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Saīsinājumi

ALLEA European Federation of Academies of Sciences and Humanities
(Eiropas zinātņu akadēmiju federācija)

ANM ES Atveseļošanas un noturības mehānisms  
EASAC European  Academies'  Science  Advisory  Council  (25  zinātņu

akadēmiju no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijas,
Šveices un Apvienotās Karalistes zinātņu akadēmiju, ALLEA
un Academia Europaea konsultatīvā padome)

EM Ekonomikas ministrija
ES Eiropas Savienība
ESF Eiropas Savienības struktūrfondi
Euro-CASE European  Council  of  Academies  of  Applied  Sciences,

Technologies and Engineering (23 Eiropas zinātņu akadēmiju
apvienība)

FEAM Federation  of  European  Academies  of  Medicine  (Eiropas
medicīnas zinātņu akadēmiju federācija)

IAC InterAcademy Council (Globālā zinātņu akadēmiju padome)
IAMP InterAcademy  Medical  Panel (Globālais  medicīnas  zinātņu

akadēmiju tīkls)
IAP InterAcademy  Partnership,  the  global  network  of  science

academies (Globālais zinātņu akadēmiju tīkls)
ISC International Science Council (Starptautiskā zinātnes padome)
IZM Izglītības un zinātnes ministrija
KM Kultūras ministrija
Latvijas PSR Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LBAS Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIZDA Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība
LJZA Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
LOSP Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
LPS Latvijas Pašvaldību savienība
LR Latvijas Republika
LTRK Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
LZA Latvijas Zinātņu akadēmija
LZA EI Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
LZA EPPI Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Eiropas  politikas  pētījumu

institūts
LZP Latvijas Zinātnes padome
LZS Latvijas Zinātnieku savienība
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MK Ministru kabinets
P & A Pētniecība un attīstība
P & I Pētniecība un inovācija
PKC Pārresoru koordinācijas centrs
RIS 3 Research & Innovation Smart  Specialisation Strategy (Viedās

specializācijas stratēģija)
UAI Union  Académique  Internationale (Starptautiskā  humanitāro

zinātņu akadēmiju apvienība)
UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
UNESCO LNK UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
VEZ Valsts emeritētie zinātnieki
VIAA Valsts izglītības un attīstības aģentūra
VM Veselības ministrija
VPP Valsts pētījumu programma
VK Valsts kanceleja
ZM Zemkopības ministrija
ZTAIP 2021–
2027 

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes
2021.–2027. gadam
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Kopsavilkums

Latvijas  Zinātņu  akadēmija  (turpmāk  –  LZA)  darbojas  atbilstoši  Latvijas
Zinātņu akadēmijas Hartai  (turpmāk – Harta),  kas nosaka  LZA darbības mērķus,
pamatvirzienus,  tiesisko  un  ekonomisko  pamatu,  pārvaldes  sistēmu,  tiesības  un
pienākumus; Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtiem (turpmāk – Statūti), kas detalizē
Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartā noteiktos galvenos regulējumus;  un attiecīgajā
laika posmā – Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības stratēģijai  2015.–2020. gadam.

Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  stratēģija  2021.–2027.  gadam (turpmāk  –
Stratēģija)  ir  apstiprināta  LZA  Senātā  2021.  gada  15.  jūnijā.  Stratēģija ir  vidēja
termiņa darbības plānošanas dokuments, kurā noteikta LZA darbības misija, vīzija,
mandāts, mērķi un uzdevumi, darbības virzieni un sasniedzamie rezultāti. Stratēģijai
ir trīs daļas: vispārīgā, programmu un pielikumu daļa. 

Vispārīgā daļa nosaka LZA darbības misiju un vīziju, mandātu, mērķi, kā arī
sniedz LZA darbības ārējās un iekšējās vides izvērtējumu. Programmu daļā raksturoti
galvenie LZA darbības virzieni, bet pielikumos izskatīts LZA darbības saimnieciskais
pamats, tai skaitā LZA Augstceltnes izmantošana – ēkas attīstības vīzija.   

Katru gadu tiek izstrādāts  rīcības  plāns  Stratēģijas rezultātu  aktualizēšanai.
Stratēģijas un rīcības plāna izpildes rezultātus reizi gadā izskata LZA Senāts, kas var
pieņemt  lēmumus  par  Stratēģijas pārskatīšanu  un  labojumu  ieviešanu.  Stratēģijas
īstenošanas pārraudzību veic LZA Prezidijs.

LZA pārskatu par savu darbību sniedz ikgadējā drukātā izdevumā “Latvijas
Zinātņu akadēmijas Gadagrāmata”, kas ir pieejams arī elektroniski LZA mājaslapā
www.lza.lv,  un  sagatavo  ikgadēju  atskaiti  atbilstoši  LR  Izglītības  un  zinātnes
ministrijas (IZM) un LZA līgumā noteiktajam par valsts deleģēto funkciju izpildes
finansējuma izlietojumu. 
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1. Vispārīgā daļa

1.1. Vēsturisks atskats

Zinātņu akadēmija Latvijā tika izveidota 1946. gadā. Latvijas PSR Zinātņu
akadēmija bija republikas galvenais zinātniskais centrs, zinātnisko iestāžu darbības
koordinators, pēc būtības pildīja ministrijai atbilstošas funkcijas. Līdz 1990. gada 15.
martā  tika  izveidota  LZA  –  Eiropas  valstīm  raksturīga  klasiska  tipa
personālakadēmija, kas darbojas kā ievēlētu izcilu zinātnieku un citu gara darbinieku
kopums. 

Latvijas  Zinātņu akadēmijas  Statūtos  (pieņemti  ar  1992.  gada 14.  februāra
kopsapulces  lēmumu)  un  Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Hartā  (pieņemta  LZA
kopsapulcē  1996.  gada  22.  novembrī  un  apstiprināta  LR Saeimā  1997.  gada  23.
janvārī) ir formulēti un nostiprināti jaunā tipa zinātniskās institūcijas darbības mērķi,
pamatvirzieni  un  darbības  principi,  akadēmijas  locekļu  statuss,  atsevišķu  locekļu
kategoriju skaita normatīvi un ievēlēšanas kārtība, LZA pasākumu organizācija un
norise, LZA pārvalde, vēlētās institūcijas un amatpersonas un to ievēlēšanas kārtība,
LZA īpašums un līdzekļi. 

1.2. LZA statuss un mandāts

LZA darbību nosaka šādi ārējie normatīvie akti: 
– Zinātniskās  darbības  likums (pieņemts  2005.  gada  14.  aprīlī)  nosaka

LZA juridisko stāvokli  LR valsts pārvaldes sistēmā:  “LZA sastāv no
vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un valsts pārvaldes sistēmā
ir  atvasināta  publisko  tiesību  persona  ar  autonomu  kompetenci,  kuras
tiesības un pienākumi noteikti tās Hartā, šajā likumā un citos likumos, kā
arī tās statūtos un kuru daļēji finansē no valsts budžeta. Latvijas Zinātņu
akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā ir  norādīti  Latvijas Zinātņu
akadēmijas darbības mērķi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati,
pārvaldes sistēma, tiesības un pienākumi” (20. pants); līdzdalību Latvijas
Zinātnes  padomes  (LZP)  darbībā1 (1  6.     pants  )  un  valsts  pētījumu
programmu (VPP) mērķu un uzdevumu noteikšanā:  “Valsts pētījumu
programmu mērķus  un  uzdevumus  nosaka  attiecīgās  nozaru  ministrijas,
konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.
Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu

1 LZA līdzdalība LZP darbībā definēta LZP Nolikumā: – LZP sadarbībā ar LZA veic pasākumus Eiropas zinātnieku
ētikas  hartā  nostiprināto principu iedzīvināšanai  (LZP Nolikums,  4.15. punkts);  –  LZ pārstāvis  darbojas  LZP
Konsultatīvās padomes sastāvā (LZP Nolikums, 14. punkts).
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programmu  projektu  konkursa  kārtībā  var  piešķirt  valsts  pētījumu
programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem
valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu
organizē  un  īsteno  Latvijas  Zinātnes  padome”(35.    pants  );  tiesības  par
īpašiem  nopelniem  zinātnē  piešķirt  goda  doktora  (Doctor  honoris
causa,  Dr. h. c.) grādu  un  ar  LZA  koleģiālo  pārvaldes  institūciju
apstiprinātu  nolikumu  noteikt  goda  doktora  grāda  piešķiršanas
procedūru un kārtību (12. pants); tiesības pieņemt lēmumus par valsts
emeritētā  zinātnieka  (VEZ)  statusa  piešķiršanu  un  organizēt  VEZ
grantu izmaksu (12  1  . pants  );

– Valsts  valodas likums (pieņemts  1999.  gada  9.  decembrī)  nosaka  LZA
uzdevumu  latviešu  valodas  vienotas  zinātniskās  terminoloģijas  izstrādē,
apstiprināšanā un lietošanā (22. pants);

– LR Ministru kabineta rīkojums Nr. 131 Par Latvijas Zinātņu akadēmijas
padotības  īstenošanu (pieņemts  2006.  gada  24.  februārī)  nosaka,  ka
“Ministru  kabinets  Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  –  atvasinātas  publiskas
personas – padotību īsteno ar izglītības un zinātnes ministra starpniecību”. 

LZA zinātnisko un saimniecisko darbību nosaka tās pamatdokumenti:
– Latvijas Zinātņu akadēmijas Harta – pieņemta LZA kopsapulcē 1996. gada

22. novembrī, apstiprināta LR Saeimā 1997. gada 23. janvārī;
– Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Statūti –  apstiprināti  ar  LZA kopsapulces

1992. gada 14. februāra lēmumu Nr. 7 (grozīti ar LZA kopsapulces 1992.
gada 24. novembra, 1993. gada 11. februāra, 1994. gada 18. februāra, 1997.
gada 21. novembra, 2002. gada 4. aprīļa,  2008. gada 3. aprīļa, 2012. gada
29. novembra, 2020. gada 8. oktobra lēmumu).

Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā nacionālā, reģionālā un ES līmeņa
attīstības plānošanas dokumenti:

– Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–2027.
gadam (ZTAIP 2021–2027), apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada
14. aprīļa rīkojumu Nr. 246; 

– Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (LIAS 2030)2;
– Nacionālais attīstības plāns  2021.–2027. (NAP 2027)3;

2 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam 
3 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam 
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– Izglītības  attīstības  pamatnostādnes  2021.–2027.  gadam  (IAP  2027)4

(izstrādes procesā);

– Nacionālās  industriālās  politikas  pamatnostādnes  2021.–2027.  gadam5

(izstrādes procesā); 
–  Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (DTP 2027)

(izstrādes procesā); 
–  Sabiedrības  veselības  pamatnostādnes  2021.–2027.  gadam  (SVP 2027)

(izstrādes procesā);
– Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (RPP 2027)6;
– Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (KPP 2027) (izstrādes

procesā);
– Valsts  pārvaldes  attīstības  pamatnostādnes  2021.–2027.  gadam  (VPAP

2027) (izstrādes procesā);
– ES Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2050 “Tīra planēta visiem”7 ;
– Eiropas Zaļais kurss8;
– ES Industriālā stratēģija 20309;
– Eiropas Digitālā stratēģija10;
– Eiropas  Savienības  Atveseļošanas  un  noturības  mehānisms11,  Latvijas

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns.
LZA  Stratēģija balstās  arī  uz  to,  ka  Eiropas  Savienībā  (ES)  zinātņu

akadēmijām  ir  būtiska  loma  neatkarīgu  zinātnisku  viedokļu  un  ieteikumu
sagatavošanā  ES  kopējās  politikas  veidošanai,  kas  veicina  LZA  starptautisko
pārstāvniecību un ietekmi. 

