Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Jau vairāk nekā 10 gadus darbojas «Latvijas Jauno zinātnieku apvienība» (LJZA), kuras norisēs iesaistījušies arī topošie
doktoranti. Sākumā apvienībā bija tikai 24 jaunie zinātnieki, bet šobrīd tādu jau ir vairāki simti. Galvenais apvienības mērķis
ir apvienot Latvijas doktorantūras studentus un jaunos zinātniekus, kā arī pārstāvēt un aizstāvēt viņu tiesības un intereses
augstskolu, valsts un starptautiskajā līmenī, bet tajā līdzdarboties aicināti arī maģistranti un bakalaura programmu studenti.
Par apvienību stāsta LVMI Silava Ģenētisko resursu centra pētnieks un LSZA valdes loceklis VILNIS ŠĶIPARS.
. LJZA nodibinājās 2006. gadā, lai
apvienotu jaunos zinātniekus un
risinātu ar viņu darbību saistītās
problēmas un veicinātu viņu
sadarbību ar savās pētniecības
jomās
erudītākajiem
un
pieredzējušākajiem zinātniekiem.
Apvienība, saistoties ar valsts
iestādēm un uzņēmumiem,
risina
dažādus
aktuālus
jautājumus, tādējādi sekmējot inovatīvo
izgudrojumu komercializāciju, kā arī nodarbojas ar
skolēnu un jauniešu zināšanu paplašināšanu,
skaidrojot zinātnes īpašo nozīmīgumu mūsdienu
pasaules kontekstā.

Laika gaitā ir vairojies LJZA iesaistījušos skaits,
kā arī tās atpazīstamība. Aktīvāko biedru skaits 2016. gadā
bija ~140, taču to kopskaits palielinājies gandrīz
līdz 400. LJZA darbojas arī vairāki LVMI Silava
darbinieki. LJZA oficiālā
konta sekotāju skaits
sociālajā vietnē FaceBook
pēdējā gada laikā ir
palielinājies
va i r ā k
nekā 2 reizes un tagad
tādu ir 653. Kā
i z s k a i d ro j a m a
šāda
popularitāte? Tādēļ,
ka viss, kas saistīts ar
zinātni, ir interesants
un prātu rosinošs,

turklāt
mūsu
biedri
un
i n t e re s e n t i
saņem
informāciju
par
pieejamajām
stipendijām, finansējuma konkursiem, vakancēm,
semināriem un konferencēm, aktuālajiem
notikumiem Latvijas un pasaules zinātnē, kā arī ir
aicināti
piedalīties
pašu
organizētos
izklaides pasākumos.
Tiem, kas vēlas iesaistīties LJZA darbā aktīvāk,
atradīsies vieta kādā no mūsu darba grupām
(projektu darba grupa, ētikas komisija, zinātnes
un izglītības politikas darba grupa, zinātnes
komunikācijas un komercializācijas darba grupa).
Valsts iestādes un mediji bieži aicina mūsu
biedrus izteikt viedokli par zinātnes un izglītības
politiku, tai skaitā arī ar finansējumu
saistītiem jautājumiem. Tādējādi, iestājoties
LJZA,
Jū s
va rē s i t
ietekmēt
minēto
lietu risināšanu un būt lietas kursā par zinātnē un
valstī notiekošo.

LJZA 2016. gada radošajā nometnē

