
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestā ikgadējā jauno zinātnieku nometne Lēdurgā 

 

  

LJZA vasaras nometne 2015 
“ PĀRDOD ZINĀTNI!” 

7. augusts, 8. augusts, 9. augusts 
Lēdurga 

Sadarbībā ar 
Krimuldas novada domi 



PROGRAMMA 

 

 
 

 
  

PIEKTDIENA 7. AUGUSTS „Jaunurči” 

No 17.00 Ierašanās Lēdurgā „Jaunurčos” 

20.00 Iepazīstamies un pārdodam savu zinātni 

21.00 Spēles ar lielo aukstumu Šķidro slāpekli 

 

 
SESTDIENA 8. AUGUSTS Lēdurgas Kultūras namā 

9.30 Rīta tēja un kafija 

10.00 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles uzruna 

10.15 Paneļdiskusija „Pārdod zinātni!”  

12.15 Pusdienas 

13.15 Komandas veidošanas praktiskā nodarbība 

14.00 Jaunās finanšu iespējas zinātnē – Pēcdoktorantūras granti, grupu granti u.c., 

t.sk. starptautiskās sadarbības nozīmīgums šajos grantos, Ph.D Agrita Kiopa, LR 

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore, un Santa 

Šmīdlere, LR IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta 

direktora vietniece 

14.30 Kafijas un tējas pauze 

14.50 Zinātne ārvalstīs. Pieredzes stāsti. Piesakies, aizpildot reģistrācijas anketu! 

16.00 „Veiksmīga zinātnes komunikācija” Justīne Vīķe, RSU doktorante, LJZA 

biedre 

16.30 Došanās uz „Jaunurčiem”, neformālā komunikācija, tradicionālā ugunskura 

zupa no lielā katla, dvieļu volejbols, pirts, naksnīgas sarunas un dziesmas 

 

SVĒTDIENA 9. AUGUSTS „Jaunurči” 

10.00 Brokastis un radoši stāsti par zinātni. Piesakies, aizpildot reģistrācijas 

anketu! 

13.00 Telšu novākšana un nesteidzīga došanās mājup 

 

 



Paneļdiskusija 
Moderatore Sandra Kropa 
LR1 raidījuma „Zināmais Nezināmajā” vadītāja  

   

Dr.phil. Jurģis Šķilters  
Ziedoņa fonda «Viegli» apbalvojuma 
zinātnē "Taureņu uzbrukums" 
saņēmējs LU SZF asoc. prof., Kognitīvo 
zinātņu un semantikas centra direktors 

Dr.sc.ing. Ilga Gedrovica,  
LLU Pārtikas tehnoloģijas 
katedras vadošā pētniece,  
MILZU! graudaugu pārslu autore 

Ph.D Agrita Kiopa  
LR IZM Augstākās izglītības, 
zinātnes un inovāciju 
departamenta direktore  

Santa Šmīdlere  
LR IZM Struktūrfondu un 
starptautisko finanšu instrumentu 
departamenta direktora vietniece 

Par zinātni nemaksā vai 
mēs to nemākam 
pārdot? 

Publicēt vai patentēt?  

Zinātnieku un uzņēmēju sadarbības 
formas

Kā atklājums nonāk 
praksē?  

Vai ar ZINĀTNI var nopelnīt? 

Lietišķo pētījumu 
lietišķuma novērtējums 

Valsts atbalsta formas 
zinātnei

Idejas ‘trakuma’ un 
riska novērtējums 

FUNDAMENTĀLO pētījumu 
vieta šajā pasaulē 

Lai atklājums ‘nenoput plauktā’! 

KAS IR ZINĀTNE?  
Formula, publikācija vai produkts? 

Vai visu VAJAG pārdot? 

Inese Suija-Markova 
Vides risinājumu institūta 
vadītāja 

 

Antons Adamovičs 
SIA Conelum līdzīpašnieks 

Īpašais viesis 
Mārīte Seile 
LR Izglītības un zinātnes 
ministre 
 



Noderīga informācija 

Kontakti nometnes orgkomitejai 
 

 

Dalības maksa 

1) Piedaloties 3 dienas: 15EUR – LJZA biedriem; 
20EUR – nebiedriem  

2) Piedaloties tikai 08.08.2015. - 10EUR 
3) Maksāšana tikai ar pārskaitījumu ar norādi      

"LJZA vasaras nometne 2015"  līdz 1.08.2015. 
LJZA rekvizīti: AS Swedbank HABALV22  
Reģ. nr. 40008097922 
LV30 HABA 0551 0147 5977 3 

 

Reģistrācija  

līdz 25.07.2015. 24:00 aizpildot anketu:  
https://docs.google.com/forms/d/1z8i5TXRfcVNJrXnvqNRZmj
cWP5FhP-nlRHlTCOb-blI/viewform?usp=send_form  

Ēšana 

1) Ēšana iekļauta dalības maksā; našķus un speciālās 
vēlmes var ņemt līdzi  

2) Ja esi zaļi domājošs un nevēlies ēst no 
vienreizējiem traukiem – droši ņem līdzi savus 
traukus (krūzi, šķīvi, dakšu un karoti) 

3) Būs karsts ūdens un plītiņa (Jaunurčos) 

Nakšņošana 

 Lauku mājās „Jaunurčos”, Lēdurgā tikai teltīs. 
Ja telts Tavā rīcībā nav vai tieši otrādi ir pārāk 
liela telts, lai tajā gulētu viens, sazinies ar 
organizatoriem. 

 Vietējos viesu namos www.booking.com  
 Būs pirts un dīķis, atceries par peldkostīmu! 
 Būs tumšs pie teltīm, varbūt noder lukturītis 

 

Nokļūšana 

1) Ar personisko auto. 
2) Ar sabiedrisko transportu – autobuss Rīga – 

Lēdurga kursē katru dienu 8:40 un 18:20, 
laiks ceļā – 1h:44min, biļetes cena 3,50 
EUR. Ja ierodies ar sabiedrisko transportu, 
lūdzu brīdini organizatorus, lai tālāk Tevi 
nogādātu “Jaunurčos” 

3) Karte ar norādēm, kā nokļūt “Jaunurčos” 
un Lēdurgas kultūras namā, tiks izsūtīta. 

4) Praktizējam kopā braukšanu, tas nozīmē, 
aizpildot reģistrācijas anketu norādi, cik 
Tavā braucam līdzeklī ir brīvu sēdvietu, 
kāds interesants ceļa biedrs Tev varēs 
pievienoties 

Agnese Stunda-Zujeva 
Galvenais organizators 
stunda@inbox.lv 
m.t. 26397629 
LJZA biedrs 

 Jana Vecstaudža 

(biedru reģistrācija un 
fotogrāfe) 
vecstaudza@gmail.com 
LJZA biedrs 

 

 

    
Dr. Sandija Rivža 
Ēšana un ēdināšana 
sandija.rivza@llu.lv  
LJZA biedrs 

 

Zane Bulderberga 
biedru reģistrācija 
un dalības maksa 
zane.bulderberga@
gmail.com 
m.t. 26067185 
LJZA biedrs  
 

Ieva Krūmiņa 
Jaunurču saimniece 
ieva@rhrt.lv 
LJZA biedrs 

 

https://docs.google.com/forms/d/1z8i5TXRfcVNJrXnvqNRZmjcWP5FhP-nlRHlTCOb-blI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1z8i5TXRfcVNJrXnvqNRZmjcWP5FhP-nlRHlTCOb-blI/viewform?usp=send_form
http://www.booking.com/
mailto:vecstaudza@gmail.com

