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Vārds, uzvārds: ATIS LEJIŅŠ 
Dzimis: 1942. gada 28. septembrī 
Kontakti: +371 2 923 8256, atislejins@gmail.com 

 
 
IZGLĪTĪBA           ▼ 
 
2004   Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors 
 
1980 studijas Stokholmas universitātes vēstures fakultātes 

doktorantūrā - nepabeigtas 
 
1968   Kalifornijas universitāte Losandželosā – maģistra grāds vēsturē 
 
   Pamatizglītība iegūta Austrālijā 
 
DARBA PIEREDZE          ▼ 
 
2019 - šobrīd  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas 
   komitejas priekšsēdētājs 
 
2019 - šobrīd  Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts (frakcija "Jaunā Vienotība") 
   - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 
   - Publisko izdevumu un revīzijas komisija 
   - Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK 
   - Deputātu grupas sadarbībai ar Rumānijas parlamentu vadītājs 
 
2010 - šobrīd  partijas "Vienotība" biedrs 
 
2008 - šobrīd  Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) dibinātājs un valdes   
   priekšsēdētājs līdz 2013. gadam, no 2013. gada valdes priekšsēdētāja 
   vietnieks 
 
1992 – šobrīd  Latvijas Ārpolitikas institūta dibinātājs un direktors līdz 2009. gadam, 
   no 2010. gada goda direktors 
 
2014 – 2018  Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts (frakcija „Vienotība”) 
   - Ārlietu komisija 
   - Eiropas lietu komisija 
   - Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija 

- Vides un klimata politikas apakškomisija (līdz 04.03.2015) 
- Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija 
- EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija 
- Deputātu grupas sadarbībai ar Indijas parlamentu vadītājs 
- Deputātu grupas sadarbībai ar Austrālijas parlamentu vadītājs 
- Deputātu grupas sadarbībai ar ASV parlamentu vadītāja vietnieks 

 
2011 – 2014  Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāts (frakcija „Vienotība”) 
   - Ārlietu komisija 
   - Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs 
   - Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija 
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- Korupcijas novēršanas apakškomisija 
- Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības  
apakškomisija (līdz 19.06.2013) 
- Inovāciju un zinātnes apakškomisija 
- Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija 
- Deputātu grupas sadarbībai ar Indijas parlamentu vadītājs 

 
2010 – 2011  Latvijas Republikas 10. Saeimas deputāts (frakcija „Vienotība”) 
   - Ārlietu komisija 
   - Eiropas lietu komisija 

- Korupcijas novēršanas apakškomisija 
- Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija 
- NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā  
pārstāvja aizstājējs 
- Deputātu grupas sadarbībai ar Indijas parlamentu vadītājs 
- Deputātu grupas sadarbībai ar ASV parlamentu vadītāja vietnieks 
- Deputātu grupas sadarbībai ar Libānas parlamentu vadītāja vietnieks 

 
1999   Pasaules Bankas īstermiņa konsultants ES un Baltijas valstīs 
 
1991   Latvijas pārstāvniecības Zviedrijā vecākais referents 
   Latvijas Tautas frontes Ārlietu komitejas vadītājs 
 
1990   „Zenit International AB” konsultants 
   Akadēmisko publikāciju sērijas „Conference Papers”  

pētnieka asistents, līdzredaktors 
World Press Archives redaktors 

 
1979 – 1990  Zviedrijas Ārpolitikas institūta direktora asistents 
 
APBALVOJUMI          ▼ 
 
2007   IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis 
 
2004   Latvijas Zinātņu akadēmijas goda biedrs politikas zinātnē 
2003   LR Aizsardzības ministrijas goda raksts 
 
2001   LR Ārlietu ministrijas atzinības raksts 
 
2000   LR Aizsardzības ministrijas atzinības goda zīme Nr. 107 
 
1995   Zviedrijas Karaliskās Kara akadēmijas ārzemju biedrs 


