
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

2021. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas starptautiskā darba virzieni bija:
1) sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām un darbs šajās 

organizācijās,
2) tikšanās ar vēstniekiem, vēstniecību pārstāvjiem, starptautisku organizāciju 

pārstāvjiem,
3) divpusējās sadarbības aktualizācija,
4) īstermiņa apmaiņas vizītes, 
5) Baltijas zinātņu akadēmiju sadarbība,
6) citas aktivitātes.

1. Sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām
2021. gadā starptautiskās zinātniskās organizācijas (piem., ALLEA, EASAC, ISC) 

organizēja konferences, ģenerālās asamblejas, tematiskās konferences, vebinārus un 
citas aktivitātes. Visi pasākumi notika tiešsaistē. 

Starptautisko zinātnisko organizāciju ziņojumi un citi materiāli tiek pārsūtīti LZA 
nodaļām un/vai Senātam, kā arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajai bibliotēkai.

2021. gadā LZA darbs starptautiskajās zinātniskajās organizācijās:
ALLEA (Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija):
apzināti iespējamie eksperti ALLEA darba grupai “Ētika zinātnē un jaunajās • 
tehnoloģijās” (Group on Ethics in Science and New Technologies);
dalība Eiropas Komisijas organizētajā apmācībā par zinātnes lomas palielināšanu • 
politikas veidošanā un zinātnieku iesaisti politikas veidošanā; 
piedalīšanās pētījumā par zinātņu akadēmiju dalību zinātnes politikas veidošanā;  • 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļā apzināti potenciālie LZA eksperti dalībai • 
projektā “Klimata ilgtspēja akadēmiskajā sistēmā”;
dalība ekspertu konkursā ALLEA un Nīderlandes Mākslu un zinātņu akadēmijas • 
projektam “Veselības nevienlīdzība Eiropā”; no LZA pieteikts viens eksperts;
dalība tiešsaistes seminārā ar ziņojumu par viltus ziņu izplatīšanu zinātnē – kā • 
identifi cēt viltus ziņas un kā tās novērst. Ar ALLEA ziņojumu “Fact or Fake? 
Tackling Science Disinformation” var iepazīties LZA mājaslapā;
dalība ALLEA ģenerālajā asamblejā, kurā LZA pārstāvēja LZA prezidents Ivars • 
Kalviņš, ārlietu sekretārs akadēmiķis Modris Greitāns, Starptautisko sakaru nodaļas 
vadītāja Ilze Trapenciere. Ģenerālās asamblejas laikā notika Somijas Zinātņu 
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akadēmijas organizēts simpozijs “Zinātne pāri robežām”, kurā diskutēja par 
starpdisciplinaritāti pētniecībā un tās ietekmi zinātnē un sabiedrībā. Tika apspriests, 
vai un kā mainās robežas starp zinātni un politiku; vai nepieciešams stiprināt zinātni 
un tās robežas, lai risinātu dezinformācijas problēmu sabiedrībā;
dalība ALLEA konferencē par akadēmisko brīvību un zinātnes komunikāciju. • 
Piedalījās LZA ārlietu sekretārs M. Greitāns un Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja 
I. Trapenciere;
sagatavots un papildināts materiāls par LZA lomu zinātnes politikas veidošanā un • 
tās attīstībā un izvērtēšanā (pēc ALLEA pieprasījuma);
piedalīšanās ALLEA organizētā 1. vebinārā par zinātņu akadēmiju lomu Covid-19 • 
apstākļos;
piedalīšanās Berlīnes Zinātnes nedēļas tiešsaistes pasākumā, kura laikā notika  • 
Madame de Staël  balvas pasniegšana un laureātes Helēnas Kelleres lekcija 
“Klimata pārmaiņas un cilvēktiesību tiesa”. Piedalījās LZA Starptautisko sakaru 
nodaļa;  
regulāra informācijas apmaiņa un sarakste ar ALLEA.• 

EASAC (Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices zinātņu akadēmiju konsultatīvā 
padome):

dalība tiešsaistes seminārā “Zinātnes komunikācija Covid-19 pandēmijas apstākļos”; • 
piedalījās LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere; 
dalība EK (JRC) seminārā “Zinātne politikas veidošanai Latvijā); piedalījās LZA • 
prezidents I. Kalviņš, LZA ārlietu sekretārs M. Greitāns, Starptautisko sakaru nodaļas 
vadītāja I. Trapenciere, ārējo sakaru organizētājs Kristaps Broks; 
dalība EASAC ikgadējā sanāksmē un darba grupā par klimata pārmaiņām. Piedalījās • 
LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere;
dalība EASAC Padomes sanāksmē un darba grupās. Piedalījās LZA Starptautisko • 
sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere.