Latvijas un citu Eiropas zinātņu akadēmiju sadarbības pamats ir piecu Eiropas
akadēmiju organizāciju  –  ALLEA (All  Europe Academies,  kur LZA ir  dalībnieces
statuss);  Academia  Europaea (pārstāvēti  Latvijas  zinātnieki);  EASAC  (European
Academies' Science Advisory Council, kur LZA ir dalībnieces statuss);  Euro-CASE
(European  Council  of  Academies  of  Applied  Sciences,  Technologies  and
Engineering) un  FEAM  (Federation of European Academies of Medicine) – 2015.
gada 26. martā parakstītais Saprašanās memorands, ko atzinīgi novērtējusi Eiropas

4 Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01 
5 Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01 
6 Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam 
7 Pieejams: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 
8 Pieejams: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv 
9 Pieejams: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en 
10 Pieejams: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy 
11 Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM
%3A2020%3A456%3AFIN 
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http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01


Komisija,  2015.  gada  maijā  izdodot  dokumentu  “Strengthening  Evidence  Based
Policy Making through Scientific Advice. Reviewing existing practice and setting up
a  European  Science  Advice  Mechanism”  par  Eiropas  zinātnes  konsultāciju
mehānisma (Scientific Advice Mechanism12) izveidošanu.

LZA darbības īstenotājas ir četras LZA zinātņu nodaļas: 

 Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (FTZN); 
– Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (HSZN);
– Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶMZN);
– Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa (LMZN).
LZA izpilda  Zinātniskās darbības likumā  noteiktās zinātniskās institūcijas

prasības,  un  ir reģistrēta  Latvijas  Zinātnisko  institūciju  reģistrā kā  atvasināta
publisko  tiesību  persona  (reģistrācijas  Nr.  184050).  LZA ir  tiesības  iesaistīties
Latvijas valsts un ES finansēto pētījumu un projektu izpildē. LZA ir reģistrēta arī
Eiropas Komisijas finansējuma un konkursu portālā, un tai ir piešķirts PIC kods
(998455048),  kas  ļauj  piedalīties  ES  pētniecības  un  inovāciju  programmas
“Apvārsnis 2020” un citu programmu konkursos. 

Katru gadu LZA slēdz līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju par
valsts funkciju izpildes finansējumu, vienojoties, ka LZA:

– īsteno pamatfunkcijas saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu; 
– izdod  LZA,  Latvijas  Zinātnes  padomes  un  Latvijas  Zinātnieku

savienības laikrakstu “Zinātnes Vēstnesis”;
– izdod zinātnisko žurnālu “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”;
– nodrošina LZA Terminoloģijas komisijas darbību;
– nodrošina LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu piešķiršanu;
– organizē valsts emeritēto zinātnieku statusa un grantu piešķiršanu.

1.3. LZA misija un attīstības vīzija

LZA kā Eiropas tipa zinātniskajā izcilībā balstīta personālakadēmija īsteno
Eiropas  zinātņu  akadēmijai  tradicionālās  funkcijas.  LZA  ir  nacionālas  un
starptautiskas nozīmes daudznozaru zinātnes un inovācijas izcilības, ekspertīzes un
popularizēšanas centrs, kā arī Latvijas zinātnes pārstāve starptautiskā vidē. 

Vienlaikus  kā  valsts  pārvaldes  sistēmas  subjektam  un  kā  zinātnes
demokrātiskas  pašpārvaldes  organizācijai  LZA  misija  ir  veicināt  Latvijas
sabiedrības un valsts ilgtspēju un radošo izaugsmi, sekmējot zinātnes, tehnoloģiju,
pētniecības un inovācijas attīstību, sniedzot pētniecībā balstītu ekspertīzi un atbalstu
valstiski nozīmīgu projektu sagatavošanā un izvērtēšanā, veicinot zinātnieku iespēju
12 Pieejams: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-

advice_092019.pdf 
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izpausties  savā  radošajā  darbā  un  aktīvi  iesaistīties  starptautiskajā  zinātniskajā
darbībā dabaszinātņu, lietišķo zinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu jomās.

LZA attīstības vīzija par Stratēģijas īstenošanas rezultātu:
– LZA kā autonoma organizācija efektīvi sadarbojas ar LR Saeimu un tās

komisijām,  Valsts  prezidenta  biroju,  Ministru  prezidentu  un  Ministru
kabinetu, Izglītības un zinātnes ministriju un pārējām nozaru ministrijām,
LZP,  augstskolām,  uzņēmumiem  un  to  puduriem,  kā  arī  ar  nozaru
profesionālajām asociācijām, nozaru kompetences centriem u. c., izglītības,
tehnoloģijas  attīstības,  pētniecības  un  inovācijas  jomas  dalībniekiem,
nolūkā  nodrošināt,  ka būtiski  pieaug  LZA  ietekme  uz  Latvijas
zinātnes,  tehnoloģiju  attīstības  un  inovācijas  politikas  īstenošanas
procesiem, kur LZA īsteno vienlaikus padomdevēja un rīcībpolitikas
veidotājas institūcijas funkcijas ar sevišķi augstu kompetences līmeni.
Savu ietekmi uz zinātnes un inovāciju politiku Latvijā un sociālā partnera
tiesības LZA īsteno, izmantojot sadarbību ar LZP, Latvijas Pētniecības un
inovācijas  stratēģisko  padomi  un  sociālajiem  partneriem  –  Latvijas
Tirdzniecības  un  rūpniecības  kameru  (LTRK),  Latvijas  Darba  devēju
konfederāciju  (LDDK),  Latvijas  Pašvaldību  savienību  (LPS),  Latvijas
Brīvo  arodbiedrību  savienību  (LBAS),  kā  arī  ar  citām  inovatīvās
ekonomikas veicināšanai izveidotām organizācijām;

– LZA pilnvērtīgi iekļaujas Eiropas zinātņu akadēmiju saimē un aktīvi
piedalās  Eiropas  Savienības  kopējās  zinātnes  un  inovāciju  politikas
veidošanā; 

– LZA kļūst par vienu no vadošajiem zinātniskās un inovatīvās darbības
pārstāvjiem Baltijas jūras reģionā un ieņem atzītu vietu Eiropas zinātņu
akadēmiju saimē;

– būtiski pieaug LZA loma Latvijas zinātniskā un inovatīvā potenciāla
apzināšanā  un  popularizēšanā,  dodot  īpašu  ieguldījumu  Latvijas
tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā;

– LZA Augstceltne kļūst  par augsto tehnoloģiju puduru un inovācijas
atbalsta struktūru mājvietu, kā arī zinātnes, zinātnes popularizēšanas un
kultūras centru;

– LZA efektīvi darbojas latviešu kultūras un valodas saglabāšanas jomā,
nodrošinot latviešu valodas pozīciju stiprināšanu un attīstību terminoloģijas
jomā;

– LZA piedalās valsts pētījumu programmu (VPP) īstenošanā, tai skaitā
Stratēģijas darbības laikā aktīvajos VPP projektos: 
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– vada VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”
projektu  “Latvijas  valsts  un  sabiedrības  izaicinājumi  un  risinājumi
starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)” (2018–2022);

– vada  VPP  “Covid-19  seku  mazināšanai”  projektu  “Ekonomiskais,
politiskais  un  juridiskais  ietvars  Latvijas  tautsaimniecības  potenciāla
saglabāšanai  un  konkurētspējas  pieauguma  veicināšanai  pēc  pandēmijas
izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” (2020–2021);

– LZA piedalās  jaunu VPP izveidē  tādās  jomās kā  sabiedrības  veselība,
tautsaimniecības  attīstība,  latviešu  valodas  saglabāšana  un  attīstība,
nacionālā  identitāte  u. tml.,  kā  arī  iesaistās  VPP “Letonika  latviskas  un
eiropeiskas sabiedrības attīstībai” konceptuālā ietvara izstrādē;

– LZA sekmē emeritēto zinātnieku iesaistīšanos aktīvā zinātniskā darbā
un zinātnes popularizēšanā un iestājas par mūža pabalsta jeb granta
palielinājumu valsts emeritētajiem zinātniekiem.

1.4. LZA darbības galvenie mērķi un pamatvirzieni

Atbilstoši  Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Hartā  noteiktajam, LZA  darbības
galvenie mērķi un pamatvirzieni ir: 

– zinātnes attīstīšana, pētījumu veicināšana un veikšana fundamentālo
un lietišķo zinātņu jomā, Latvijas tautas un valsts vēstures, kultūras
un valodas izpētes un izkopšanas sekmēšana, kā arī ar Latvijas dabas
resursiem,  to  optimālas  izmantošanas  iespēju  un  apkārtējās  vides
aizsardzību saistītu pētījumu atbalstīšana;

– Latvijas  un  globālo  attīstības  procesu  zinātniska  prognozēšana,
sabiedrības  un  valdības  operatīva  informēšana  par  dažādu
tautsaimniecisku, kultūras, sociāla un cita rakstura, tostarp saistītu ar
klimata  pārmaiņu  un  pandēmiska  rakstura  parādību,  norišu  un
projektu  vēlamām  un  nevēlamām  sekām.  Apzinoties  nepieciešamību
veicināt un atbalstīt ekonomikas transformācijas procesu valstī, kas ir viens
no  galvenajiem  ES  Atveseļošanas  un  noturības  mehānisma  (ANM)
uzstādījumiem, LZA īsteno tehnoloģiju pārneses un inovāciju atbalstu,
koordinē  un  veicina  radošuma,  inovācijas  un  tehnoloģiju  pārneses
platformas izveidi uz LZA bāzes;

– Zinātnes,  tehnoloģijas  attīstības  un  inovācijas  pamatnostādnes  2021.–
2027.  gadam (ZTAIP 2021–2027) definē LZA kā līdzatbildīgo institūciju
vairāku rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanā.
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1.5. LZA rīcībpolitikas mērķi 

Pildot  Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartā un LR normatīvajos regulējumos
noteiktās  zinātnes  un  inovācijas  attīstības,  popularizēšanas  un  demokrātiskas
pašpārvaldes funkcijas, LZA rīcībpolitikas mērķi ir:

–  īstenot  līdzatbildību  Zinātnes,  tehnoloģijas  attīstības  un  inovācijas
pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteikto rīcības virzienu un uzdevumu
izpildē,  veicinot  zinātnes  izcilību,  tai  skaitā  humanitāro  un  sociālo  zinātņu
jomā, un rūpējoties par nacionālās identitātes, valodas un kultūras saglabāšanu
un attīstību;
–  kļūt  par  starpnozaru zinātnes  un  inovācijas  platformu  un  nacionālo
kompetences  centru, kas  sekmē  valsts  ilgtspējīgu  attīstību  un  apvieno
efektīvai sadarbībai  Latvijas zinātniskās institūcijas  un privātā sektora radošo
potenciālu,  veidojot  un  nodrošinot  atbilstošu  infrastruktūru  un  intelektuālo
potenciālu, un šai nolūkā:

 aktīvi  iekļaujas  Latvijas  ekonomikas  transformācijas  procesos,  veicinot
tehnoloģiju  pārnesi  un  inovāciju,  un  rūpējas  par  zinātnes, pētniecības  un
inovācijas izcilības veicināšanu; 

 izstrādā un vada valsts pētījumu programmas; 

 aizstāv  zinātnes  un  zinātnieku  un  augstskolu  akadēmisko  mācībspēku
intereses visos līmeņos, neatkarīgi no to institucionālās piederības;

 inovāciju  ekosistēmas  ietvaros  veido  tehnoloģiju  pārneses  un  inovāciju
atbalsta  platformu  zinātnieku  un  inovatīvo  uzņēmēju,  kā  arī  nozaru
asociāciju sadarbībai; 

 īstenojot tehnoloģiju pārneses un inovāciju atbalsta funkcijas, sadarbojas ar
Latvijas  Investīciju  un  attīstības  aģentūru,  sociālajiem partneriem,  nozaru
asociācijām  un  uzņēmumu  puduriem,  kā  arī  ar  valsts  attīstības  finanšu
institūcijām (piemēram, “Altum”) un inovāciju atbalsta fondiem;

– nodrošināt zinātnisko atbalstu un zinātniski tehnoloģisko ekspertīzi 
komersantu  inovāciju  projektu  izstrādei,  tādējādi  veicinot  Latvijas
zinātnes  eksportspējas  palielināšanu  un  ar  to  saistītā  Latvijas  nacionālā
intelektuālā īpašuma aizsardzību; 

– sekmēt demokrātisku līdzdalību un pašpārvaldi zinātnes attīstības
 jautājumu  risināšanā,  sadarbībā  ar  LZP  un  valsts  zinātniskajām
institūcijām veidojot zinātnes stratēģiskās plānošanas teorētisko pamatu;  

– pildot  Ministru  kabineta  kārtības  rullī nostiprinātās  sociālā  partnera
funkcijas,  sadarbībā ar valsts institūcijām, kā arī ar  LDDK, LTRK, LBAS,
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LPS  un  Latvijas  Banku,  piedāvāt  Saeimai  un  valdībai  kvalitatīvu
ekspertīzi valsts  un  sabiedrības  ilgtspējīgai  attīstībai  būtiskos
jautājumos.

