
 
 

 

Karina Pētersone 

 

 

Dzimusi: 1954.gada 19.septembrī Rīgā latviešu teātra režisora un dramaturga Pētera Pētersona ģimenē 

Izglītība: 

Latvijas Universitātes aspirantūra (1989) 

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes Angļu filoloģijas nodaļa (1978) 

Rīgas 50.vidusskola (1972) 

 

Darbs: 

2017-                  LNB Atbalsta biedrība, direktore 

2015. – 2017.     Latvijas Republikas Saeima, Administrācijas ģenrālsekretāre 

2011. – 2015.   - Latvijas Institūts, direktore 

 2006. – 2010. – Latvijas Republikas 9.Saeimas deputāte, Saeimas priekšsēdētāja biedre 

Darbība Latvijas Republikas 9.Saeimas komisijās, delegācijās, grupās:  

 

• pastāvīgās komisijas:  

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, sekretāre  

Eiropas lietu komisija, priekšsēdētājas biedre  

 

• apakškomisijas:  

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas 

uzraudzības apakškomisija  

 

• delegācijas:  

Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālā grupa, vadītāja  

 

• grupas:  

Deputātu grupa sadarbībai ar Apvienotās Karalistes parlamentu, priekšsēdētāja vietniece  

Deputātu grupa sadarbībai ar Izraēlas parlamentu  

Sieviešu deputātu grupa sadarbībai ar citu valstu parlamentārietēm, priekšsēdētāja 

 

2006. aprīlis – 2006. novembris – īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās 

2004. – 2006. – “Parex bankas” padomes locekle 

2003. – 2007. – Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības valdes locekle, direktore 
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2000. – 2002. – kultūras ministre Andra Bērziņa valdībā  

1999. – 2000. – kultūras ministre Andra Šķēles valdībā 

1998. – 1999. – kultūras ministre Viļa Krištopana valdībā 

1998. – Latvijas Republikas 7.Saeimas deputāte 

1997. – Rīgas Domes deputāte, Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāja 

1996. – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece 

1996. – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra palīdze           

1995. – Latvijas Republikas 6.Saeimas deputāta, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja palīdze 

1993. – Latvijas Republikas 5.Saeimas priekšsēdētāja palīdze 

1991. – Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētāja palīdze 

1982. – Latvijas Universitātes Angļu filoloģijas katedras vecākā pasniedzēja 

1979. – Latvijas Universitātes Angļu filoloģijas katedras pasniedzēja 

1978. – Rīgas Tehniskās universitātes angļu valodas pasniedzēja 

 

Citi amati un aktivitātes: 

2018 – EPPI padomes locekle 

2015. – Ordeņu kapitula kanclere 

2014. – Latvijas Zinātņu akadēmijas goda akadēmiķe 

2014. – Rīgas Latviešu biedrība, domniece  

2011. – Ordeņu kapitula locekle  

2011. – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības Uzticības padomes priekšsēdētāja 

2008. – Annas Lindas fonda ES-Vidusjūras savienībai konsultatīvās padomes locekle 

2000. – Studenšu korporācijas “Zinta” goda filistre  

1998. – 2010. – Savienības “Latvijas ceļš” valdes locekle, partijas kandidāte Valsts prezidenta vēlēšanās 2007.gadā 

1998. – 2002. – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente  

1998. – 2002. – Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētāja 

  

Dalībniece Aleksandra Čaka biedrībā un Ojāra Vācieša biedrībā 

Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle (2006) 
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Eiropas Kustības Latvijā dibinātāja, valdes locekle (līdz 1998), dalībniece 

1991. – 1998. – sinhronā tulce, tulkojusi Latvijas Tautas frontes I un II kongresu un Latvijas Republikas Augstākās 

padomes 4.maija sēdes norisi. Publikāciju autore par vispārējiem sabiedriskiem un politiskiem procesiem, par 

20.gadsimta angļu un amerikāņu literatūru. No angļu valodas tulkojusi dzeju, prozu un lugas 

Valodu prasme: latviešu – dzimtā valoda; angļu, krievu – pārvalda; franču – var lasīt un sarunāties 

Ir ģimene, trīs bērni. 

Apbalvojumi:  

Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira 

Cicerona balva 

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas medaļa 

Valsts prezidenta Atzinības raksts 

Ministru prezidenta Atzinības raksts 

Dānijas Karoga ordenis 

Maltas Lielkrusta ordenis  

Somijas Lauvas ordenis 

Zviedrijas Karaliskais Ziemeļu zvaigznes ordenis  

Polijas Kultūras ministrijas medaļa 

Itālijas valdības medaļa 

 

 

 


