Par LZA 2020. gada 26. novembra pilnsapulci
Š.g. 26. novembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā tiek sasaukta
rudens LZA pilnsapulce ar LZA Lielās medaļas laureātu ziņojumiem un jaunu
LZA locekļu, LZA vadības (viceprezidentu, ārlietu sekretāra, ģenerālsekretāra un
LZA fonda priekšsēdētāja) vēlēšanām, kā arī Fizikas un tehnisko zinātņu
nodaļas priekšsēdētāja apstiprināšanu.
Saskaņā ar LZA Statūtu 3.8.1. punktu balsošanā par LZA jauno locekļu kandidātiem
piedalās tikai LZA īstenie locekļi, bet balsošanā par LZA amatpersonām saskaņā ar LZA Statūtu
5.1. un 5.1.4. punktu piedalās īstenie, goda, ārzemju un korespondētājlocekļi.
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Prezidijs un Senāts ir pieņēmis lēmumu LZA rudens pilnsapulci organizēt attālināti ZOOM
platformā, nodrošinot aizklātu balsošanu slēgtās aploksnēs pa pastu, kā to nosaka LZA Statūti.
Atbilstoši LZA Statūtu 5.1.1 punktam pilnsapulce ir tiesīga sākt darbu, ja piedalās vairāk
par pusi no īstenajiem un korespondētājlocekļiem, kuri ir jaunāki par 70 gadiem, šajā skaitā
ietverot pa pastu nobalsojušos. Klātienē 26. novembrī sanāks tikai balsu skaitīšanas komisija,
kuras sastāvu, atklāti un attālināti balsojot, varēs apstiprināt LZA pilnsapulces dalībnieki.
Balsošanas kārtība
Aizklātajai balsošanai izdala (nosūta) biļetenus ar kandidātu uzvārdiem. Biļetenā
iepretim kandidāta uzvārdam ir divas izvēlnes: “ievēlēt” un “noraidīt”, no kurām vienu
balsotājs nosvītro. Biļetens ar citām atzīmēm vai arī bez jebkādām atzīmēm tiek uzskatīts par
nederīgu. Ja uz vienu vakanci pretendē vairāki kandidāti, balsotājs atdod savu balsi
“ievēlēt” tikai par vienu no kandidātiem. Informācija par kandidātiem ir daļēji publiskota
vai Jums nosūtīta elektroniski.
Nosūtām Jums biļetenus un īpašas aploksnes balsošanai, kā to nosaka Nolikuma par
LZA locekļu vēlēšanām 8. punkts un Nolikuma par LZA amatpersonu vēlēšanām 2.3. punkts.
Balsotājam ir jāaizpilda biļeteni, jāieliek aploksnē un jāaizlīmē. Biļetenu aploksnē
ieteicams ievietot tā, lai pie biļetenu izņemšanas nebūtu redzami balsošanas rezultāti.
Aploksne ar balsošanas biļeteniem ir jānogādā pastā. Lai nekavētos pasta piegāde,
neiesakām izmantot ierakstītas vēstules. Aploksnes ar biļeteniem LZA ir jāsaņem vismaz
vienu stundu pirms pilnsapulces sākuma, t.i., līdz 26. novembra plkst. 13.00, lai tās neatvērtā
veidā tiktu iesniegtas balsu skaitīšanas komisijai. Slēgtā balsošana tiks nodrošināta, balsu
skaitīšanas komisijai LZA Uzraudzības komisijas locekļu klātbūtnē atverot aploksnes un
izņemot biļetenus.
Pieslēguma kods pilnsapulces ZOOM platformai Jums tiks nosūtīts dienu pirms
pilnsapulces. Tie LZA locekļi, kuriem nav pieejams datorizēts pieslēgums pilnsapulces
norisei, iepriekš piesakoties LZA Senāta sekretārei varēs to izmantot LZA augstceltnes telpās
(tālrunis 67223931).
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