1.6. LZA uzdevumi

Stratēģiskā  skatījumā  un  atbilstoši  LZA  misijai,  mandātam  un  LR
normatīvajos  regulējumos  noteiktajam  akadēmijas  darbība  ir  vērsta  deviņos
pamatvirzienos, kas uzskatāmi par darbības programmām: 

– zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana;
– pierādījumos balstītas daudznozaru zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana;
– uz  zinātnes  attīstību  un  izcilību  vērstas  zinātnes  un  inovāciju  politikas

veidošana; 
– tehnoloģiju un inovāciju attīstības atbalsta platformas radīšana;
– zinātnes popularizēšana;
– Zinātniskās darbības likumā un citos LR normatīvajos regulējumos deleģēto

valsts funkciju izpilde;
– zinātnes demokrātiskas pašpārvaldes veicināšana;  
– zinātni un inovāciju pārstāvoša sociālā partnera funkciju izpilde;
– Latvijas zinātnes pārstāvniecība Eiropas un pasaules līmenī un starptautiskās

sadarbības veidošana. 

1.7. LZA darbības iespēju un risku analīze

Tabulā  1.  sniegts  LZA  darbības  iespēju  un  risku  vispārīgs  vērtējums  un
noteikto uzdevumu izpildes iespēju un risku analīze.

1. tabula

LZA darbības iespēju un risku analīze

Uzdevumi Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi

Vispārīgs 
vērtējums 

Skaitliski lielākā 
zinātņu akadēmija 
Baltijā. Augsts 
personālsastāva 
kvalifikācijas līmenis. 
Pārresoru piederība

Nepietiekams un 
nestabils 
finansējums.
Nekonkurētspējīga
darba samaksa un 
darba apstākļi, 
t. sk. novecojis IT 

Piesaistīt papildu 
finansējumu, 
uzņemoties 
papildu funkcijas.
Iesaistīt izcilākos 
valsts zinātniekus 
valstiski svarīgu 

Darbam 
neatbilstoši zemā 
darba samaksa un 
neatbilstoši darba 
apstākļi kavē 
iesaistīt pētījumu 
projektos 
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nodrošinājums. 
Akadēmiskā 
personālsastāva 
vecums, 
akadēmiskās 
sabiedrības 
sašķeltība

ekspertīžu 
veikšanā un 
pētniecības 
programmu 
īstenošanā

zinātniekus, it 
īpaši jaunos 
zinātniekus 

LR normatīvajos regulējumos noteiktie valsts nozīmes uzdevumi

LZA 
Terminoloģijas 
komisija

Iesaiste valsts 
valodas politikas 
īstenošanā, latviešu 
valodas pozīciju 
stiprināšanā, 
saglabāšanā un 
attīstībā

Nepietiekams 
finansējums

Pārveidot 
terminrades 
procesu valstī, 
radot iespējas 
piesaistīt papildu 
finansējumu un 
veidot 
daudzpusīgas 
partnerattiecības ar
visām 
ieinteresētajām 
institūcijām,  
personām. 
Stiprināt LZA TK 
kā terminrades 
metodisko centru 
un darba 
koordinatoru

Nepietiekamas 
izglītības un 
pētniecības 
iespējas 
terminoloģijas 
jomā.
Zūd terminoloģijas
darba iemaņas, 
nenotiek pieredzes 
nodošana  jaunajai 
paaudzei. Valstī 
daudzkārt 
terminrades darbs 
tiek organizēts pēc
projektu konkursu 
principa (pretrunā 
Valsts valodas 
likumā 
noteiktajam 
regulējumam), 
piesaistot 
nepietiekami 
kvalificētas 
personas un radot 
daudzus paralēlus 
resursus, kuru 
terminoloģiskā 
kvalitāte ir 
apšaubāma

Valsts 
emeritēto 
zinātnieku 
sistēma 

Tieša pieredzējušo 
vecākās paaudzes 
zinātnieku iesaiste 
LZA darbībā. 
Finansiāls un morāls 
atbalsts izcilākajiem 
vecākās paaudzes 
zinātniekiem   

Nepietiekams 
finansējums

Emeritēto 
zinātnieku mūža 
grantu apjoma un 
skaita būtiska 
palielināšana

Zinātnieka 
profesijas prestiža 
kritums un vecākās
paaudzes 
zinātnieku sociālās
atstumtības 
pieaugums, ja 
neizdodas panākt 
finansējuma 
palielinājumu

ZTAI pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteiktie uzdevumi 

Aktīva 
piedalīšanās 
zinātnes 
politikas 
veidošanā

Konstruktīva 
sadarbība ar 
ministrijām, 
pašvaldībām,  
nevalstiskajām 
organizācijām: 
LTRK, LBAS, 
LDDK, LPS, LOSP,  
IT uzņēmumiem. 

Nepietiekams 
finansējums LZA 
darbības 
nodrošināšanai;
augstākās 
kvalifikācijas 
zinātnieku 
nepietiekama 
ataudze;

Finansējuma 
piesaiste no ANM;
LZA, zinātnisko  
institūtu un 
augstskolu 
sadarbības 
veicināšana;
sadarbības attīstība

Finanšu resursu 
izsīkums un 
problēmas ar 
kvalificēta 
personāla piesaisti 
un tā darba 
samaksu Covid-19 
krīzes ietekmē;
mobilitātes
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LZA piedalās LR 
Ministru prezidenta 
izveidotajā Latvijas 
Pētniecības un 
inovācijas 
stratēģiskajā padomē.
Laba sadarbība ar 
LZP

problēmas ar LZA
ēkas atjaunošanas 
un ilgtermiņa 
izmantošanas 
nodrošināšanu

ar LDDK, LTRK, 
LPS, LBAS, 
nozaru 
asociācijām;
zinātniski 
tehnoloģiskās 
ekspertīzes 
kapacitātes 
palielināšana; 
inovāciju projektu 
ekspertīze; 
sadarbība ar 
nozaru ministrijām

ierobežojumi;
Covid-19
ierobežojumi

Līdzdalība 
zinātniskajā 
ekspertīzē

Pieredze un apzināti 
eksperti, kas strādā 
Latvijā un ārvalstīs. 
Piedalās VPP,
piedalās “Apvārsnis 
2020” u. c. 
programmu projektu 
izstrādē. Piedalās 
LZA u. c. konkursu 
balvu ekpertu 
komisijās, tai skaitā 
starptautiski.
Pētījumi Baltijas 
zinātņu vēsturē 

Akadēmiskās 
sabiedrības 
sašķeltība, tai 
atrodoties 
pamatdarbā 
augstskolās un 
zinātniskajos 
institūtos. Maz 
starptautisku 
zinātnisku 
projektu, ko vada 
LZA 

Aktīvāka ekspertu 
viedokļu paušana 
sabiedrībā. Valsts 
emeritēto 
zinātnieku 
potenciāla 
maksimāla 
izmantošana

Ārvalstu ekspertu 
veiktā inovāciju 
projektu 
izvērtēšana 
saistīta ar 
intelektuālā 
īpašuma 
aizsardzības 
problēmām un 
iespējamu 
informācijas 
noplūdi 

Rūpes par jauno
pētnieku 
paaudžu iesaisti
zinātnē

Jauno zinātnieku 
atbalsts ar 
vārdbalvām; atbalsts, 
t. sk. informatīvais, 
pasākumu rīkošanā

Nepietiekami 
strauja akadēmijas
sastāva (vecuma 
struktūras) 
atjaunošanās

Jauno zinātnieku 
atbalsts.
Pārliecinošāk 
uzrunāt sabiedrību
par zinātnes 
nozīmi 
tautsaimniecībā un
katra cilvēka 
dzīvē.
Ilgtspējības, 
sadarbības, 
līdzdalības, 
atklātības un 
izcilības principu 
uzturēšana 
zinātnieku 
sabiedrībā

Akadēmiskās 
elites novecošanās,
t. sk. LZA locekļu 
vidējā vecuma 
pieaugums

Zinātniskās 
pētniecības 
ētikas, 
diskusijas 
principu un 
tradīciju 
sargāšana

Kopā ar LZP 
izstrādāts Zinātnieka 
ētikas kodekss. 
Regulāri LZA 
pasākumi

Nepietiekama 
saite ar masu 
mediju 
pārstāvjiem. 
Pārspīlēta 
zinātniskās 
produktivitātes 
orientācija uz 
kvantificējamiem 
rādītājiem 

Stingri uzraudzīt 
Zinātnieka ētikas 
kodeksa izpildi 
LZA darbības 
jomās  

Vērtību 
fluktuācija, kas 
rada tendenci no 
“gudriem 
zinātniekiem uz 
veikliem 
zinātniekiem”

Latvijas LZA dalība Maz aktivitāšu Iespēja Atbalsta un 
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zinātnes 
starptautiskās 
pārstāvniecības 
un sadarbības 
veicināšana 

starptautiskās 
organizācijās;
LZA ārzemju biedru 
loks;
LZA locekļu 
starptautiskā 
atpazīstamība un 
sadarbība, LZA 
zinātniskā žurnāla 
starptautiskās 
citējamības rādītāju 
pieaugums

starptautiskās 
programmās 
“Apvārsnis 2020” 
u. c.
Ierobežota dalība 
starptautiskos 
pasākumos un 
starptautiskās 
komisijās 
nepietiekama 
finansējuma dēļ

līdzdarboties ES 
un starptautiskās 
zinātnes 
organizācijās, 
biedrībās, 
programmās un 
projektos.
Starptautisku 
pasākumu 
organizēšana 
Latvijā, LZA

atsaucības trūkums
no Latvijas 
zinātnes politikas 
veidotājiem un tās 
īstenotājiem;
Covid-19 
pandēmija un tās 
sekas attiecībā uz 
ceļošanu un 
pasākumu rīkošanu
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2. Programmu daļa

2.1. Zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana

     Zinātnes izcilības apzināšana un veicināšana ir LZA galvenais uzdevums.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Harta un Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūti nosaka, ka
par LZA  īstenajiem, ārzemju un korespondētājlocekļiem tiek ievēlēti izcili Latvijas
un ārzemju zinātnieki, par goda locekļiem – arī citu jomu vispāratzīti Latvijas gara
darbinieki.  Par  īpašiem  nopelniem  zinātnē  LZA  var  piešķirt  goda  doktora
grādu.Tādējādi  LZA  konsolidē  un  pārstāv  zinātnes  izcilību  nacionālā  līmenī  un
nodrošina kvalitatīvas ekspertīzes intelektuālo bāzi.

     Kā intelektuālās elites organizācija LZA īsteno zinātnes izcilību iesaistīšanos
Latvijas Zinātņu akadēmijā:

– izvērtējot  Latvijas  zinātnieku  un  ar  Latviju  saistīto  ārzemju  zinātnieku
devumu  un  potenciālu,  iesakot  kandidātus  ievēlēšanai  un  ievēlot  par
akadēmijas locekļiem vai goda doktoriem;

– piešķirot LZA Lielo medaļu, vārdbalvas un stipendijas  par darbiem zinātnē,
tai skaitā kopīgi ar universitātēm, citām augstskolām un zinātnes mecenātiem,
zinātni atbalstošām uzņēmēju vai citām organizācijām; 

– nominējot kandidātus Latvijas zinātnes izcilības konkursiem un balvām ārpus
LZA, tai skaitā valsts apbalvojumiem, Ministru kabineta balvām u. c.;

– nominējot Latvijas zinātnes izcilības starptautiskām balvām;
– organizējot gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu konkursu;
– sadarbībā  ar  Latvijas  augstskolām,  veicinot  vienotas  akadēmiskās  vides

veidošanu  Latvijā  un  piedaloties  augstākās  kvalifikācijas  zinātnieku
sagatavošanā;

– organizējot  LZA  un  LZA  nodaļu  pasākumus  par  nozīmīgākajiem
zinātniskajiem pētījumiem un  problēmjautājumiem,  iesaistot  LZA locekļus
zinātnes, pētniecības un inovāciju problēmu analīzē un rīcības priekšlikumu
izstrādē valsts pārvaldes institūcijām.