ISC (Starptautiskā Zinātnes padome):
tiešsaistes sanāksme ar ISC valdi par ISC darbības stratēģiju turpmākajos gados;• 
ISC seminārs par vakcinācijas nevienlīdzību; piedalījās I. Trapenciere; • 
LZA dalība ISC pētījumā par Globālo risku uztveri zinātniskajās kopienās;• 
dalība ISC Ģenerālās Asamblejas sēdē (tiešsaistē). Piedalījās Starptautisko sakaru • 
nodaļa (I. Trapenciere, K. Broks). I. Trapenciere piedalījās balsojumā par ISC 
prezidenta, valdes un padomes sastāvu, budžetu un rezolūcijām, kā arī darba grupu 
sesijās;
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sagatavota LZA atbalsta vēstule ANO aktivitātei “Starptautiskais gads par • 
fundamentālo zinātni ilgtspējīgai attīstībai 2022” (International Year of Basic 
Sciences for Sustainable Development 2022);
saņemts ISC ziņojums • Global Risks Perceptions Report 2021. Saite uz ziņojumu 
ievietota LZA mājaslapā un nosūtīta LZA nodaļām. 

Japānas ZA STS Forums: 
6.–8. oktobrī tiešsaistē notika ikgadējais Japānas ZA organizētais STS Forums • 
(Science and Technology Forum). LZA tajā pārstāvēja LZA ģenerālsekretāre 
akadēmiķe Baiba Rivža un Starptautisko sakaru nodaļa (K. Broks un 
I. Trapenciere). 

ESAF ģenerālā asambleja:
Piedalīšanās Eiropas Zinātnes padomdevēju • (European Science Advisors’ Forum) 
ģenerālajā asamblejā tiešsaistē. Latvijas Zinātņu akadēmiju ESAF asamblejā 
pārstāvēja LZA ģenerālsekretāre B. Rivža, Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas 
nodaļas priekšsēdētājs P. Trapencieris, Starptautisko sakaru nodaļa (K. Broks, 
I. Trapenciere). 

