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Latvijas Zinātņu akadēmija šodien un rīt



Latvijas Zinātņu akadēmija šodien

LZA ir valsts daļēji finansēts autonoms tiesību subjekts, pārresoru institūcija, kas 
atrodas Ministru kabineta pakļautībā un kuras pārraudzība deleģēta Izglītības un 
zinātnes ministrijai.

LZA apvieno  valsts izcilākos augstākās kvalifikācijas zinātniekus un pārstāv visu 
Latvijas  augstākās izglītības un zinātnes institūciju kopīgās intereses saskarsmē ar 
valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī darbojoties starptautiskās zinātniskās 
institūcijas apvienojošajās organizācijās.



Latvijas Zinātņu akadēmija šodien

LZA pilda valsts pasūtījumu ar Latvijas zinātnes, pētniecības  attīstību un tās 
starptautisko pārstāvniecību saistītajos  jautājumos, veic ekspertīzes un konsultē 
valsts pārvaldes institūcijas, veicina zinātnisko izcilību un popularizē zinātni.

LZA paspārnē darbojas  Kodolenerģijas pētniecības kompetences centrs, 
Ūdeņraža tehnoloģiju izpētes zinātniskais centrs, LZA Ekonomikas institūts u.c. ar 
zinātni un pētniecību un tās izvērtējumu saistītas institūcijas, tostarp Valsts 
zinātniskās kvalifikācijas komisija, Latviešu valodas terminoloģijas komisija u.c.

Latvijas Zinātņu akadēmija savu darbību īsteno LZA augstceltnē, par kuras 
uzturēšanu tā ir rūpējusies jau no neatkarības atjaunošanas.



LZA pētnieciskā darba aktualitātes 

• Enerģētiskās neatkarības nodrošināšana (viedā enerģētika, kodolenerģētika, 
ūdeņraža tehnoloģijas)

• Zaļā transformācija (klimatneitrālās tehnoloģijas)

• Valsts drošība (atbalsts aizsardzības rūpniecībai, civilās aizsardzības pamācība)

• Ekonomiskā izaugsme

• Latvijas vēsture, kultūra un valoda



Latvijas Zinātņu akadēmija šodien

Pateicoties Latvijas Republikas Finanšu ministrijas darbinieku, ministra padomnieces 
Karinas Plokas un personīgi ministra Jāņa Reira kunga atbalstam,

un pateicoties Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei 
šogad Ministru kabinets ir nodevis augstceltnes ēku LZA īpašumā.

LZA tas nozīmē arī jaunus izaicinājumus – ēkas attīstīšanu par Latvijas Zinātnes, 
tehnoloģijas un inovācijas centra mājvietu, sava veida Latvijas Silīcija ieleju, kas 
veicinātu Latvijas attīstību par valsti, kuras ekonomika balstās zinātnē, pētniecībā un 
inovācijā, un kurā zināšanu ietilpīgus un eksportspējīgus produktus un tehnoloģijas 
izstrādā un ražo augsti izglītoti un vispusīgi attīstīti cilvēki.



Latvijas Zinātņu akadēmijas misija

LZA misija ir kļūt par Latvijas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
radošuma centru, lai veicinātu zināšanu pārnesi no fundamentālajām zinātnēm uz 
praktisku pielietojumu, celtu Latvijas sabiedrības izpratnes un izglītības līmeni par 
zinātni, kā arī nodrošinātu dinamisku un interaktīvu ekspozīciju par zinātnes 
sasniegumiem. 



LZA attīstības stratēģija Latvijas izaugsmes veicināšanai 

LZA attīstības vīzija
Latvijas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politikas īstenošana, Latvijas 
zinātniskā un inovatīvā potenciāla apzināšanu un popularizēšanu, dodot īpašu 
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

LZA pilnveidotā attīstības stratēģija paredz:
• Publiskā sektora zinātnes plašu iesaisti inovācijā un atbalstu MVU. 
• veidot inovācijas ekosistēmu, kas veidotu Latvijas Silīcija ielejas infrastruktūru 

inovāciju un enerģētiskās neatkarības atbalstam. 
• attīstīt sadarbību starp zinātniskajām institūcijām un pētnieku grupām.

 



LZA augstceltnes stratēģiskās attīstības virzieni

Gala mērķis - pārvērst LZA augstceltni par Latvijas zinātnes, pētniecības un inovācijas 
ekosistēmai nepieciešamās infrastruktūras stūrakmeni, transformējot to par Zinātnes, 
inovācijas, izglītības un kultūras pili un radošuma centru, šai ēkai kļūstot arī par 
mājvietu  Latvijas Silīcija ielejai nozīmīgām komponentēm.

LZA augstceltnes izmantošana
 LZA augstceltnē plānots izvietot:
• Elektroniskās datu bāzes un mākslīga intelekta centru informācijas apstrādei,
• Nozaru kompetences centrus un inovatīvo biznesu inkubatorus,
• Mūžizglītības un apmācības centrus, zinātnes un tehnikas muzejus, konferenču zāles,
• Zinātnes popularizācijas centru, tai skaitā skolu jaunatnei, 
• Konstruktoru birojus,
• Testēšanas un analītiskās laboratorijas, 
• Zināšanu ietilpīgo produktu un tehnoloģiju sertifikācijas centrus u.c.



Paldies par uzmanību!
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