalstu. 

 LZA savā turpmākajā darbībā, izmantojot augstākminētos principus var sekmīgi attīstīties un
realizēt Hartā, citos LR normatīvajos dokumentos un statūtos paredzētos mērķus, operatīvi
nosakot prioritātes un regulāri sekojot to izpildei. 

 LZA  vadībā  ievēlētie  akadēmiķi  strādā  kā  vienota  komanda,  kurā  katrs  tās  dalībnieks  uz
savstarpējas vienošanās pamata veic Senātā apstiprinātos, konkrētos pienākumus, regulāri
informējot kolēģus par savu darbību. 

Prioritāri veicamie darbi

 Izmantojot LZA Hartā noteikto normu, ka “Saeima vai Ministru kabinets var noteikt Latvijas
Zinātņu  akadēmijai  īpašus  uzdevumus  un  pilnvaras  zinātnes  jomā”,  panākt  reālu  LZA
līdzdalību Latvijas zinātnes politikas veidošanā.

 Latvijas  zinātnes  finansēšanas  nepieciešamību  argumentēt  ar  prasību  pildīt  Zinātniskās
darbības likuma normas un balstīt uz zinātnes pozitīvo panākumu pamatiem.

 Balstoties uz LZA ievēlētajiem jaunajiem zinātniekiem, kuri  ir  arī  Latvijas Jauno zinātnieku
apvienības (LJZA) pārstāvji un citiem entuziastiem, veidot Jauno Zinātņu akadēmiju, kurā kā
juridiski patstāvīgas organizācijas cieši sadarbojas LZA un LJZA.

 Vairāk iesaistīt Valsts emeritētos zinātniekus LZA darbā, smeļoties viņu pieredzē.
 Konsekventi realizēt  demokrātisko pašpārvaldi  LZA,  balstoties uz  zinātniskās  diskusijas  un

ētikas principiem. 
 Palielināt LZA lomu zinātnieku starptautisko kontaktu veidošanā un veicināšanā, nodrošinot

iespējas Akadēmijas atbildīgajām amatpersonām sadarboties ar citām zinātņu akadēmijām
un reāli pārstāvēt Latviju starptautiskās zinātniskās organizācijās. 

 Panākt, ka LZA augstceltne tiek nodota Akadēmijas īpašumā, lai , iegūstot EK grantu resursus,
varētu nodrošināt zinātnes attīstības un inovācijas atbalsta centra izveidi šajā ēkā. 

 Stimulēt  zinātnes  attīstīšanu,  panākot  birokrātiskā  sloga  mazināšanu  un  formālo  procesu
optimizāciju, vairāk uzticoties zinātniekiem. 

 Veicināt  zinātniskos  pētījumus  un  tehnoloģiskos  procesus,  kuri  dod  ieguldījumu  dabas
aizsardzībā un negatīvo klimata pārmaiņu novēršanā.  