LZA  aktuālie  tuvākās  nākotnes  uzdevumi  zinātnes  izcilības
veicināšanas jomā ir: 

– panākt  LZA zinātniskā žurnāla “LZA Vēstis” A un B daļas indeksāciju
Web of Science, SCOPUS vai citās žurnāla profilam atbilstošās starptautiski
atzītās datu bāzēs, paaugstināt žurnālu rakstu citēšanas biežumu, regulāri
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publicēt informāciju par būtiskākiem Latvijas zinātnieku sasniegumiem un
svarīgākām zinātnes dzīves norisēm Latvijā; 

– izveidot Nākotnes akadēmiju jaunākās paaudzes zinātnes izcilību iesaistei
LZA darbībā; 

– aktivizēt sadarbību ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA), veidojot
vienotu  pieeju  zinātnes,  pētniecības,  tehnoloģiju  pārneses  un  inovācijas
attīstības  stratēģijas,  kā  arī  augstākās  izglītības  un  jauno  zinātnieku
sagatavošanas un tālākas izaugsmes jautājumos.

Stratēģijas darbības laikā LZA:
– efektīvi izmanto LZA galvenās balvas – LZA Lielo medaļu un Raiņa

balvu,  kā  arī  LZA vārdbalvas  Latvijas  un  ar  Latviju  saistīto  ārvalstu
zinātnieku izcilības atzīmēšanai, tādējādi popularizējot Latvijas zinātnes
sasniegumus, apvienojot izcilus zinātniekus kopīgai radošai darbībai un
iesaistot zinātnes pašpārvaldes procesos un tādējādi – Latvijas zinātnes
politikas veidošanā;

– paplašina LZA piešķirto apbalvojumu nozaru areālu, tādējādi sekmējot
zināšanas par esošām un topošām Latvijas zinātnes izcilībām;

– turpina  sponsoru  un  mecenātu  ieguldījumu piesaisti  zinātnes  izcilības
veidošanā un zinātnes popularizēšanā. Šai nolūkā LZA ar savu darbību
nepārprotami  apliecina  sabiedrībai  LZA  lomu  zinātnes  un
tautsaimniecības attīstībā;

– turpina  gada  zinātnes  sasniegumu  konkursa  organizēšanu,  laureātu
apbalvošanu un publicitātes nodrošināšanu;

– sniedz  ziņas  par  zinātnes  izcilībām  izdevumā  “LZA  Gadagrāmata”,
laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”  un LZA zinātniskajā žurnālā “Latvijas
Zinātņu Akadēmijas Vēstis”;

– izdod “LZA Gadagrāmatu” svešvalodās un izplata to Latvijas un ārvalstu
diplomātiskajās, ekonomiskajās un biznesa pārstāvniecībās;

– uztur LZA balvu un pagodinājumu saņēmēju reģistru. 

2.2. Pierādījumos balstītas daudznozaru zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana

Daudzpusīgas  zinātniskās  ekspertīzes  nodrošināšanai  LZA  sadarbojas  ar
Latvijas  universitātēm  un  augstskolām,  valsts  un  privātajiem  zinātniskajiem
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institūtiem,  valsts  institūcijām  un  uzņēmējiem.  Zinātniskās  ekspertīzes  kvalitātes
uzlabošanu sekmē Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtos iekļautie uzdevumi: 

1) pētījumu  veikšana  un  to  veicināšana  fundamentālo  un  lietišķo  zinātņu
jomā;

2) Latvijas tautas un valsts vēstures izzināšanas izkopšana; Latvijas kultūras,
tās  vēstures  un  perspektīvu  apzināšana;  latviešu  valodas  izpētes  un
izkopšanas  veicināšana;  Latvijas  dabas  resursu  un  to  optimālas
izmantošanas iespēju izvērtēšana,  ar  apkārtējās  vides aizsardzību saistītu
pētījumu sekmēšana;

3) Latvijas  attīstības  procesu  prognozēšana,  tautas  un  valdības  operatīva
iepazīstināšana  ar  zinātniskām  prognozēm  par  dažādu  tautsaimniecisku,
kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām;

4) augstākās  kvalifikācijas  zinātniskās,  tehnoloģiju un inovāciju ekspertīzes
nodrošināšana;  ekspertu  atzinumu  sniegšana  par  Latvijai  un  Baltijas
reģionam principiāliem jautājumiem;

5) piedalīšanās  nacionālo  un  valsts  pētījumu  programmu,  Baltijas  un  ES
reģionālo programmu izstrādē un to īstenošanā;

6) starpdisciplināru pētījumu veidošana,  iniciatīva jaunu zinātnisku virzienu
iedibināšanā;

7) Latvijas zinātņu vēstures un zinātniecības pētījumu veicināšana, nodrošinot
zinātnisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu.

Stratēģijas  darbības  laikā  īpaša  uzmanība  ir  pievērsta  kvalitatīvas
zinātniski tehnoloģiskās ekspertīzes nodrošināšanai: 

– ciešā sadarbībā ar LZP attīstīt un veidot jaunus zinātniski tehnoloģiskās
ekspertīzes  resursus,  tai  skaitā  pastāvīgas  zinātnieku  un  nozaru
speciālistu ekspertu komisijas; 

– līdzīgi  pēc  LZA iniciatīvas  izveidotajai  ekspertu  komisijai  Covid-19
krīzes pārvarēšanas jautājumos veidot citas ekspertu komisijas atbilstoši
aktuālai situācijai.

2.2.1. LZA akadēmijas sastāva veiktspējas un zinātnisko sakaru izmantošana 

LZA ekspertīžu  sagatavošanai  izmanto  savu biedru veiktspēju  un ar  viņu
starpniecību  vai  tieši  sadarbojas  ar  Latvijas  un  ārvalstu  universitātēm  un
augstskolām visās zinātņu jomās. LZA sadarbības partneri ir: 
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– Latvijas universitātes un augstskolas;
– zinātniskie institūti;
– citas zinātniskās un valsts institūcijas.

 
  Stratēģijas darbības laikā, izmantojot savus resursus, LZA:

– veido starpnozaru ekspertu darba grupas ekspertīžu sagatavošanai pēc
Saeimas vai  valdības  pieprasījuma (piemēram,  intelektuālā  īpašuma,
zinātniskās  ētikas jautājumos)  vai  pēc  pašu iniciatīvas, piemēram,
Covid-19 krīzes vadības ekspertu grupa; 

– veido  sadarbības  platformu  starp  uzņēmējiem  un  zinātniskajām
institūcijām; 

– veicina  inovāciju  atbalsta  fonda  un  inovācijas  ekosistēmas  izveidi
Latvijā, radot uz LZA bāzes inovāciju atbalsta infrastruktūru, tai skaitā
pielāgojot  LZA  ēku  Pētniecības  un  inovāciju  platformas  objektu
izvietošanai tajā; 

– veicina  valsts  atbalsta  zinātnei,  pētniecībai  un  inovācijai  būtisku
palielinājumu,  rosinot  valsts  pasūtījumu zinātnei  jaunu produktu  un
tehnoloģiju izstrādes jomās.

2.2.2. Jaunu zinātniskās ekspertīzes resursu veidošana

     Stratēģijas darbības laikā tiek veidoti jauni zinātniskās ekspertīzes 
     resursi: 

– vadot  pētījumu  projektus,  kas  sniedz  ekspertīzēm  nepieciešamās
zināšanas un finansējumu;

– paplašinot LZA kā zinātniskās institūcijas zinātnisko un pētniecisko
darbību;

– veidojot nepieciešamās pētniecības institūcijas;
– iesaistoties starptautiskajā sadarbībā pētniecībā;
– sniedzot atbalstu inovatīvajiem uzņēmējiem projektu ekspertīzē un

īstenošanā.

Zinātniski  tehnoloģiskās  ekspertīzes  veikšanai  inovāciju  projektiem  jāpiesaista
finansējums no EM resursiem.
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2.3. Uz zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas attīstību vērstas zinātnes politikas 
veidošana

Saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Statūtiem un Latvijas likumiem LZA:

1. aktīvi piedalās Latvijas zinātnes politikas veidošanā un īstenošanā;
2. operatīvi  konsultē  zinātnes  jautājumos  LR  Saeimu,  Valsts  prezidentu,

valdību un tās iestādes; 
3. sekmē uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos;
4. veicina inovatīvo tehnoloģiju attīstību Latvijā. 

Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas attīstības politikas veidošanā LZA darbojas
divos virzienos: 

1. izstrādā priekšlikumus par zinātnes,  tehnoloģiju un inovācijas attīstības
politiku LZA izveidotās darba grupās un piedāvā tās LPISP un valdībai;

2. kā sociālais partneris piedalās valdības izveidotās zinātnes, tehnoloģiju un
inovācijas  attīstības politikas  sagatavošanas,  attīstības  un  īstenošanas
institūcijās.

LZA  kā  zinātniskās  sabiedrības  pārstāvja  lomu  zinātnes  politikas
veidošanā un īstenošanā nostiprina noslēgtie sadarbības līgumi, vienošanās un
deklarācijas  par  sadarbību ar  Latvijas  augstskolām  un  zinātniskām
organizācijām,  to  skaitā  ar  Latvijas  Universitāti,  Rīgas  Tehnisko  universitāti,
Rīgas  Stradiņa  universitāti,  Daugavpils  Universitāti,  Latvijas  Lauksaimniecības
universitāti,  Latvijas  Lauksaimniecības  un  meža  zinātņu  akadēmiju,  Latviešu
akadēmisko  mācībspēku  un  zinātnieku  apvienību,  Ventspils  zinātnisko  centru,
Liepājas  Universitāti,  Latvijas  Nacionālo bibliotēku,  LU Akadēmisko bibliotēku,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA), akadēmisko vienību “Austrums” u. c.

   Stratēģijas īstenošanas laikā LZA darbība ir vērsta divos virzienos:
– izstrādāt  priekšlikumus  par  zinātnes,  tehnoloģiju  un  inovācijas

attīstības  politiku, piedāvāt tos valdībai un rūpēties par priekšlikumu
īstenošanu, šajā nolūkā izveidojot efektīvu lēmumu sagatavošanas un
pieņemšanas institucionālo un intelektuālo pamatu; 

– zinātnes,  tehnoloģiju un inovācijas  attīstības politikas  jomā pievērst
uzmanību īpaši aktuāliem zinātnes attīstības jautājumiem.

Efektīva  lēmumu  sagatavošanas  un  pieņemšanas
institucionālā un intelektuālā pamata izveidei:
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– izstrādāt precīzu darbības plānu uz zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas
attīstību vērstas politikas veidošanai;

– LZA organizētajās diskusijās un ikdienas darbā pievērst lielāku nozīmi
zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas jautājumiem;

– izveidot  mehānismu  un  kvalificētu  personālu,  lai  paaugstinātu
priekšlikumu  izstrādes  jaudu  un  kvalitāti  zinātnes,  tehnoloģiju  un
inovācijas politikas jautājumos;

– piedalīties  kā  sociālajam  partnerim  valdības  izveidotās  zinātnes,
tehnoloģiju  un  inovācijas politikas  sagatavošanas,  attīstības  un
īstenošanas institūcijās;

– iesaistīt  topošos  un  jaunos  zinātniekus  LZA  centienos  zinātnes,
tehnoloģiju  un  inovācijas politikas  priekšlikumu  veidošanā  un
īstenošanā.

Stratēģijas  darbības  laikā  ir  pievērsta  sevišķa  uzmanība  šādiem
zinātnes politikas jautājumiem: 
1)  zinātnes  kvalitātes  izkopšana,  zinātnes  un  augstākās  izglītības
sadarbība;
2) zinātnes, inovācijas un tehnoloģiju finansēšana;
3) zinātniskā personālsastāva atjaunošana;
4) inovācija, zinātnieku un uzņēmēju sadarbība;
5) zinātniskās  infrastruktūras  attīstība,  brīvpieejas  zinātniskās
infrastruktūras attīstība, tajā skaitā humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs;
6)  zinātnes  eksportspējas  kāpināšana  uz  pētniecības  attīstības  un
brīvpieejas zinātniskās infrastruktūras pamata. 