2. Tikšanās ar vēstniekiem un starptautisko institūciju pārstāvjiem
28. aprīlī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa un LZA Ekonomikas institūta 
direktores Ņinas Lindes tikšanās ar Uzbekistānas vēstnieku Latvijā Kadambaju 
Sultanovu. Piedalījās arī Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere un 
starptautisko sakaru organizators K. Broks. Sanāksmē tika apspriestas zinātņu 
akadēmiju turpmākās sadarbības iespējas; LZA piedāvāja Uzbekistānas pusei 
papildinājumus sadarbības līgumā. Puses nolēma pārskatīt esošā sadarbības līguma 
saturu. Uzbekistānas vēstnieks uzaicināja LZA prezidentu I. Kalviņu piedalīties 
Uzbekistānas prezidenta vēlēšanu ofi ciālajā novērošanā.
20. augustā•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Kazahstānas vēstnieku 
Timuru Primbetovu. Piedalījās LZA Ekonomikas institūta direktore Ņ. Linde un 
starptautisko sakaru organizators K. Broks. Sanāksmē tika apspriestas zinātņu 
akadēmiju turpmākās sadarbības iespējas.
20. septembrī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Kazahstānas ZA 
akadēmiķi Abdraimu Bakitdžanu (Abdraim Bakytzhan). Piedalījās LZA Ekonomikas 
institūta direktore Ņ. Linde, Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere 
un starptautisko sakaru organizators K. Broks.  Apsprieda dalību Kazahstānas 
ZA organizētajās augsta līmeņa starptautiskajās konferencēs un citus sadarbības 
jautājumus.
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20.–24. septembrī•  LZA notika Ukrainas Politikas zinātņu akadēmijas prezidenta 
Petro Miroņenko un delegācijas vizīte LZA. P. Miroņenko pasniedza Ukrainas 
Politikas zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa diplomu akadēmiķim Ojāram 
Spārītim, tikās ar LZA Sociālo zinātņu nodaļas pārstāvjiem un apsprieda turpmākās 
sadarbības virzienus žurnālu redkolēģijās, dalību konferencēs, kopīgu konferenču 
rīkošanu un citus sadarbības aspektus. P. Miroņenko dāvināja grāmatas Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
14. oktobrī•  LZA ģenerālsekretāre akadēmiķe B. Rivža un Starptautisko sakaru 
nodaļas vadītāja I. Trapenciere piedalījās seminārā par godu Kazahstānas 30 gadu 
neatkarības gadadienai. 
19. oktobrī•  notika LZA prezidenta I. Kalviņa tikšanās ar Čehijas Republikas 
vēstnieci Latvijā Janu Hinkovu (Jana Hynková) un Čehijas Republikas vēstniecības 
pirmo sekretāri Martu Huškovu (Marta Hušková). Piedalījās LZA Starptautisko 
sakaru nodaļas vadītāja I. Trapenciere. Puses apsprieda Latvijas Zinātņu akadēmijas 
un Čehijas Zinātņu akadēmijas līdzšinējo sadarbību, kā arī turpmākās sadarbības 
iespējas un virzienus. Tika apspriesta Čehijas Zinātņu akadēmijas prezidentes Evas 
Zažimalovas (Eva Zažímalová) vizīte Latvijā.
22.–25. oktobrī•  LZA prezidents I. Kalviņš bija komandējumā Uzbekistānā, kur 
piedalījās Uzbekistānas vēlēšanu procedūras novērošanā, kā arī tikās ar Uzbekistānas 
ZA prezidentu B. Juldaševu un akadēmijas vadību, pārrunājot turpmākās sadarbības 
iespējas, un dalījās pieredzē par inovāciju veicināšanu. I. Kalviņš apmeklēja 
Taškentas Farmaceitisko institūtu, tikās ar rektoru Kamalu Rizajevu, profesūru 
un studentiem, nolasīja lekciju un tika ievēlēts par Farmaceitiskā institūta goda 
profesoru. I. Kalviņš apmeklēja Materiālzinātņu institūtu, tā inovāciju poligonu 
un saules enerģijas izmantošanas kompleksu; kā arī apmeklēja Augu valsts vielu 
ķīmijas institūtu, ar direktoru Šomansuru Sagdulajevu (Shomansur Sh. Sagdullaev) 
apsprieda sadarbības iespējas inovācijā un zinātnes komercializācijā. I. Kalviņš 
apmeklēja arī Krievijas Pļehanova Ekonomikas universitāti Taškentā; ar rektoru 
Kalandaru Abdurahmanovu pārrunāja ekonomikas nozares speciālistu sagatavošanas 
aspektus.
22. novembrī•  sagatavota atsauksme par Apvienoto Arābu Emirātu šeiha 
premjerministra un viceprezidenta Muhameda bin Rašida al Maktuma grāmatām, 
kas tulkotas latviešu valodā. 
1. decembrī•  nosūtīts LZA apsveikuma raksts Kazahstānas Republikas izdevumam 
par godu Kazahstānas Republikas neatkarības 30. gadadienai.
2022. gada 12. janvārī•  LZA viesojās Japānas vēstnieks Latvijā Jasuši Takase 
(Yasushi Takase) un vēstniecības otrā sekretāre Idzumi Močidzuki (Izumi 
Mochizuki). Vēstnieku pieņēma LZA prezidents I. Kalviņš, LZA viceprezidents 
O. Spārītis, LZA prezidenta padomniece starptautiskos jautājumos I. Trapenciere un 
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ārējo sakaru organizators K. Broks. LZA prezidents I. Kalviņš apsveica vēstnieku ar 
stāšanos amatā, augstu novērtējot Japānas valdības stipendijas zinātnē un izglītībā, 
kā arī Japānas vēstniecības aktivitātes kultūras jomā, t.sk. Japānas un Latvijas 
draudzības simtajā gadā. I. Kalviņš sniedza ieskatu LZA darbībā un sadarbībā ar 
Japānu. O. Spārītis izvērtēja līdzšinējo STS forumu nozīmību. Japānas vēstnieks 
Latvijā J. Takase un LZA prezidents I. Kalviņš apsprieda turpmākās sadarbības 
potenciālos virzienus.

