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LZA VĒSTĪJUMS SABIEDRĪBAI:
LATVIJAS LIKTENIS IR MŪSU
PAŠU ROKĀS

LZA vēstī jums
sabiedrībai: Latvijas
liktenis ir mūsu pašu
rokās - 1. lpp.

Laikā ,  kad pasaulē straujos tempos izplatās
Covid-19 vīrusa delta variants, Latvijas Zinātņu
akadēmija vēršas pie visiem Latvijas
iedzīvotā j iem ar aicinā jumu nepakļauties
pseidozinātniskiem skaidrojumiem par vakcīnu
drošību un efektivitāti ,  bet ieklausīties
pierādī jumos balstītās zinātnes atziņās. Vairāk:
LZA 

LZA atbalsta IZM
akciju par
vakcinācijas
nepieciešamību
studentu un jauniešu
vidū  - 1. lpp.

LZA ATBALSTA IZM AKCIJU PAR
VAKCINĀCIJAS NEPIECIEŠAMĪBU
STUDENTU UN JAUNIEŠU VIDŪ 
27/07/2021,25/08/2021

  

Vairāk: LZA, LZA, IZM

Tapusi monogrāfija
par Latvijas
tautsaimniecību
pandēmijas ēnā  un
pēckrīzes izrāviena
iespē jām - 2. lpp.

Apbalvojumi LZA
locekļiem - 3.-4. lpp. 

Medijos - 4. lpp.

 Septembrī  - 5. lpp.

Sadarbības projekti
ar ārvalstu zinātņu
akadēmijām - 4. lpp. 

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/694-latvijas-zinatnu-akademijas-vestijums-sabiedribai-latvijas-liktenis-ir-musu-pasu-rokas
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/716-lza-akademiki-atbalsta-izm-akciju-kura-aktualize-vakcinacijas-nepieciesamibu-jauniesu-un-jo-ipasi-studentu-vidu
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/693-lza-piedalas-izm-rosinataja-akcija-lai-aktualizetu-vakcinacijas-nepieciesamibu-jauniesu-un-studentu-vidu
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/pirms-jauna-macibu-gada-jauniesus-un-studentus-aicina-aktivi-vakcineties
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TAPUSI MONOGRĀFIJA PAR LATVIJAS
TAUTSAIMNIECĪBU PANDĒMIJAS ĒNĀ UN
PĒCKRĪZES IZRĀVIENA IESPĒJĀM
09/08/2021

9. augustā Valsts prezidents Egils Levits piedalī jās monogrāfijas
“Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena
iespē jas” atklāšanā .
Valsts prezidents atzinīgi novērtē ja darbu, ko ieguldī jusi monogrāfijas
zinātniskā redaktore un projekta vadītā ja profesore Dr. habil. oec. Inna
Šteinbuka, monogrāfijas līdzautori, iesaistītie pētnieki un citi interesenti:
“COVID-19 krīze spilgtāk nekā jebkad ir parādī jusi to, ka jautā jumiem
jābūt zinātniski izpētītiem, pirms tiek pieņemti politiski lēmumi, kā arī
to, cik grūti ir pieņemt lēmumus, ja par kādu no jomām iztrūkst datu un
nav uzkrātas zināšanas.”  Vairāk: Valsts prezidenta kanceleja, LZA 

LZA prezidents Ivars Kalviņš monogrāfijas
atvēršanas svētkos uzsvēra: "Šis pētī jums analizē
gan Latvijas stiprās, gan vā jās puses un dod ieskatu
par zinātnieku, ekonomistu, uzņēmē ju un politikas
veidotā ju redzē jumu uz Latvijas ekonomikas
problēmām Covid-19 krīzes apstākļos un pēckrīzes
attīstības iespē jām.
Īsā laika periodā – 12 gados – esam piedzīvojuši
divas ekonomiskās krīzes un redzam, ka Latvijas
pozīcijas starptautiskajā konkurencē ar Lietuvu un
Igauniju šajā laikā ir vā j inā jušās.
Protams, ka savu iespaidu ir atstā j is fakts, ka
Latvija dažādu iemeslu dēļ ir zaudē jusi savas
priekšrocības, kas bija saistītas ar tranzīta un
banku biznesu. Bet padziļinātā analīze, kas ir arī
daļa no šodien prezentē jamās monogrāfijas, liecina,
ka Latvijas izaugsmes viens no galvenajiem
attīstību bremzē jošajiem faktoriem ir Latvijas
atpalicība investīcijās izglītībā ,  zinātnē ,  pētniecībā