2.4.  Tehnoloģiju  un  inovāciju  attīstības  atbalsta  platformas  veidošana
pētniecībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei un inovācijas attīstīšanai 

Atbilstoši  ZTAIP  2021–2027  noteiktajam  LZA  veicina  sadarbību  un
efektīvu  zināšanu un tehnoloģiju  pārnesi  starp  augstskolām,  zinātniskajiem
institūtiem,  uzņēmumiem,  publisko  pārvaldi,  cita  starpā, nodrošinot
pētniecības  infrastruktūru  pieejamību  un  koplietošanu  nacionālā  un
starptautiskā mērogā, t. sk., pilotprojektu, “dzīvo laboratoriju” un demonstrācijas
projektu īstenošanai.  Šī rīcības virziena īstenošanā LZA sadarbojas ar IZM, EM,
VARAM,  ZM,  VM,  KM,  LIAA,  LZP,  augstskolām  un  citām  zinātniskajām
institūcijām, kā arī plānošanas reģionu institūcijām, LPS, LDDK, LTRK un LBAS.
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2.4.1. P & A cilvēkkapitāla attīstība

Atbilstoši ZTAIP 2021–2027 noteiktajam LZA veicina P & A cilvēkkapitāla
attīstību,  kopā  ar  IZM,  EM,  ZM,  VM,  KM,  LZP,  LIZDA,  augstskolām  un
zinātniskajām  institūcijām  piedaloties  tāda  jauna  akadēmiskās  karjeras  ietvara
izveidē, kas skaidri definē nacionālā mērogā vienotu akadēmisko amatu struktūru
un karjeras izvēles  ceļus,  nodrošina profesionālās  izaugsmes iespējas  un sekmē
kvalitatīvu pedagoģiskā un pētnieciskā darba un mākslinieciskās jaunrades attīstību
un zināšanu radīšanas nepārtrauktību ilgtermiņā. 

Vienlaikus  LZA tās  kompetences  un tai  pieejamā finansējuma ietvaros
stimulē  akadēmiskā  personāla  atjaunotni  un  jauno  zinātnieku  iesaisti
pētniecībā un inovācijā,  nodrošinot  studējošo,  doktorantu un jauno zinātnieku,
t. sk.  no ārvalstīm,  iesaisti  projektos  valsts  budžeta  finansētās  un  līdzfinansētās
P & A  programmās, tostarp  studentu  inovācijas,  uzņēmējspēju  un  tehnoloģiju
prasmju  pilnveides  programmā,  kas  tiek  veidota  sadarbībā  ar  industriju,
fokusējoties uz zināšanu ietilpīgu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Atbilstoši  ZTAIP 2021–2027 noteiktajam LZA savā kompetencē piedalās
jauna uz izcilību un inovāciju orientētas doktorantūras normatīvā regulējumu
izstrādāšanā un  tāda  jauna  finansēšanas  modeļa  ieviešanā,  kas  stimulētu
augstākās  izglītības  un  pētniecības  resursu  koplietošanu  un  nodrošinātu
starptautiski  konkurētspējīgu  pedagoģisko  un  pētniecības  kompetenču
attīstību.  LZA veicina pēc vienotiem kritērijiem izveidotas un skaidri definētas
nacionāla  mēroga  akadēmisko  amatu  struktūras  un  akadēmiskās  karjeras  ceļa
kartes  izstrādi,  kā  arī  piedalās  skaidru  un  vienotu  pamatprincipu  izstrādē  un
ieviešanā, lai nodrošinātu efektīvu un caurskatāmu akadēmiskā personāla atlasi un
izaugsmi. LZA iestājas arī par konkurētspējīgas un taisnīgas akadēmiskā personāla
atalgojuma sistēmas ieviešanu, 

2.4.2. Infrastruktūra pētniecības izcilībai un inovācijai

Saskaņā ar ZTAIP 2021–2027 noteiktā rīcības virziena “P & A infrastruktūra
pētniecības  izcilībai  un  inovācijai”  īstenošanu  un  šim  nolūkam  pieejamo
finansējumu LZA  kopā  ar  IZM,  EM,  ZM,  VM,  KM,  augstskolām,
zinātniskajām institūcijām aktīvi darbojas, lai attīstītu izcilību, starpnozaru un
starptautisko  sadarbību,  un  augstākās  izglītības  un  pētniecības  kvalitāti
veicinošu pētniecības (t. sk. digitālo) infrastruktūru un sekmē to koplietošanu
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nacionālā  mērogā,  tādējādi  paaugstinot  Latvijas  pētniecības  redzamību  un
sadarbības iespējas starptautiskā mērogā.

LZA turpina pārveidot LZA Augstceltni par zinātnes popularizēšanas un
inovāciju ekosistēmai piederīgās pētniecības un inovāciju platformas objektu
(zinātniekiem  un  uzņēmējiem  brīvi  pieejamas  pētniecisko  un  analītisko
laboratoriju,  konstruktoru  biroju,  sertifikācijas  centru,  mākslīgā  intelekta  un
ekspertīzes institūciju) lokalizācijas vietu. LZA veicina EM kompetences centru, ar
zinātni saistīto pārvaldes institūciju (LIAA, LZP) un inovāciju finansējošo finanšu
institūciju  (“Altum”,  Baltcup u. c.)  koncentrēšanu  LZA  Augstceltnē,  veidojot
vienas pieturas platformu pētnieciskā un inovāciju atbalsta sniegšanai inovatīvajiem
uzņēmējiem.

LZA mērķis ir kļūt par  RIS 3 pētniecības un inovācijas izcilības centru
vienojošo  platformu.  Tāpēc  LZA  veic  nepieciešamās  darbības  finansējuma
piesaistes  jomā  P & I  infrastruktūras  attīstīšanai  un  LZA  ēkas  pielāgošanai
zinātniski pētnieciskās un inovatīvās darbības vajadzībām tehnoloģiju pārneses un
inovāciju  attīstības  jomā,  veidojot  atklātas  pieejas pētniecības  un  inovāciju
platformu. Tās ietvaros tiek attīstīta arī nepieciešamā kapacitāte demonstrācijas un
testēšanas risinājumiem, kā arī sniegts atbalsts Sertifikācijas centru izveidei RIS 3
specializācijas  jomās.  LZA  veicina  sadarbību  un  tīklošanās  pasākumus
kompetenču izaugsmei RIS 3 virzienos, balstoties starptautiska līmeņa pētniecības
izcilībā un starptautiskos sadarbības tīklos.

2.4.3.  Pētījumu  virzienu  konsolidācija  un  integrācija  valstij  nozīmīgu
problēmu risināšanai

  LZA  mērķis  ir  panākt  būtisku  investīciju  palielinājumu  zinātnē,
pētniecībā  un  inovācijā,  kas  ļautu  nodrošināt  valsts  zinātniskā  potenciāla
konsolidāciju zinātnei un tautsaimniecībai nozīmīgu kopprojektu īstenošanā. 

Šai nolūkā LZA kopā ar sadarbības partneriem veicina zinātnes, pētniecības un
inovāciju politikas izmaiņas, lai nodrošinātu plašu publiskā sektora zinātnes iesaisti
sadarbībā  ar  valsts  mazajiem un  vidējiem uzņēmējiem,  un  tā  rezultātā  panāktu
būtisku investīciju pieaugumu inovāciju izstrādē un ieviešanā ražošanā. 

LZA darbība ir vērsta uz to, lai tā pilnā mērā izmantotu priekšrocības, ko
tai  dod  tās  īpašais  pārresoru  zinātniskās  institūcijas  statuss,  kas  sekmē
spēcīgāko zinātnes institūciju līdzvērtīgu sadarbību lielu projektu īstenošanā. LZA
savas kompetences ietvaros veicina tādu Latvijas zinātnes attīstības politiku, kas
vērsta uz zinātnisko institūciju sadarbību un sinerģiju. 
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LZA kā programmu vai  projektu  vadītāja/partnere  gatavo  pieteikumus
starptautiskiem pētījumu projektiem un turpina attīstīt savu pētniecisko un
ekspertīzes kapacitāti, apvienojot labākos speciālistus no Latvijas zinātniskajām
institūcijām ar mērķi:

1) nodrošināt augstu pētījumu kvalitāti;
2) padarīt atpazīstamus Latvijas zinātnes sasniegumus;
3) sekmēt zinātnisko institūciju un atsevišķu zinātnieku sadarbību Latvijā un 

starptautiski; 
4) iesaistīt pētniekus LZA projektos un starpnozaru ekspertu komisijās.

2.4.4. Pētniecības kapacitātes attīstība

LZA  mērķis  ir  arvien  plašāk  īstenot  starpnozaru  pētniecību,  kas
nepieciešama valsts politikas veidotājiem zinātnē balstītu lēmumu pieņemšanā. Šajā
nolūkā 2018. gadā tiek nodibināts LZA Eiropas politikas pētījumu institūts (EPPI)
un ievēlēts  institūtam nepieciešamais  zinātniskais  personāls.  Līdz ar to LZA ir
pilnvērtīga  pētniecības  iestāde  ar  tiesībām piedalīties  Latvijā  izsludinātajos
zinātnes finansējuma konkursos.

Ņemot  vērā  to,  ka  Latvijā  nav  sava  valsts  finansēta  ekonomisko  pētījumu
centra,  LZA  atbalsta  SIA  “LZA  Ekonomikas  institūts”  (LZA  EI)  darbību,
nodrošinot  neatkarīgu,  kvalificētu  analīzi  un  novērtējumu  valsts  institūciju
sagatavotajiem likumu projektiem ekonomikas jomā. 

LZA atbalsts LZA EI tiek īstenots sadarbības veidā:
– institūts tiek iesaistīts LZA darbībā (ekspertīžu sagatavošanā, piedalīšanās

LZA pasākumos un LZA īstenotajos pasūtījumos (projektos));
– LZA  atbildīgi  līdzdarbojas  institūta  vadībā  (LZA  pieder  45 % LZA  EI

kapitāldaļu, institūts reizi gadā informē LZA Prezidiju par savu darbību);
– institūta pētījumu rezultāti tiek izmantoti LZA ekspertīzēs, kas sekmē LZA

EI atpazīstamību;
– institūts ir izvietots LZA Augstceltnē un var izmantot LZA infrastruktūru.

Stratēģijas  darbības  laikā tiek  stiprinātas  LZA  dibinātās  pētniecības
institūcijas un iespējami pilnvērtīgi izmantots to pētnieciskais potenciāls.
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2.4.5. Starptautiskā mobilitāte, izcilības piesaiste un sadarbība

Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Harta uzliek  par  pienākumu  LZA  iekļauties
starptautiskajā  zinātniskajā  kopībā,  veidot  un  veicināt  Latvijas  zinātnieku
starptautiskos  kontaktus,  sadarbību  ar  citām  zinātņu  akadēmijām,  zinātniskām
biedrībām un savienībām,  uzturēt  starptautiskos  zinātniskos sakarus  un pārstāvēt
Latvijas  zinātni  starptautiskās  zinātniskās  organizācijās. LZA  statuss  Latvijas
zinātnes  starptautiskajā  pārstāvniecībā  ir  atzīts  un  salīdzināms  ar  zinātnes
pārstāvniecību lielākajā daļā Eiropas valstu.

Stratēģijas  darbības  laikā  LZA kopā  ar  IZM,  EM,  LZP  tālāk  attīsta
sadarbību augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijā starp Baltijas valstīm
un  Baltijas  jūras  reģiona  valstīm  un  tai  izdalītā  finansējuma  ietvaros  veic
nepieciešamās darbības, lai palielinātu Latvijas dalību starptautiskās pētniecības un
inovācijas  programmās  un  iniciatīvās,  sekmējot  Latvijas  pētnieku  integrāciju
Eiropas un pasaules pētniecības telpā.

LZA ir plaša, juridiski nostiprināta sadarbība ar 28 Eiropas un pasaules valstu
zinātņu akadēmijām, un tā ir pilntiesīga locekle 8 Eiropas zinātniskajās institūcijās. 