3. Divpusējā sadarbība ar citu valstu zinātniskajām akadēmijām
Latvijas Zinātņu akadēmijai ir spēkā divpusējie sadarbības līgumi ar vairāk nekā 30 • 
valstu zinātņu akadēmijām un zinātniskajām institūcijām. 
2021. gada janvārī tika uzsāktas sarunas ar Bulgārijas un Čehijas zinātņu akadēmijām • 
par sadarbības līgumu protokolu papildinājumiem un atsevišķu sadarbības 
nosacījumu maiņu. 2021. gada pirmajā pusgadā apstiprināts Bulgārijas un Čehijas 
līgumu protokolu saturs.
2021. gada aprīlī uzsāktas sarunas par LZA un Uzbekijas ZA sadarbības līguma • 
saturu un iespējamajiem papildinājumiem.  
2021. gada aprīlī LZA un Čehijas ZA izsludināja jauno sadarbības projektu konkursu • 
2022.–2024. gadam. Konkursa nolikums un pieteikuma iesniegšanas noteikumi 
publicēti LZA un Čehijas ZA mājaslapā. Ir apstiprināts viens kopprojekts. 
2021. gada jūnijā kopā ar Bulgārijas ZA sagatavots sadarbības projektu pieteikumu • 
nolikums 2022.–2024. gadam, izsludināts konkurss LZA un Bulgārijas ZA 
mājaslapā. Apstiprināti divi sadarbības projekti.
2021. gada kopā ar Polijas ZA papildināts sadarbības projektu konkursu nolikums, • 
izsludināts projektu konkurss LZA un Polijas ZA mājas lapā. Apstiprināti seši 
sadarbības projekti. 
2021. gada oktobrī uzsāktas sarunas ar Polijas ZA par sadarbības līgumu protokola • 
papildinājumiem un atsevišķu sadarbības nosacījumu maiņu.

2018.–2021. gadā īstenotie sadarbības projekti
Laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam tika īstenoti desmit zinātniskās sadarbības 

kopprojekti ar LZA sadarbības akadēmijām (Bulgārijas ZA, Čehijas ZA un Polijas ZA).  
Visvairāk kopprojektu tika realizēti humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tika īstenoti 
kopprojekti arī medicīnas, bioloģijas un fi zikas nozarēs.
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LZA – Čehijas ZA (ČZA) sadarbības projekti (2018.–2021. gads) 
Latviešu un rietumslāvu lingvistiskie un kultūras kontakti: pagātne, tagadne, • 
perspektīva (akadēmiķe Anna Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Miroslavs 
Jankovjaks (Mirosław Jankowiak), ČZA Slāvu valodu institūts). 
Plānas plēves optoelektronikai – sagatavošana un defektu pētījumi II (akadēmiķis, • 
prof. Jurijs Dehtjars, RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju 
institūts; Dr. Mihails Novotnijs (Michael Novotny), ČZA Fizikas institūts).

LZA – Bulgārijas ZA (BZA) sadarbības projekti (2018.–2021. gads)
Digitālo ekosistēmu attīstība un ieviešana mākslas, kultūras un izglītības jomā • 
(Gita Seņka, Latvijas Kultūras koledža; asoc. prof. Dr. Desislava Paneva-Marinova 
(Desislava Paneva-Marinova), BZA Matemātikas un informātikas institūts).
Ādas audzēju multispektrālā un fl uorescentā attēlošana (akadēmiķis Jānis Spīgulis, • 
LU Atomfi zikas un spektroskopijas institūts; asoc. prof. Ekaterina Borisova 
(Ekaterina Borisova), BZA Neorganiskās ķīmijas institūts).
Baktēriju un micēlijsēņu mijiedarbības optimizēšana ogļūdeņražu biodegradācijas • 
procesā (Dr. Olga Mutere, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts; asoc. 
prof. Zlatka Aleksijeva (Zlatka Alexieva), BZA Mikrobioloģijas institūts). 
Reliģija un identitāte Bulgārijā un Latvijā (• Dr. Inese Runce, LU Filozofi jas un 
socioloģijas institūts; asoc. prof. Ekaterina Anastasova (Ekaterina Anastasova), 
BZA Folkloras un etnoloģijas institūts un Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas 
muzejs). 
Persistenta cilvēka herpesvīrusa infekcija kā autoimūnā tireoidīta attīstības • 
veicinātājfaktors (akadēmiķe, asoc. prof. Modra Murovska, RSU A. Kirhenšteina 
Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts; asoc. prof. Katerina Todorova (Katerina 
Todorova), BZA Eksperimentālās morfoloģijas, patoloģijas un antropoloģijas 
institūts).

