
Vasaras nometne 2013 
 “No Latvijas zinātnieka līdz globālam 

zinātniekam” 
26. – 28. jūlijs 

Krimuldas novada, Lēdurgas pagastā,  
Lēdurgas skolā un “Jaunurčos” 
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Nakšņošana “Jaunurčos”. Šeit divas 
iespējas. Pirmā, teltīs. Otrā, telpas “zem 
jumta”. Gultas veļa, piepūšams matracītis, 
dvieļi jāņem līdzi pašiem nometnes 
dalībniekiem, jo matraču un gultu skaits uz 
vietas ir ierobežots. 
Piektdienas un sestdienas vakarā būs Pirts, 
pēc kuras varēs atsvaidzināties dīķī. 
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Pārtika un cita veida baudvielas piektdienas vakaram un 
brokastīm ņem līdzi katrs pēc sava vidējā patēriņa 
(karstais ūdens, tēja, kafija būs, bet krūzi, šķīvi zupai vai 
sautējumam un instrumentus ņemiet līdz). Sestdienas 
vakariņām produkti būs sagādāti. Sestdien un svētdien 
pusdienas paredzētas vietējā kafejnīcā (2 līdz 3 lati). 
 
Dalības maksa nometnē LJZA biedriem 5 lati, pārējiem 
10Ls. Maksāšana uz vietas. MAKSIMLAIS dalībnieku 
skaits – 40 cilvēki, kurš pirmais nāk, tas pirmais maļ! 
 

Nometnes dalībniekiem līdzi jāņem: 
• “Groziņš” - piektdienas vakariņām un sestdienas 

brokastīm, 
• krūzi, šķīvi un instrumentus brokastu un vakariņu 

ēšanai, 
• lietas gulēšanai un personīgai higiēnai, 
• peldkostīms (peldei dīķī, iešanai pirtī), 
• odu, dunduru un knišļu atbaidāmais līdzeklis, 
• lukturītis arī noderēs J 
• sporta inventārs, ja ir vēlme izkustēties, 
• skaidra nauda pusdienām kafejnīcā un dalības maksai. 

 
Apģērbs. Brīvs un ērts tā, lai var gan strādāt telpās, gan 
atpūsties pie dabas, sportot... 

Sadzīve 
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26. jūlijs 
Piektdienas pēcpusdiena 

ierašanās“Jaunurčos”, iekārtošanās, iepazīšanās, 
telšu celšana, kopīga vakariņošana un Latvijas zinātnes 

starptautiskā novērtējuma starpziņojums J.Liepiņa 
interpretācijā.  

 

27.jūlijs 
Sestdiena 

Lēdurgas skola 
10:00 LJZA jaunā valdes priekšsēdētāja uzruna 

(Dr.sc.ing. E.Stalidzāns) 
10:10 Kas ir “LZA, IZP, IZS, IZM" un ko tur mēģina 

panākt LJZA? (Dr.art. D.Lāce) 
10:30 Kā tikt pie vadošiem akadēmiskiem amatiem? 

(Dr.hist. G.Krūmiņš – ViA rektors) 
 

Pieredzes stāsti par stažēšanos ārzemēs un kā 
izveidot konkurēt spējīgu pētnieku grupu Latvijā? 

10:50 Ievads. Dr.sc.ing. E.Stalidzāns  
11:00 Dr.sc.comp. L.Seļāvo (vadošais pētnieks, 

Elektronikas un datorzinātņu institūts, Kiber-
fizikālo sistēmu laboratorijas vadītājs) 

11:30 Dr.chem. M.Turks (profesors, RTU Organiskās 
ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors) 

 
12:00 – 12:30 Kafijas pauze 

 
12:30 Dr. biol. Nils Rostoks (vadošais pētnieks, LU 
Bioloģijas fakultātes dekāns) 

 
13:00 –  14:00 Darbs grupās, I sesija 
ü Kā izveidot starptautiski konkurēt spējīgu pētnieku 

grupu Latvijā? (moderators: E.Stalidzāns) 
ü Zinātnes politika – institūtu bāzes finansējums 

(moderators: D.Lāce) 
ü Cita pedagoģija (moderators: K.Bite) 
ü Zinātnisko un komerciālo institūciju sadarbība 

(moderators: G.Šakale)  
 

14:00 – 15:00 Pusdienas  
 

15:00 –  16:00 Darbs grupās, II sesija 
ü Kā izveidot starptautiski konkurēt spējīgu pētnieku 

grupu Latvijā? (moderators: E.Stalidzāns) 
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ü Zinātnes politika – institūtu bāzes finansējums 
(moderators: D.Lāce) 

ü Zinātnisko un komerciālo institūciju sadarbība 
(moderators: G.Šakale)  

ü LJZA doktorantu eņģeļu programmas uzsākšana 
(moderators: K.Bite) 

 
16:00 –  17:00 Grupu darba prezentācijas – brīvā formā 

 
Vakarā neformālā daļa: tradīcija - ugunskurs, lielais katls 
zupa/sautējums, kur visi piedalās tās/tā pagatavošanā, 

pirts, sporta spēles, sveču liešana, kā arī šogad jūs 
sagaida aktīvi-izklaidējošs pārsteigums, kas iepriekš nav 

bijis! 
 

28. jūlijs 
Svētdiena 
Brokastis 

 
 
 
 

 
10:00 Ekskursija - dendroloģiskais parks. 

 
11:30 - 13:30 promocijas darbu priekšaizstāvēšana: 
vismaz 3 gab. pa 15min, diskusija 15min. Ja vēlies 

prezentēt promocijas darbu nometnes laikā norādi to, 
aizpildot pieteikšanās anketu. 

 
Pusdienas kādā vietējā krogā. 

 
 

 
Pieteikšanās nometnei aizpildot anketu: 

https://docs.google.com/forms/d/16EDYk3MbcHi1tIvfJVqr
hfy-7Ln2PxiGgAQdnjLbqLM/viewform 

 
 
 
Jautājumu gadījumā zvanīt (28316015) vai rakstīt 
(gitasakale@gmail.com) Gitai! 

Nometnes programma 