LZA  pārstāv  Latvijas  zinātni  starpvalstu  un  starptautiskajās  zinātniskajās
organizācijās ALLEA, EASAC, ISC, UAI, IAP, IAMP, IAC. 

LZA ir parakstījusi zinātniskās sadarbības līgumu ar starpvaldību organizāciju
UNESCO (1998.  gadā)  un  sadarbojas  ar  UNESCO Latvijas  Nacionālo  komisiju
(UNESCO LNK). LZA sniedz komentārus un atbalstu UNESCO iniciatīvām. 

LZA ir noslēgti vairāk nekā 30 spēkā esoši zinātniskās sadarbības dokumenti
ar partnerakadēmijām. Daudzu sadarbības līgumu darbības ilgums ir neierobežots,
regulāri tiek atjaunoti protokoli par zinātnisko vizīšu administrēšanas kārtību, 17
sadarbības  līgumi  paredz  zinātnieku  savstarpējās  apmaiņas  un  individuālās
īstermiņa vizītes. 

Atbilstoši  ZTAIP  2021–2027  rīcības  virzienam  “Starptautiskā  mobilitāte,
izcilības  piesaiste  un  sadarbība” LZA,  kopā  ar  ZM,  VM,  KM,  LZP, sekmē
akadēmiskā personāla (t. sk. doktorantu) mobilitāti, arī virtuālo mobilitāti, un
piesaisti Latvijai, un mērķtiecīgu sadarbību ar Latvijas diasporas pētniekiem,
lai veicinātu zināšanu pārnesi, starptautisko sadarbību un pētniecības infrastruktūru
koplietošanu un zinātniskās darbības ciešāku sasaisti ar pasaules līmeņa pētniecību,
zinātnes nozaru un starpnozaru pētījumu aktuālo problemātiku. 

Zinātnes koordinācijas pasākumi stratēģijas darbības laikā: 
1) nacionālā līmenī LZA līdzdalība zinātnes koordinācijā, darbojoties Latvijas
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Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē, IZM, EM u. c. ministriju darba
grupās,  konsultācijās  un  sabiedriskajās  apspriešanās,  un  LZA pasākumos,
informējot  zinātnisko  sabiedrību  par  apspriežamajiem  priekšlikumiem  un
pieņemtajiem lēmumiem; 
2) starptautiskā līmenī zinātnes koordinācijas funkcija tiek veikta, izmantojot
starptautisko sadarbību:

– ikgadējos  Baltijas  Zinātņu  akadēmiju  pasākumos,  kur  tiek  apspriesta
Baltijas zinātņu akadēmiju tematiskā sadarbība;

– ALLEA, kur tiek koordinēta Eiropas zinātņu akadēmiju sadarbība;
– EASAC,  kur  tiek  apspriesta  Eiropas  aktuālā  problemātika  un  veidotas

rekomendācijas politiķiem tās risināšanai;
– divpusējā  līmenī,  kur  tiek  koordinētas  atsevišķu  akadēmiju  kopējās

aktivitātes;
– ISC,  kur  tiek  veicināta  zinātnes  loma  pasaulē  kā  globāls  sabiedrības

labums.

2.5. Zinātnes popularizēšana

Atbilstoši  ZTAPI  2021–2027  rīcības  virzienam  “Zinātnes  komunikācija”,
LZA   uzdevums  ir  pilnvērtīgi  sniegt  savu  ieguldījumu,  lai  “nodrošinātu
stratēģisku zinātnes komunikāciju zinātnes un pētniecības popularizēšanai un
prestiža paaugstināšanai, un sabiedrības izpratnes veidošanai gan nacionālā,
gan starptautiskā mērogā”. 

Īstenojot šo uzdevumu, LZA aktīvi sadarbojas ar IZM, EM, ZM, VM, KM,
LZP,  LIAA,  VIAA,  PKC,  VK,  augstskolām,  zinātniskajām institūcijām,  nozaru
NVO, tai skaitā: 

1) veido  līgumiskas  vai  asociatīvas  attiecības  ar  Latvijas  zinātniskām  un
profesionālām biedrībām, fondiem, savienībām, asociācijām;

2) atbilstoši  sadarbības  līgumiem  piedalās  ar  akadēmiju  saistīto  institūciju
pētniecisko  virzienu  izvērtēšanā,  kā  arī  valsts  izcilāko  zinātnes  un
inovācijas sasniegumu identifikācijā, to autoru apbalvošanā un zinātnieku
veikuma popularizēšanā;

3) zinātnes  un  LZA  popularizēšanā  iesaista  nozaru  profesionāļus  un
žurnālistus, īpašu vērību pievēršot digitālo saziņas līdzekļu un sociālo tīklu
izmantošanai un LZA mājaslapas pilnveidei; 

4) praktizē  pārskata  prezentācijas  par  interesantākajiem un nozīmīgākajiem
zinātnes atklājumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem pasaulē un Latvijā;

29



5) iedzīvina LZA zinātnisko nodaļu priekšlikumus par zinātnieku –  zinātnes
vēstnieku – publicitāti plašsaziņas līdzekļos;

6) sadarbībā  ar  LJZA  veido  komunikācijā  iesaistītu  personu grupas,  lai
atraktīvā  formā  vēstītu  sabiedrībai  par  zinātnes  sasniegumiem,  zinātnes
personībām un LZA darbību virtuālajā vidē;

7) sadarbībā ar IZM sniedz  ieguldījumu  zinātnes stratēģiskā pozicionējuma
iniciatīvas Research Latvia attīstīšanā nacionālā un starptautiskā līmenī; 

8) atbalsta zinātniskās literatūras un enciklopēdiju izdošanu un to zinātniskā
līmeņa paaugstināšanu Latvijā;

9) organizē  zinātniskos  kongresus,  konferences,  sēdes  un  citus  pasākumus
zinātnes  sasniegumu  popularizēšanai,  tai  skaitā  izmantojot  virtuālās
tiešsaistes iespējas;

10) sadarbībā  ar  citām  zinātņu  akadēmijām,  zinātniskām  asociācijām,
apvienībām,  biedrībām  un  savienībām,  tai  skaitā  latviešu  diasporas
zinātnieku apvienībām, iesaistās komunikācijā par starptautisko zinātnisko
problemātiku  un  veic  nacionālo  zinātnes  sasniegumu  popularizēšanu
ārvalstīs. 

Zinātnes popularizēšanai LZA izmanto:
– publiskās  aktivitātes:  LZA  sanāksmes,  akadēmiskos  lasījumus,  LZA

organizētās konferences un pasākumus;
– izdevējdarbību;
– sadarbību ar  nacionālās un reģionālās nozīmes pētniecības,  zinātnes un

inovāciju centriem, zinātņietilpīgām institūcijām, tai skaitā bibliotēkām,
muzejiem, izglītības iestādēm. 

  Stratēģijas darbības laikā LZA:
– efektīvi  sadarbojas  ar  augstskolām  un  akadēmiskajām  bibliotēkām

zinātnisko pasākumu organizēšanā;
– LZA pasākumos plašāk iesaista jaunos zinātniekus, kas ļauj zinātniskajai

sabiedrībai laikus iepazīties ar topošajām zinātnes izcilībām; 
– paaugstina  LZA pasākumu apmeklētību,  rūpīgi  veidojot  to  saturu  un

paplašinot uzaicināto loku;
– turpina  iesākto  praksi,  organizējot  LZA  izbraukuma  sēdes  Latvijas

pašvaldībās un uzņēmumos;
– pastiprina  LZA  darbību  skolās,  organizējot  akadēmisko  lasījumu

programmas, iepazīstinot skolu jaunatni ar zinātnieku darbu un zinātnes
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sasniegumiem un rosinot jauniešos interesi par zinātnisko darbību;
– pastiprina sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.

2.6. Izdevējdarbība

Latvijas  Zinātņu  akadēmijas  Hartas 4.  pants  uzliek  par  pienākumu  LZA
rūpēties  par  zinātniskās  literatūras  izdošanu.  LZA mērķis  ir  paplašināt  publicēto
izdevumu  izplatību,  aptverot  plašu  Latvijas  sabiedrību,  tai  skaitā  arī  skolu  un
studējošo jaunatni un ārzemju auditoriju. 

Zinātnisko  darbu  publicēšanai  LZA  ir  izveidojusi  un  izmanto  zinātnisko
žurnālu  “Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas  Vēstis”,  kā  arī  citus  akadēmiskos
izdevumus.  Stratēģijas  darbības  laikā  tiek  turpināta  sadarbību  ar  SIA  Apgāds
“Zinātne” kā galveno partneri izdevējdarbības veikšanai.

Informācija par zinātnes dzīvi un svarīgākajām norisēm LZA, LZP un LZS
tiek publicēta šo organizāciju kopīgi izdotajā laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”, LZA
mājaslapā un sociālo tīklu kontos. 

2.6.1. LZA zinātniskais žurnāls “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”

Žurnālu “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” LZA  izdod kopš 1947.  gada
augusta. Žurnālam ir divas daļas: A daļa – Humanitārās un sociālās zinātnes un B
daļa –  Dabaszinātnes,  eksaktās,  tehniskās un lietišķās zinātnes.  Žurnāla redakcija
atrodas  LZA  Augstceltnē.  Abu  daļu  redakcijas  kolēģiju  vadītāji  ir  LZA  īstenie
locekļi.  Redakcijas kolēģiju locekļi ir LZA akadēmiķi un izcili ārzemju zinātnieki. 

Žurnālam  ir  augsta  starptautiskā  autoritāte  –  to  pieprasa  vairāk  nekā  100
pasaules vadošie universitāšu un zinātņu centri. B daļas žurnāls ir ievietots Web of
Science datubāzē, un  tam  ir  noteikts  citējamības  indekss.  A  daļas  žurnāla
dokumentācija ir iesniegta  Elsevier izskatīšanai un iekļaušanai  SCOPUS datubāzē.
“Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas  Vēstis”  ir  akadēmisks  izdevums,  kas  publicē
oriģinālrakstus  un  apkopojošu  informāciju  par  Latvijas  zinātni  (sadaļa  “Zinātnes
dzīve”).  Žurnālam ir izveidota atsevišķa tīmekļvietne  www.lasproceedings.lv, kas
nodrošina brīvpieejas principu publicētajiem rakstiem. 

Žurnāla izdošanu un starptautisko apriti kavē pastāvīgs finansējuma trūkums.
 

 Stratēģijas darbības laikā: 
– nodrošināt žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” nacionāla līmeņa
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aptvērumu, tai skaitā, publicējot informāciju par norisēm zinātnē; 
– panākt  žurnāla  izdošanai  stabilu  finansējumu,  kas  nodrošina  izdošanas

regularitāti un neatkarību kvalitātes prasību ievērošanā;
– panākt,  ka  žurnāla  A  daļa  tiek  ievietota  starptautiski  atzītā  datu  bāzē

SCOPUS un pakļauta starptautiskās citējamības novērtējumam;
– paplašināt žurnāla A daļas, kas tiek gatavota latviešu valodā, starptautisko

pieejamību,  papildus  kopsavilkumiem  izplatītā  saziņas  valodā  (angļu,
vācu, franču, krievu) turpināt ievietot rakstus minētajās valodās; 

– veicināt jauno zinātnieku publicēšanos žurnālā; 
– publicēt Latvijas tematikai veltītus ārzemju zinātnieku rakstus.

2.6.2. LZA, LZP un LZS laikraksts “Zinātnes Vēstnesis”

      Stratēģijas darbības laikā laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” redakcija: 
– piesaista  profesionālus  zinātnes  apskatniekus  un  žurnālistus  ar  augstas

kvalitātes rakstiem par zinātnes sasniegumiem Latvijā un pasaulē nolūkā
popularizēt zinātnisko darbību un motivēt augstvērtīgas izglītības ieguvei;

– izvērš  digitālā  laikraksta  izplatīšanu  sociālajās  vietnēs  un  sadarbības
partneru mājaslapās.

