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LZA VĒSTĪJUMS SABIEDRĪBAI:
VAI VAKCINĒTAJIEM LATVIJAS
IEDZĪVOTĀJIEM IR
NEPIECIEŠAMA
REVAKCINĀCIJA?

LZA vēstī jums
sabiedrībai: vai
nepieciešama
revakcinācija? - 1. lpp.

Jāsecina, ka Latvijā izsvērtu un zinātniski
pamatotu lēmumu pieņemšanu kavē tas, ka
nav valsts pasūtī juma zinātniekiem tādu
pētī jumu veikšanai, kas sniegtu ieskatu reālajā
situācijā ar Covid-19 Latvijā .  Šī iemesla dēļ

nav pieejami dati par to, cik patiesībā Latvijā
ir personu, kas slēpti ir pārslimojušas Covid-
19. Nav zināms, kāds ir aktuālais antivielu
līmenis vakcinētajiem vai pārslimojušiem
Latvijas iedzīvotā j iem, it īpaši tiem, kas strādā

veselības aizsardzības vai sociālās aprūpes
jomā ,  un kā tas mainās pēcvakcinācijas
periodā .  Netiek pētīts arī tas, pie kāda
antivielu līmeņa vērojama vakcinēto personu
pastiprināta saslimšana ar Covid-19, kas dotu
iespē ju noteikt, kam un kad nepieciešams
veikt revakcināciju. Tāpat ir būtiski izvērtēt,
kā inficēšanās vai viegla, vidē j i smaga vai
smaga saslimšana ar Covid-19 korelē ar
vakcinācijas laiku un to, kāda vakcīna ir tikusi
izmantota.
Latvijas Zinātņu akadēmija uzskata, ka
Latvijas zinātne ir plaši jāiesaista Covid-19
krīzes pārvarēšanā ,  kas dotu iespē ju pieņemt
zinātniski pamatotus un izsvērtus lēmumus
Covid-19 apkarošanas jomā .  LZA

Konferences, pasākumi
- 2.-3. lpp.

LZA Senātā  un zinātņu
nodaļās - 2. lpp.

Apbalvojumi un
pagodinā jumi LZA
locekļiem- 4. lpp. 

Medijos - 5. lpp.

Konkurss - 4. lpp.

!  UZMANĪBU !
LZA PILNSAPULCE,
KAS NO PAVASARA

PĀRCELTA UZ
RUDENI, NOTIKS

KLĀTIENĒ
TREŠDIEN, 

27. OKTOBRĪ, 
PLKST. 14.00 ! 

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/751-latvijas-zinatnu-akademijas-vestijums-sabiedribai-vai-vakcinetajiem-latvijas-iedzivotajiem-ir-nepieciesama-revakcinacija
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LZA Senāta sēdē 21. septembrī tika apstiprināts LZA jauno locekļu
kandidātu saraksts (LZA } ,  kā arī sākta LZA īsteno locekļu kandidātu
zinātnisko ziņojumu uzklausīšana. LZA

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 22. septembra sēdes darba
kārtība un videoieraksts; 
LZA Ķīmijas, bioloģi jas un medicīnas zinātņu nodaļas 30. septembra
sēdes darba kārtība un videoieraksts; 
LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 23. septembra sēdes darba
kārtība un videoieraksts; 
LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija 27. septembra
kopsēdes darba kārtība un videoieraksts.  

LZA SENĀTĀ UN ZINĀTŅU NODAĻĀS 

KONFERENCES, PASĀKUMI 

IV STARPTAUTISKAIS EKONOMIKAS FORUMS -
ZAĻA. DIGITĀLA, ZINĀŠANĀS BALSTĪTA

NĀKOTNES EKONOMIKA

Sadarbības memorandu starp
Baltijas valstu Zinātņu
akadēmijām parakstī ja to
prezidenti (no kreisās): Jūras
Banis, Lietuva; Ivars Kalviņš,
Latvija; Tarmo Somere, Igaunija.
Foto: J. Brencis
17. septembrī Latvijas Zinātņu
akadēmijā norisinā jās LZA
Ekonomikas institūta organizētais
IV starptautiskais Ekonomikas
forums “NĀKOTNES EKONOMIKA:
globalizācijas izaicinā jumi Eiropai
un Baltijai 21. gadsimtā” . LZA,
LZA EI

