
LĪGUMS PAR SADARBĪBU

Zemkopības  ministrija ministra  Didža  Šmita  personā,  kurš  rīkojas  saskaņā  ar  Valsts  pārvaldes
iekārtas likuma 19. panta  otrās daļas 1. punktu (turpmāk - ZM), no vienas puses, 

Latvijas Zinātņu akadēmija tās prezidenta Ivara Kalviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas
Zinātņu  akadēmijas  1992. gada  14. februāra  kopsapulces  lēmumā  Nr. 7  apstiprinātajiem  statūtiem
(turpmāk – LZA), no otras puses un 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija tās prezidentes Baibas Rivžas personā, kura
rīkojas  saskaņā  ar  Latvijas  Lauksaimniecības  un  meža  zinātņu  akadēmijas  2005. gada  11. februāra
sapulcē apstiprinātajiem statūtiem, no trešās puses (turpmāk – LLMZA),  bet visi trīs kopā saukti –
Puses,

lai  nodrošinātu  nepārtrauktu  un  pilnvērtīgu  savstarpējo  sadarbību,  paraksta  šo  līgumu  (turpmāk  –
līgums) un brīvprātīgi vienojas:

1. Stiprināt pušu sadarbību šādu aktivitāšu ietvaros:

1.1. apvienot lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu
un  meža  nozares  zinātniekus  un  izvērtēt  un  ieteikt  prioritāros  pētniecības  virzienus
fundamentālajā un pielietojamajā zinātnē;

1.2. nodrošināt sadarbību ar vispārizglītojošām un profesionālām skolām un augstākās izglītības
mācību  iestādēm,  tai  skaitā  informējot  par  iespējām  darbam  laukos  un  lauksaimniecības
nozarē;

1.3. kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu rīkošanā zinātnes sasniegumu popularizēšanai,
tai skaitā LLMZA kopsapulces rīkošanā;

1.4. jauno zinātnieku sagatavošanā ZM kompetences nozarēs, rīkojot seminārus par doktorantūrai
būtiskiem  jautājumiem,  kā  arī  sniedzot  iespēju  doktorantūras  studentiem  ziņot  par  savu
pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA un LLMZA apvienotajās sēdēs;

1.5. jauno  zinātnieku  konkursa  rīkošanā,  kā  arī  izmēģinājumu,  eksperimentu  un  laboratoriju
apskatēs lauksaimniecības zinātnes jomā;

1.6. jauno zinātnieku darbu konkursa ražas svētki „Vecauce-2023” organizēšana;

1.7. konkursa „Sējējs 2023” grupas „Zinātne lauku attīstībai” darbu vērtēšana; 

1.8. Pauļa  Lejiņa  vārda  balvas  par  fundamentāliem pētījumiem,  kas  būtiski  sekmējuši  Latvijas
lauku attīstību, pasākuma organizēšana;

1.9. starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana;

1.10. sniegt finansiālu atbalstu LLMZA grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un mājas lapas
www.llmza.lv uzturēšanai.

2. Informēt plašsaziņas līdzekļus gan par līguma noslēgšanu, gan par tā izpildes rezultātiem.

3. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad pēdējā no Pusēm to parakstījusi, un tas ir noslēgts uz vienu gadu.
Iespēja atbalsta saņemšanai līguma 1.punktā ietverto pasākumu nodrošināšanai noteikta Ministru
kabineta  2013.  gada  17.  decembra  noteikumu  Nr.1524  “Noteikumi  par  valsts  atbalstu
lauksaimniecībā”  4.2.apakšnodaļā  “Atbalsts  lauku  un  lauksaimnieku  biedrību  un  nodibinājumu
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savstarpējās  sadarbības  veicināšanai  un  dalībai  starptautiskās  organizācijās”  un  4.3.apakšnodaļā
“Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē”. 

4. Līgumu var papildināt un grozīt Pusēm par to rakstiski vienojoties.

5. Puses strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Pušu  2022. gada  26. maijā  noslēgtais  sadarbības  līgums  (ZM  reģ.  Nr. 2022/46)  uzskatāms  par
izpildītu ar šī līguma spēkā stāšanos.
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