2.7. LR normatīvajos regulējumos deleģēto valsts funkciju izpilde 

2.7.1. Valsts emeritēto zinātnieku sistēma

Valsts emeritēto zinātnieku sistēma ir valsts regulēta un finansēta. Stratēģijas
darbības  periodā  LZA  veic  nepieciešamās  darbības,  lai  panāktu  finansējuma
palielinājumu un  nodrošinātu  lielāka  skaita  un  apjoma  mūža  grantu  piešķiršanu
valsts labākajiem zinātniekiem. LZA Senāta sēdē vismaz reizi gadā tiek uzklausīts
ziņojums  par  valsts  emeritēto  zinātnieku  sistēmas  darbību,  pārskata  periodā
redzamajām problēmām un lemts par to risinājumu. 

Zinātniskās  darbības  likums nosaka  LZA  konkrētus  uzdevumus  valsts
emeritēto zinātnieku sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā (12.1 pants):

– LZA organizē Valsts emeritēto zinātnieku padomes darbu;
– pamatojoties uz Valsts emeritēto zinātnieku padomes lēmumu, LZA izvērtē

un pieņem lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu; 
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– LZA organizē emeritēto zinātnieku grantu izmaksu no Izglītības un zinātnes
ministrijas piešķīruma valsts budžetā zinātniskajai darbībai paredzētajiem
finanšu līdzekļiem.

LZA veic nepieciešamos pasākumus, lai panāktu emeritēto zinātnieku pabalsta
jeb  granta  regulāru  palielinājumu  kā  summāri,  tā  arī  individuāli.  LZA  veic
izskaidrojošo darbu par valsts emeritēto zinātnieku granta transformāciju kā pateicību
par izcilo ilgtermiņa sniegumu darbā sabiedrības labā. 

2.7.2.  Latviešu  valodas  terminoloģijas  attīstības  nodrošināšana:  sadarbības
veicināšana un prioritāšu noteikšana

Valsts  valodas  likums nosaka  LZA  uzdevumu  latviešu  valodas  pozīciju
stiprināšanā un attīstībā – atbildību par latviešu zinātniskās terminoloģijas izstrādi
(22. pants). 

Saskaņā ar  Valsts valodas likuma  22. pantu un MK noteikumiem Nr. 405
Latvijas  Zinātņu akadēmijas  Terminoloģijas  komisijas  Nolikums (pieņemti  2000.
gada 28. novembrī ar grozījumiem 2004. gada 20. janvārī un 2010. gada 13. janvārī)
LZA ir jānodrošina latviešu valodas terminoloģijas attīstība. 

Atbilstoši  Valsts valodas likuma 22. pantam LZA Terminoloģijas komisija
(LZA  TK)  ir  vienīgā  atbildīgā  institūcija,  kas  nosaka  terminu  veidošanu  un
lietošanu  oficiālajā  saziņā  un  apstiprina  jaunus  terminus.  Rūpes  par  zinātnisko
terminoloģiju  kā  viens  no  LZA  pienākumiem  ir  noteikts  Latvijas  Zinātņu
akadēmijas Hartas 4. pantā. LZA TK pamatmērķis ir sabiedrības terminoloģisko
vajadzību operatīva un kvalitatīva apmierināšana visās svarīgākajās jomās.

Pamatmērķa īstenošanai noteikti šādi uzdevumi:
– noteikt terminoloģiskā darba prioritātes valstī;
– pārskatīt un precizēt latviešu terminoloģijas attīstības teorētiskos pamatus;
– atzīt  darbu  nozares  terminoloģijas  izstrādē  par  vienu  no  zinātniskās

darbības veidiem;
– sakārtot  apakškomisiju  darbu,  nepieciešamības  gadījumā  ierosināt

apakškomisiju  reorganizāciju,  jaunu  apakškomisiju  vai  speciālu
terminologu darba grupu izveidi;

– sadarbībā ar  Valsts  valodas centru nodrošināt  jaunpieņemto terminu un
komisijas  darba  materiālu  publiskošanu  Nacionālajā  terminoloģijas
portālā www.termini.gov.lv;
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– veidot ciešāku sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām gan Latvijā,
gan Eiropas Savienībā;

– veikt esošo terminoloģisko resursu inventarizāciju;
– nodrošināt  saikni  ar  sabiedrību,  skaidrojot  LZA  TK  lēmumus  un

pamatnostādnes;
– integrēt nozaru terminoloģijas jautājumus visu līmeņu augstākās izglītības

programmās.
2015. gadā ir izveidota darbspējīga LZA TK vadība un atjaunota tās darbības

regularitāte, kā arī pārskatīti terminu datubāzes izveides principi, precizēta terminu
šķirkļos  iekļaujamā  informācija,  īpašu  vērību  piešķirot  to  ticamības  (terminu
statusa) marķēšanai. 

Stratēģijas darbības laikā:
– atjaunināt LZA TK Nolikumu vai pieņemt jaunu, lielāku vērību 
      veltot sadarbības principu īstenošanai;
– precizēt  LZA TK  darbības  principus,  skaidri  nošķirot  apakškomisiju,

speciālu terminologu darba grupu un komisijas kopsēdes funkcijas; 
– aktualizēt  un  vajadzības  gadījumā  pilnveidot  terminoloģijas  izstrādes

vadlīnijas;
– pieņemt  LZA TK  divu  gadu  darba  plānu,  kurā  būtu  noteiktas  darba

prioritātes, tā saturu saskaņojot ar citām ieinteresētajām institūcijām;
– sakārtot  LZA  TK  finansēšanas  mehānismu,  nodrošinot  atbalstu

apakškomisijām un speciālām terminologu darba grupām plašāku terminu
sarakstu un vārdnīcu izstrādei;

– pārskatīt  terminu  datubāzes  izveides  principus,  precizējot  termina
šķirkļos  iekļaujamo  informāciju,  īpašu  vērību  piešķirot  to  ticamības
(terminu statusa)  marķēšanai;

– precīzi nošķirt LZA TK un Latviešu valodas ekspertu komisijas funkcijas
un pilnvaras;

– sagatavot  LZA TK vēstures  apcerējumu,  kritiski  pārvērtējot  līdzšinējo
komisijas veikumu un izceļot būtiskākās terminradē iesaistītās personības
un viņu veikumu.
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2.7.3. Sociālā partnera funkcijas un sadarbība ar valsts institūcijām

LZA  uzdevums,  īstenojot  ietekmes  funkciju,  ir  panākt  pilnvērtīgu  un
ietekmīgu pārstāvniecību sarunās ar valdību un valsts institūcijām ne tikai zinātnes
politikas un zinātnes attīstības jautājumos, bet arī plašākā jomā. Šajā nolūkā LZA ir
izveidojusi sadarbības grupu ar LDDK, LTRK, LPS un LBAS un piedalās valdības
izveidoto Krīzes operatīvās vadības grupas un Krīzes stratēģiskās vadības grupas
darbā, gatavo ekspertīzes un ieteikumus LR Saeimai un Ministru kabinetam.

Kā  ES  dalībvalsts  nacionālais  zinātnes  centrs  LZA  iekļaujas  sociālās
partnerības  procesā  ES  mērogā.  Latvijas  pārstāvji  –  LZA  locekļi  –  darbojas
vairākās zinātnes vadības organizācijās Eiropas mērogā.  

Sociālā  partnera  loma  ir  piemērots  juridiskais  formāts,  lai  uzlabotu  LZA
ekspertīžu  izmantošanu  un  ietekmi,  un  LZA  lomu  valsts  attīstības  politikas
veidošanā.  Tās līdzdalību lēmumu pieņemšanā nodrošina ierastā prakse, kas ļauj
LZA  piedalīties  valsts  institūciju  izveidotās  darba  grupās,  vispārējās  tiesības
izteikt savu viedokli par izsludinātajiem normatīvo dokumentu projektiem pirms
to pieņemšanas, kā arī līdzdalība citu organizāciju darbā. Latvijā ir laba sociālās
partnerības  prakse,  un  LZA  regulāri  tiek  aicināta  pārstāvēt  zinātnes  jomu
nacionāla līmeņa lēmumu pieņemšanas procedūrās. 

LZA pārstāvji darbojas pastāvīgo (ar MK lēmumu apstiprināto) dalībnieku
statusā:

–  Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē;
–  LR Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupās un komisijās;
– LR  Ekonomikas  ministrijas  Tautsaimniecības  padomē  un  tās

apakškomitejās;
–  LR Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā par intelektuālā īpašuma

jautājumiem.
LZA ir noslēgusi  sarunām ar valdību sociālās  partnerības līgumu ar LBAS,

LDDK, LPS un sadarbības līgumus ar vairākām ministrijām un valsts institūcijām. 
LZA  sadarbojas  ar  Lauksaimnieku  organizāciju  sadarbības  padomi  (LOSP),
biedrību  “Latvijas  Lauksaimniecības  zinātnisko  iestāžu  direktoru  padome”  un
pašvaldībām.

Stratēģijas darbības laikā būtiski kāpināt LZA veiktspēju sadarbībā
ar sociālajiem partneriem un pilnīgāk izmantot dalību Eiropas mēroga
nevalstiskajās  organizācijās,  kas  nodrošinātu  pastiprinātu  Latvijas
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ietekmi. Lai to panāktu, LZA: 
– izveido efektīvu sociālā partnera funkciju izpildes modeli: atbildības un

pienākumu sadali, tostarp prioritāro interešu jomu noteikšanu; 
– paplašina LZA klātbūtni valsts pārvaldes institūcijās ne tikai zinātnes,

bet  arī  tautsaimniecības  attīstības  jautājumos,  slēdzot  sadarbības
līgumus ar Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar nozaru
asociācijām un sociālajiem partneriem; 

– turpina aktīvi darboties nacionāla līmeņa konsultatīvajās un uzraudzības
institūcijās, kurās tā pašlaik ir iekļauta;

– paplašina koalīciju ar citiem nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem
vienotas pozīcijas veidošanai sarunās ar valdību;

– pastiprina  ietekmi  Eiropas  Savienības  līmeņa  sociālā  dialoga
institūcijās, kas ietekmē izglītības un zinātnes politikas pārnacionālos
uzstādījumus;

– iesaistās  ESF  finansēto  sociālo  partneru  veiktspējas stiprināšanas
programmās. 

2.8. Zinātnes demokrātiskas pašpārvaldes veicināšana

LZA  darbības  uzdevumi  demokrātiskas  pašpārvaldes  jomā,  saskaņā  ar
Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu,  Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtiem un LR
normatīvajiem aktiem ir šādi:

– efektīvu pašpārvaldes modeļu īstenošana LZA pārvaldībā;
– zinātnes un LZA autoritātes celšana sabiedrībā; 
– Zinātnieka  ētikas  kodeksa  un  zinātnisko  diskusiju  principu  izstrāde,

uzturēšana un tālāka izkopšana;
– jaunu pētnieku paaudžu iesaiste zinātnē;
– pensionēto zinātnieku sociālā aizstāvība un atbalsts viņu darbībai.

Demokrātiskas pašpārvaldes uzlabošanai Stratēģijas darbības laikā:
– modernizēt LZA darbības modeli, veicot plašu digitalizāciju kā

iekšējā saziņā, tā LZA darbības atspoguļošanā;
– stiprināt LZA vadības institūcijas darba organizāciju, ieviešot 

efektīvu kvalitātes vadības sistēmu;
– veicināt jauno akadēmijas locekļu iesaisti LZA darbā un 
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pārvaldē. 

2.9. LZA darbības efektivitātes uzlabošana

       Lai sekmētu zinātniskā personāla atjaunošanu, zinātniskās izcilības uzturēšanu
nākamajās  paaudzēs  un  rosinātu  interesi  par  zinātni  jauniešos,  LZA  turpina
sadarboties ar jaunajiem zinātniekiem valsts un privātajās zinātniskajās institūcijās un
uzņēmumos, kā arī ar to profesionālajām organizācijām. Lai paplašinātu zinātnieku
iesaisti un zinātņu nozaru, tai skaitā starpnozaru, pārstāvniecību LZA nodaļu darbā,
pēc  nepieciešamības  organizē  apakšnodaļas  un  citas  struktūrvienības,  tādējādi
veicinot akadēmijas atvērtību. 