un inovācijā ,  kas noveda pie tā ,  ka nav sasniegts
cerētais pieaugums darba ražīguma izaugsmē un
eksportspē jīgu, zināšanās balstītu produktu un
tehnoloģi ju izstrādē un ražošanā ." 
Vairāk: LZA

https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidents-valsts-labklajiba-ir-atkariga-no-zinatnes-sasniegumiem
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/698-tapusi-monografija-par-latvijas-tautsaimniecibu-pandemijas-ena-un-peckrizes-izraviena-iespejam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/700-lza-prezidenta-uzruna-monografijas-latvijas-tautsaimnieciba-pandemijas-ena-un-peckrizes-izraviena-iespejas-atklasanas-svetkos
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LZA LOCEKĻI SAŅEM AUGSTĀKOS
LATVIJAS VALSTS APBALVOJUMUS

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelts
Dr.chem. EDGARS SŪNA ,  Latvijas Organiskās
sintēzes institūta vadošais pētnieks, Latvijas
Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors,
akadēmiķis. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgo
ieguldī jumu organiskās ķīmijas attīstībā Latvijā un
jaunās ķīmiķu saimes audzināšanu.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts
Dr.hist. GUNTIS ZEMĪTIS ,  vēsturnieks, arheologs,
bijušais Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta direktors, akadēmiķis. Apbalvojums
piešķirts par īpašiem nopelniem Latvijas
neatkarības atjaunošanas periodā un ilggadē jo
darbu arheoloģi jā ,  Latvijas vēstures un
arheoloģi jas izpētē .  
Par Atzinības krusta komandieri iecelta
Dr.habil.philol. DACE MARKUS, Liepā jas
Universitātes rektore, profesore, Liepā jas
Universitātes Kurzemes humanitārā institūta
vadošā pētniece, akadēmiķe, valsts emeritētā
zinātniece. Apbalvojums piešķirts par mūža darbu
un nozīmīgo veikumu augstākajā izglītībā un
zinātnē ,  latviešu valodas kopšanā un stiprināšanā .
Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelts
Dr.hist. KĀRLIS KANGERIS ,  vēsturnieks, Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks,
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors.
Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldī jumu
Latvijas valsts vēstures pētniecībā un skaidrošanā

sabiedrībai.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts
Dr.geol. ASTRĪDS FREIMANIS ,  ģeologs un
sabiedriskais darbinieks, “Latvijas Politiski
represēto apvienības” priekšsēdētā ja vietnieks,
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors.
Apbalvojums piešķirts par pašaizliedzīgo mūža
darbu ģeoloģi jā un aktīvo sabiedrisko darbību.
Vairāk: LZA, LZA

https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/705-akademiki-dace-markus-edgars-suna-un-guntis-zemitis-sanem-augstakos-latvijas-valsts-apbalvojumus
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/710-augstakos-latvijas-valsts-apbalvojumus-sanem-lza-goda-doktori-astrids-freimanis-un-karlis-kangeris
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VAKCINĀCIJAI JĀBŪT BRĪVPRĀTĪGAI UN APZINĀTAI

Laikraksta “Diena” 17. augusta numurā žurnālists Guntars Gūte intervē

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu profesoru Ivaru Kalviņu.
Vairāk: Guntars Gūte. Vakcinācijai jābūt brīvprātīgai un apzinātai,
Diena, 2021. gada 17. augusts