LZA – Polijas ZA (PZA) sadarbības projekti (2018.–2021. gads)
Pagātne tagadnē. Postpadomju mantojums Polijā un Latvijā II (• Dr. Ilze Boldāne-
Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Dagnoslavs Demskis (Dagnoslaw 
Demski), PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts). 
Livonija un Polijas – Lietuvas ūnija (Žečpospoļita) 16.−18. gs. (• Dr. Mārīte Jakovļeva, 
LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Boguslavs Dubašs (Bogusław Dybaś), PZA 
Vēstures institūts).
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Polijas−Latvijas, Latvijas−Polijas lingvistiskās un kultūras saites (akadēmiķe Anna • 
Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Malgožata Ostrovka (Malgorzata 
Ostrowka), PZA Slāvu valodas institūts).

Jaunie sadarbības projekti
2021. gadā izsludināto konkursu rezultātā tika noslēgti deviņi jauni sadarbības 

projekti ar sadarbības akadēmijām. Sadarbības projekti ar Čehijas un Polijas zinātņu 
akadēmijām tika noslēgti uz trim gadiem, bet ar Bulgārijas ZA tika noslēgti kopprojekti 
uz diviem gadiem. Joprojām vairums kopprojektu ir no humanitāro un sociālo zinātņu 
nozares, bet ir arī noslēgti kopprojekti ķīmijas, fi zikas un medicīnas nozarēs. 

LZA – Čehijas ZA sadarbības projekti (2022.–2024. gads)
Inovatīvi polioli no atjaunojamām izejvielām un uzlabotas to raksturojošās metodes. • 
(Uģis Cābulis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts; Hineks Benešs (Hynek 
Beneš), ČZA Makromolekulārās ķīmijas institūts). 

LZA – Bulgārijas ZA sadarbības projekti (2022.–2023. gads)
Mākslas un kultūras objektu digitalizācija izglītības vajadzībām (Gita Seņka, Latvijas • 
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža; Dr. Desislava Paneva-Marinova 
(Desislava Paneva-Marinova), BZA Matemātikas un informātikas institūts).
Reliģiskās tradīcijas un identitāte – transformācijas un metamorfozes (no • 
tradicionālās kultūras līdz reliģijas postmodernajām dimensijām) Bulgārijā–Latvijā 
(Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Filozofi jas un socioloģijas institūts; Ekaterina 
Anastasova (Ekaterina Anastasova), BZA Folkloras un etnoloģijas institūts un 
Latvijas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs).

LZA – Polijas ZA sadarbības projekti (2022.–2024. gads)
Etniskās/etnogrāfi skās izrādes Polijā un Latvijā: Mūsdienu perspektīvas un pieejas. • 
(Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Dagnoslavs Demskis 
(Dagnosław Demski), PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts).
Latviešu–poļu, poļu–latviešu valodniecības un kultūras sakari (Anna Stafecka, LU • 
Latviešu valodas institūts; Malgožata Ostrovka (Małgorzata Ostrówka), PZA Slāvu 
valodas institūts).
Poļu un latviešu kultūras, politiskie un literārie kontakti no 18. līdz 20. gs. (Ēriks • 
Jēkabsons, LU Latvijas vēstures institūts; Terēza Račka-Ježorska (Teresa Rączka-
Jeziorska), PZA Literatūras pētniecības institūts).
Livonija un Polijas-Lietuvas Republika no sešpadsmitā līdz astoņpadsmitajam • 
gadsimtam (Mārīte Jakovļeva, LU Latvijas vēstures institūts; Boguslavs Dubašs 
(Bogusław Dybaś) PZA Vēstures institūts).
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AGB un pēc-AGB objektu aizplūšanas dinamika un ķīmija (Laimonis Začs, LU • 
Lāzeru centrs; Romans Ščerba (Roman Szczerba), PZA Nikolaja Kopernika 
Astronomijas centrs).
Perifēro šūnu pretiekaisuma kapacitāte insulta pacientiem (Marina Makrecka- • 
Kūka, Latvijas Organiskās sintēzes institūts; Anna Kovaļska (Anna Kowalsk), PZA 
Cilvēka ģenētikas institūts).

