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ATASKAITA
Vizitas į Latvijos mokslų akademiją įvyko 2011 m. kovo 30–31 d. Jo tikslas – susitikti su
Latvijos mokslų akademijos atstovais ir aptarti bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant Visos
Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA), Tarptautinėje mokslo tarybos (ICSU), Europos
Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinėje tarybos (EASAC), Tarptautinėje mokslų
akademijų sąjungos (IAP) veikloje bei ES SF programose.
Vizito metu buvo susitikta su Latvijos mokslų akademijos prezidentu Juriu Ekmaniu, kuris
asmeniškai perdavė sveikinimus LMA ir jos vadovybei 70-mečio jubiliejaus proga. Pasitarime
dalyvavo Latvijos prezidento patarėjai narys koresp. Jānis Kristapsons ir dr. Anita Draveniece.
Buvo kalbama apie Latvijos ir Lietuvos mokslų akademijų dalyvavimą EASAC veikloje.
EASAC – Europos akademijų mokslo konsultacinė (patariamoji) taryba yra suformuota iš ES
valstybių narių nacionalinių mokslo akademijų, kad jos galėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti
konsultacijas Europos politikos kūrėjams. Mokslas yra labai svarbi šiuolaikinio gyvenimo dalis,
galinti daryti įtaką siekiant vykdyti išmintingą politiką visos Europos lygiu. Per EASAC
akademijos gali dirbti kartu, telkti nepriklausomus ekspertas. Lietuvos mokslų akademijai
EASAC atstovauja LMA prezidentas prof. V. Razumas, Latvijos – mokslinis sekretorius prof.
Andrejs Silins. 2010 m. birželio 17–18 d. Vengrijos mokslų akademijoje vyko pasitarimas ir
sudaryta 2011 m. darbo programa, kurioje numatyta teikti konsultacijas iš gyvosios gamtos
mokslų, energetikos ir aplinkosaugos sričių.
Latvijos mokslų akademijoje taip pat buvo pristatyta pastarųjų metų Lietuvos mokslų
akademijos veikla, papasakota apie 2011 m. kovo 25 d. vykusią LMA visuotinio susirinkimo
sesiją „Lietuvos mokslų akademija 70-aisiais veiklos metais“. Buvo diskutuota apie Lietuvos MA
ir Latvijos MA mokslinį bendradarbiavimą ir ateities perspektyvas.
Latvijos mokslų akademiją domino Lietuvos mokslų akademijos dalyvavimas ES SF
projektuose. Buvo supažindinta su ES SF projekto „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių
katalikų mokslų akademijos veiklos stiprinimas“ rezultatais, informuota apie prasidėjusį projektą
„Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ bei greitai bus pradėtas projektas, skirtas mokslo
sklaidai.
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