VAKCĪNU PRET COVID-19 DROŠUMS UN EFEKTIVITĀTE

RīgaTV 24 studijā viesojās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
prezidents Ivars Kalviņš. Raidī juma “Uz līnijas” vadītā ja Anša
Bogustova uzdotais jautā jums – ar ko atšķiras vakcīnas no vakcīnām,
un kura tiks pārveidota tāpēc, ka pats vīruss pārveidojas – tika
aplūkots no dažādiem aspektiem. Akadēmiķis Ivars Kalviņš atbildē ja arī
uz skatītā ju jautā jumiem. Vairāk: “Uz līnijas”, RigaTV24, 2021. gada 11.
augusts, raidī juma ieraksts

MEDIJOS

LZA AICINA LATVIJAS ZINĀTNIEKUS IZMANTOT
LZA SADARBĪBAS PROJEKTUS ĪSTERMIŅA
VIZĪTĒM ĀRVALSTU ZINĀTŅU AKADĒMIJĀS   

15. SEPTEMBRIS - pēdē jais termiņš pieteikumu iesniegšanai sadarbības
projektiem ar UNGĀRIJU! Vairāk: LZA 
30. SEPTEMBRIS - pēdē jais termiņš pieteikumu iesniegšanai sadarbības
projektiem ar BULGĀRIJU! Vairāk: LZA 

PIRMO VALSTISKUMA BALVU
SAŅEM LZA GODA LOCEKLIS
JURIS RUBENIS, LZA

LZA ĪSTENAJAM LOCEKLIM
ROBERTAM EGLĪTIM
PASNIEGTA BALTIJAS
ASAMBLEJAS BALVA, LZA

https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/vakcinacijai-jabut-brivpratigai-un-apzinatai-14266473
https://xtv.lv/rigatv24/video/blGbx3eqNn3-11_08_2021_uz_linijas
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/685-sadarbibas-projekti-ar-ungariju-2022-2024-gadahttps:/www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/685-sadarbibas-projekti-ar-ungariju-2022-2024-gada
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/671-sadarbibas-projekti-ar-bulgariju-2022-2023-gada
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/711-pirmo-valstiskuma-balvu-sanem-teologs-lza-goda-loceklis-juris-rubenis
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/712-baltijas-asamblejas-balvu-zinatne-pasniedz-fizikim-robertam-eglitim


 
 

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 un    
 

 

24. SEPTEMBRIS

Pēdē jais termiņš LZA izsludināto 2022. gada vārdbalvu un jauno
zinātnieku balvu kandidātu pieteikumu iesniegšanai! Vairāk: LZA  

15. SEPTEMBRIS

Pēdē jais termiņš papildu dokumentu iesniegšanai par pieteiktajiem
kandidātiem uz 2021. gadā LZA izsludinātajām jauno locekļu
vakancēm! Vairāk: LZA  

17. SEPTEMBRĪ - LZA EKONOMIKAS INSTITŪTS RĪKO JAU 4. STARPTAUTISKO
EKONOMIKAS FORUMU

IV Ekonomikas foruma “NĀKOTNES EKONOMIKA: globalizācijas
izaicinā jumi, ar kuriem saskaras Eiropa un Baltija 21. gadsimtā” mērķis
ir analizēt iemeslus, sekas un izaicinā jumus, ar kuriem Baltija un
Eiropa saskaras 21. gadsimta globalizācijas laikā ,  un apspriest
iespē jamos zinātniski pamatotos un praktiskos risinā jumus, lai
sasniegtu augstāku labklā jības līmeni mūsu valstī .  Ekonomikas forums
ir viena no nozīmīgākām ikgadē jām konferencēm Latvijā ,  kas kalpo par
platformu zinātnieku, uzņēmē ju un politiķu pieredzes apmaiņai un
sadarbībai. Programma šeit. Informācija: EI

SEPTEMBRĪ

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.lza.lv/aktualitates/konkursi/597-latvijas-zinatnu-akademija-izsludina-vardbalvu-un-jauno-zinatnieku-balvu-konkursu-2022-gadam
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/546-lza-izsludina-vakances-2021-gada-jauno-loceklu-velesanam
https://www.economicforum.lv/
https://eilza.lv/lv/