4. Īstermiņa apmaiņas vizītes
Sakarā ar Covid-19 pandēmiju apmaiņas braucienu skaits ir bijis ļoti mazs: viens 

Latvijas zinātnieks ir devies īstermiņa apmaiņas vizītē uz Polijas ZA. 2021. gadā 
notikušas septiņas ārvalstu zinātnieku ienākošās apmaiņas vizītes. LZA uzņēma 
Čehijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas zinātniekus, kas LZA pavadīja pavisam 48 
dienas. Informāciju par ienākošajām vizītēm skatīt tabulā.

Ienākošās apmaiņas vizītes 

Valsts Dalībnieku skaits Dienu skaits

Čehija 1 6
Lietuva 3 12
Igaunija 1 14
Polija 2 12
Kopā 5 32

5. Baltijas zinātņu akadēmiju sadarbība
Pēc LZA iniciatīvas tika sarīkota Baltijas valstu zinātņu akadēmiju starptautisko • 
nodaļu tiešsaistes sanāksme, lai apspriestu Baltijas zinātņu akadēmiju pozīciju 
starptautiskajās organizācijās (ALLEA, ISC, EASAC, IAP). Sanāksmē tika 
aktualizēts jautājums par Baltijas intelektuālās sadarbības konferenci (BISK), 
gatavošanos šai konferencei, Baltijas ZA medaļas Nolikumu, kā arī citi jautājumi.
28.–29. jūnijā notika BISK konference “Matemātika sabiedrībai” Tallinā; tā • 
notika hibrīdformātā. Latvijas ZA konferencē pārstāvēja trīs referenti – LZA 
akadēmiķis A. Ambainis, LZA korespondētājloceklis Arnis Sauka un LZA 
korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš. LZA delegāciju vadīja LZA viceprezidents 
akadēmiķis O. Spārītis. 
BISK konferencē tika pasniegtas Baltijas ZA medaļas un diplomi. Atšķirībā no • 
iepriekšējām BISK konferencēm 2021. gadā tika piešķirtas četras medaļas. 
Baltijas ZA medaļa un diploms tika piešķirts LZA akadēmiķim Andrim Ambainim. • 
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LZA saņēmusi pateicības vēstuli no Igaunijas ZA par ieguldījumu BISK konferences • 
sagatavošanā.
Baltijas ZA konferencē tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi. Akadēmiķis O. Spārītis • 
izvirzīja LZA nākamās BISK rīkošanai Rīgā 2023. gadā. 
17. septembrī LZA prezidents I. Kalviņš parakstīja Baltijas ZA Deklarāciju par • 
sadarbību sociālajās zinātnēs. 

6. Citas aktivitātes 
Sagatavots un publicēts informatīvs materiāls par LZA starptautisko darbu • 
publicēšanai laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”. 
Koordinēta LZA 2021. gada gadagrāmatas angļu valodā sagatavošana, tulkošana • 
un rediģēšana. 
Koordinēta LZA 2022. gada gadagrāmatas angļu valodā sagatavošana.• 
Tiek organizēta LZA Gadagrāmatas nogādāšana ārvalstu vēstniecībām Latvijā un • 
gadagrāmatas elektroniskā un drukātā izdevuma nosūtīšana Latvijas vēstniecībām 
ārvalstīs. 

                                                      Sagatavoja Ilze Trapenciere un  Kristaps Broks
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