https://www.lza.lv/images/LZA_Senats/LZA_jaunie_locekli_2021_velesanas.pdf
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/741-lza-senats-sak-uzklausit-lza-isteno-loceklu-kandidatu-zinatniskos-zinojumus
https://www.lza.lv/nodalas/736-lza-ftzn-sede-22-septembri
https://www.youtube.com/watch?v=ZnxD_ev7R0M&t=1s
https://www.lza.lv/nodalas/kimijas-biologijas-un-medicinas-zinatnu-nodala/754-kbmzn-sede-30-septembri
https://www.youtube.com/watch?v=bMi3i_Hte3Y
https://www.lza.lv/nodalas/humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodala/752-lza-humanitaro-un-socialo-zinatnu-nodalas-23-septembra-sedes-ieraksts
https://www.youtube.com/watch?v=l04PdcEnW1A
https://www.lza.lv/images/nodalas/04-Lauks-mez/darba_kartiba_27_09_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vl9hZCWbOt8
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/758-zala-digitala-zinasanas-balstita-nakotnes-ekonomika
https://www.youtube.com/channel/UCEw8uX_02_GQUFd370vgjBg


Latvijas Zinātņu akadēmijas e-biļetens/1. lpp.

11. septembrī  Viesītes kultūras pilī  norisinā jās 10. Sēlijas kongress. Tas
tika organizēts ar mērķi turpināt akadēmiķa Jāņa Stradiņa un citu Sēlijas
entuziastu izloloto Sēlijas asociācijas ideju un tās organizēto Sēlijas
kongresu tradīciju. LZA
23. septembrī  tiešsaistē norisinā jās LU starptautiskā jubilejas konference
“Universitātes kods pārmaiņu laikā :  pārvaldība, ilgtspē ja, digitalizācija”.
Konferenci atklā jot, ar apsveikuma uzrunu uzstā jās arī  Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, novēlot konferences dalībniekiem
ražīgas diskusijas un izsvērtus lēmumus. LZA
24. septembrī Valmierā notika Vidzemes Augstskolas 25 gadu jubilejas
konference “Latvija un Vidzemes Augstskola pēc 25 gadiem”. Konferences
paneļdiskusijā “Ko sagaidām no augstākās izglītības un zinātnes Latvijā” ,
ko vadī ja ViA rektors Gatis Krūmiņš, piedalī jās arī Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. LZA
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30. septembrī Jelgavas Pilsētas bibliotēkā
noritē ja LZA lekciju un diskusiju
pēcpusdiena “Sabiedrības ekonomiskā
atveseļošanās un veselība”. Tajā piedalī jās
LZA prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš
ar lekciju “Covid-19, mutācijas, vakcīnas
un imunitāte”, bankas “Citadele”
ekonomists Mārtiņš Āboliņš ar lekciju
“Latvijas ekonomikas attīstība Covid-19
pandēmijas laikā un prognozes
ekonomikas tālākai attīstībai”, LZA
viceprezidents akadēmiķis Andrejs Ērglis
ar priekšlasī jumu “Medicīna 21. gadsimtā :
zinātnes integrācija sirds veselībai un
cilvēku labklā jībai”, kā arī prof. Dr. Baiba
Martinsone ar lekciju “Covid-19
pandēmijas pieredzes psiholoģiskie
aspekti”. Pasākuma moderators bija LZA
viceprezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis.
LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/738-aizvadits-10-selijas-kongress
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/745-lza-prezidents-ivars-kalvins-ir-svarigi-nosargat-latvijas-universitates-kodu
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/747-lza-prezidents-ivars-kalvins-zinasanas-kas-netiek-nodotas-citiem-nav-neko-vertas
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/767-jelgavas-pilsetas-biblioteka-diskute-par-sabiedribas-ekonomisko-atveselosanos-un-veselibu
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21. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē viesojās
Ukrainas Politisko zinātņu akadēmijas prezidents Dr. Petro
Miroņenko (Petro Myronenko) un pasniedza LZA viceprezidentam
akadēmiķim Ojāram Spārītim Ukrainas Politisko zinātņu akadēmijas
ārzemju locekļa diplomu. LZA