Stratēģijas  darbības  laikā paplašināt  sadarbību  ar  jaunajiem
zinātniekiem,  izveidojot  īpašu  institūciju  sadarbībai  ar  jaunajiem
zinātniekiem un studējošajiem (Jauno zinātnieku akadēmiju jeb Nākotnes
akadēmiju):
– pakāpeniski  paplašināt  gados  jauno  akadēmijas  locekļu  iesaisti  LZA

pārvaldē;
– iespēju robežās veidot sadarbību ar LJZS;
– uz LZA bāzes veidot zinātniskās un inovatīvās darbības inkubatoru un

sadarbības  platformu,  piedāvājot  jaunajiem  zinātniekiem  izmantošanai
LZA  infrastruktūru  un  uzņemoties  koordinatora  pienākumus  starp
jaunajiem  zinātniekiem  un  augstskolām,  zinātniskajiem  institūtiem  un
uzņēmējiem;

– LZA Senātam reizi gadā uzklausīt LZA Prezidija ziņojumu par sadarbības
norisi un novērotajām problēmām un to risinājumiem.

Lai  īstenotu  zinātniski  tehnoloģiskās  kapacitātes  palielināšanos,  veikt
strukturālas izmaiņas LZA sastāvā, veidojot jaunas nodaļas un sekcijas.

 
Lai  sekmētu  līdzdalību  tautsaimniecības  politikas  veidošanā  un

panāktu efektīvāku savu priekšlikumu īstenošanu, LZA izmanto divus ceļus:
– paplašina klātbūtni valsts pārvaldes institūcijās – ne tikai zinātnes, bet arī

inovācijas un tautsaimniecības attīstības jautājumos;
– pilnīgāk izmanto LZA kā galvenā sociālā partnera lomu zinātnē. 
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Stratēģijas darbības laikā pilnvērtīgi izmantot jau noslēgto līgumu dotās
līdzdalības  iespējas,  slēgt  jaunus  līgumus  ar  valsts  un  zinātniskajām
institūcijām,  kā  arī  sadarbības  partneriem,  biznesa  un  nevalstiskajā
sektorā.

3. Pielikumi

3.1. LZA darbības saimnieciskais pamats

LZA darbības  saimniecisko  pamatu  veido  valsts  budžeta  finansējums  un
pašu  iegūtie  līdzekļi.  Daļu  līdzekļu  LZA  iegūst  no  sponsoru  ieguldījumiem,
atsevišķu pasākumu finansējumu piešķir pašvaldības vai daži uzņēmumi. 

Valsts  budžeta  finansējums  tiek  noteikts  ikgadējā  līgumā  starp  Latvijas
Zinātņu akadēmiju un LR Izglītības un zinātnes ministriju LZA konkrētu darbības
mērķu  īstenošanai,  tomēr  finansējums  nodrošina  tikai  daļēju  valsts  noteikto
funkciju izpildi:

– daļēju akadēmijas tehniskā nodrošinājuma personāla atalgojumu  LZA
Hartā noteikto funkciju veikšanai; 

– daļēji  zinātniskā  žurnāla  “Latvijas  Zinātņu  Akadēmijas  Vēstis”
izdošanu;

– daļēji LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu piešķiršanu.
Valsts  noteikto  funkciju  īstenošanai  LZA  piesaista  papildu  līdzekļus  –

ieņēmumus no saimnieciskās darbības, kā arī:
– privātus ziedojumus un testamentārus novēlējumus;
– sponsoru un mecenātu ieguldījumu;
– no sadarbības ar uzņēmumiem un organizācijām.
Nozīmīgs resurss LZA funkciju īstenošanai ir LZA atrašanās Augstceltnē,

Akadēmijas laukumā 1. Ēkas izmantošanas galvenie līdzšinējie virzieni: 

 LZA administrācijas mītne;

 zinātnisko institūtu mītne – SIA “LZA Ekonomikas institūts”, Latvijas
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts;

 ar zinātni saistītu organizāciju mītne – ēkā izvietota Latvijas Zinātnieku
savienība,  Latvijas  Jauno  zinātnieku  apvienība,  Valsts  emeritēto
zinātnieku  padome,  LZA  Terminoloģijas  komisija,  SIA  “Latvijas
Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, Latvijas Ūdeņraža asociācijas
birojs, SIA “Termolat”;
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 LZA  Ētikas  komisija;  SIA  Apgāds  „Zinātne”,  akadēmiskā  izdevuma
“Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” redakcija, akadēmiskā izdevuma
“Latvijas  Ķīmijas  žurnāls”  redakcija,  laikraksta  “Zinātnes  Vēstnesis”
redakcija, LZA Arodbiedrība;

 zinībietilpīgu  pakalpojumu  organizāciju  mītne  –  ēkā  izvietoti  SIA
“Medicīnas sabiedrība Gaiļezers”, SIA “SVK+ mācību centrs”;

 nevalstisko organizāciju mītne – ēkā izvietota Latvijas Telekomunikāciju
asociācija, Mazās enerģētikas biedrība.  
Ieņēmumi  no  LZA  platību  izmantošanas  komerciāliem  mērķiem

tiek  izmantoti  ēkas  uzturēšanai  un  no  valsts  budžeta  nesegto  LZA
funkciju,  tai  skaitā valsts  deleģēto  funkciju,  finansēšanai.  Šo funkciju
īstenošana bez papildu finansējuma nebūtu iespējama. 

Stratēģijas darbības periodā LZA Augstceltne paliek LZA lietojumā un,
pirmkārt, tiek izmantota LZA mērķu un uzdevumu izpildei. Tāpat kā līdz šim LZA
Augstceltnē ir izvietota LZA administrācija, organizācijas, kas nepieciešamas LZA
valsts noteikto funkciju izpildei. Tomēr LZA Augstceltnes jauda pieļauj tās papildu
izmantošanu, turklāt telpu iznomāšana u. c. izmantošana ir būtisks LZA darbības
finansēšanas avots. 

LZA Augstceltne no pirmsākumiem ir  zinātnisko institūtu u. c.  zinātnisko
iestāžu mītnes vieta, tās plānojums, izvietojums un ietilpība ir piemērota nacionāla
mēroga zinātnes un inovācijas koordinēšanas un veicināšanas centra izveidei.
Šāda  centra  izveide  atbilst  LZA kā  ēkas  apsaimniekotāja  misijai,  mandātam un
uzdevumiem.  Augstceltne  atrodas  ģeogrāfiski  izdevīgā  vietā  –  Rīgas  centrā  300
metru  attālumā  no  Rīgas  autoostas  un  Centrālās  dzelzceļa  stacijas,  netālu  no
galvenajām  ar  zinātni  saistītajām  valsts  institūcijām  –  LR  Saeimas,  Ministru
kabineta,  Ekonomikas  ministrijas  un  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas.  LZA
Augstceltne  ir  ērti  pieejama vietējiem un ārvalstu  apmeklētājiem.  Ēkas  tuvākajā
apkārtnē ir 6 autostāvvietas. 

LZA Augstceltne attīstās un kā nacionāla mēroga zinātnes un inovācijas
koordinēšanas un veicināšanas centrs ietver vairākus blokus: 

1) LZA  Augstceltnes  konferenču  centrs  zinātnisko,  kultūras  un  citu
pasākumu norisei;

2) zinātnes un inovāciju administrācijas organizāciju mītnes (piemēram, ES
fondu nacionāla līmeņa projektu administrācijas mītne); 

3) zinātnes popularizēšanas organizāciju mītnes, arhīvi, izdevniecības;
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4) zinībietilpīgu  pakalpojumu  sniedzēju  mītne  –  paredzēts  mērķtiecīgi
piesaistīt augstas pievienotās vērtības pakalpojumu sniedzējus izglītības,
veselības  (iespēju  robežās)  un  juridisko  pakalpojumu  jomās,  veidojot
augstas pievienotās vērtības pakalpojumu puduri; 

5) radošo industriju mītne – mērķtiecīgi piesaistot kultūras, dizaina un citu
radošo pakalpojumu sniedzējus un veidojot radošo industriju puduri; 

6) telpas kultūras pasākumiem un institūcijām;
7) telpas komerciālai izmantošanai. 
LZA  Augstceltnes  konferenču  centrs  .Vienots  LZA  Augstceltnes

konferenču  centrs  nodrošina  zinātniskās  izcilības  pulcēšanos  LZA,  sekmē
starpnozaru sadarbību un zināšanu apmaiņu un ļauj īstenot zinātnes popularizēšanas
uzdevumu. 

Ēkā ir  trīs  konferenču zāles:  Portretu zāle  200 vietām, Prezidija  zāle 150
vietām, 22 auditorijas ar sēdvietu skaitu no 15 līdz 60, Lielā konferenču zāle 900
vietām. Konferenču zāles un auditorijas ir labā tehniskā stāvoklī, daļēji aprīkotas ar
nepieciešamo skaņu un vizuālās pārraides tehniku. 

Zinībietilpīgu  pakalpojumu sniedzēju  puduris.  Turpinās  zinātnes  un  ar
zinātni  saistītu  institūciju  izvietošana  LZA  Augstceltnē.  Gandrīz  visām  LZA
Augstceltnē  izvietotajām  zinātnes  un  ar  zinātnisko  darbību  saistītajām
organizācijām ir saikne un cieša sadarbība ar LZA. 

Radošo industriju puduris.  Radošo industriju pudura ideja balstās uz to, ka
radošo industriju pārstāvjiem patīk sadarboties un darboties fiziski vienotā teritorijā.
LZA  Augstceltnes  pievilcību  radošo  industriju  darbībai  sekmē  ēkas  unikālā
arhitektūra un interjers, augstums, ainava.  

Telpas kultūras pasākumiem un institūcijām. LZA Lielā konferenču zāle ir
izmantojama multifunkcionāli – piemērota zinātnisko pasākumu organizēšanai, LZA
sapulču un Latvijas mēroga pasākumiem, kā arī starptautisku kongresu, konferenču
un izstāžu vajadzībām, tāpat koncertu un izrāžu organizēšanai. 

LZA  Augstceltnes  pagrabstāvā  ir  ierīkotas  arhīvu  glabāšanai  piemērotas
telpas.  Stratēģijas  darbības  laikā  LZA  meklē  iespēju  izvietot  pagaidām  brīvajās
arhīva telpās Zinātnisko institūciju arhīvu glabātuvi.

Telpas  komerciālai  izmantošanai.  LZA  mērķis  ir  samazināt  komerciālā
nolūkā izmantojamās platības ar zinātni nesaistītām darbībām, bet tas iespējams tikai
tad, ja uzlabojas zinātniskās darbības finansējums kopumā un zinātniskās institūcijas
spēj nodrošināt pilnvērtīgu samaksu par telpām. 

Platību  izmantošana  komerciāliem  mērķiem  ļauj  iegūt  līdzekļus  ar  zinātni
saistīto  darbību attīstībai  un paplašināšanai  LZA Augstceltnē.  Augstas pievienotās
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vērtības  pakalpojumu  un  radošo  industriju  puduru  veidošana  var  notikt,  vismaz
sākumā,  daļējā  zinātnes  inkubatora  režīmā,  nodrošinot  mērķtiecīgi  piesaistītajiem
īrniekiem biroja, sakaru un citus pakalpojumus, tādējādi ieinteresējot viņus izvēlēties
savai darbībai LZA Augstceltni.  

3.2. LZA Augstceltnes attīstības vīzija
Projekta “LZA attīstības programma” sagatavošana. LZA izveidotā darba

grupa   uzsāk  LZA  attīstības  programmas  sagatavošanu  2018.  gada  decembrī,
atbilstoši 2018. gada 6. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta lēmumam un
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gadā organizētā audita ieteikumiem, bet
2019.  gadā  tiek  izveidota  starpinstitūciju  darba  grupa  (LR  Finanšu  ministrijas
17.12.2019. rīkojums Nr. 429), lai sagatavotu priekšlikumus par nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas iespējām.

 Informatīvais ziņojums “Par nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā
turpmākās  izmantošanas  iespējām”  ir  saskaņots  ar  darba  grupas  locekļiem,  un  to
2021. gadā izskata Ministru kabinetā
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3.4. LZA dibinātās organizācijas un organizācijas, kurās LZA ir kapitāldaļu 
turētāja

SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”
Direktors: Imants Matīss

SIA “LZA Ekonomikas institūts”
Direktore: Ņina Linde

Nodibinājums “Zinātnes fonds
LZA pārstāvji fonda valdē: Ivars Kalviņš, Ojārs Spārītis
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