4. septembrī Tallinā tika paziņots Igaunijas un Latvijas Valodu
balvas laureāts - valodnieks Lembits Vaba. Vaba ir ilggadē js Igauņu
valodas institūta vecākais zinātnieks, Dzimtās valodas biedrības
goda loceklis, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. 
 LZA

BALVAS UN PAGODINĀJUMI LZA LOCEKĻIEM
 

KONKURSS

Lai motivētu Latvijas
zinātniekus veikt
pētī jumus, īpaši lietišķos,
enerģētikas attīstības
veicināšanai un inovāciju
vides veidošanai,
Latvijas Zinātņu
akadēmija un AS
”Latvenergo” izsludina
konkursu ”Gada balva”
2021!

Pieteikumu pieņemšana
līdz 2021. gada 15.
oktobrim! LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/740-lza-viceprezidents-ojars-sparitis-sanem-ukrainas-politisko-zinatnu-akademijas-arzemju-locekla-diplomu
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/727-igaunijas-un-latvijas-valodu-balvu-sanem-valodnieks-lembits-vaba
https://www.lza.lv/images/LM_LZA%20balvas/pazinojums2021.pdf


 
 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS
IZDEVUMI - 

JŪSU E-PASTĀ! 
AICINĀM PIERAKSTĪTIES ŠEIT! 
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LASIET LATVIJAS ZINĀTŅU
AKADĒMIJAS, LATVIJAS
ZINĀTNES PADOMES UN
LATVIJAS ZINĀTNIEKU

SAVIENĪBAS LAIKRAKSTU
"ZINĀTNES VĒSTNESIS ! 
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LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050,
tālrunis: +371 67225361, e-pasts: lza@lza.lv, prese@lza.lv. 

Sekojiet www.lza.lv  
 

 

  

 

Aicinot mūsdienu sabiedrību
aizdomāties par viltus ziņām un
objektīvo realitāti ,  par
zinātniskajām metodēm un
sociālajos tīklos atrodamās
informācijas autentiskumu, fonds
“Mākslai vajag telpu” Latvijas
Zinātņu akadēmijā bija iekārtojis
laikmetīgās mākslas izstādi
"Pseidozinātniskā konference".
Tajā septembrī bija aplūkojami
desmit pseidozinātnēm veltīti
mākslas darbi. Fotogalerija lsm.lv

LZA IZSTĀŽU ZĀLĒ - "PSEIDOZINĀTNISKĀ
KONFERENCE"

Rūta Kesnere. Trīs zonas rudens drošībai. Diena, 2021. gada 3.
septembris. Rakstā uzsvērts Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta
Ivara Kalviņa, kurš pārstāv Latvijas Darba devē ju konfederācijas,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības kopē jo nostā ju, viedoklis.
Viesturs Sprūde. “Zemniekus spieda ēst kartupeļus, lai viņi nemirtu
badu, bet viņi turē jās pretī līdz pēdē jam!” Saruna ar
paleodemogrāfijas speciālisti Gunu Zariņu. Latvijas Avīze, la.lv, 2021.
gada 7. septembris.
Fiziķis Šternbergs: Radīt enerģi ju uz zemes ir izaicinā jums. lsm.lv,
2021. gada 9. septembris.  

MEDIJOS

https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://twitter.com/LZA_LV
https://twitter.com/LZA_LV
https://docs.google.com/forms/d/1vSIHO562InbnoJ5axRm4DukjQiELsEYlNE3QY7UodgI/edit
https://twitter.com/LZA_LV
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
https://twitter.com/LZA_LV
mailto:lza@lza.lv
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija
https://www.facebook.com/media/set?vanity=latvijaszinatnuakademija&set=a.4365377460217949
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/starp-viltus-zinam-un-objektivo-realitati--makslinieki-sarikojusi-pseidozinatnisko-konferenci.a419643/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tris-zonas-rudens-drosibai-14267223
https://www.la.lv/kauli-arkartigi-bagats-informacijas-avots
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/fizikis-sternbergs-radit-energiju-uz-zemes-ir-izaicinajums.a420085/

