
 

 
 

LJZA vasaras nometne 2012  
„Jaunie zinātnieki – jaunas idejas zinātnes attīstībai Latvijā un pasaulē:  

ieskats pašiem savā nākotnē” 
 24. – 26. augustā, Krimuldas novada Lēdurgas pagastā (   20 km uz ZR no Siguldas) 

Lēdurgas skolā un Jaunurčos 

Nakšņošana Jaunurčos. Vadoties pēc iepriekšējo gadu tradīcijām, lielākā daļa nometnes 
dalībnieku izvēlas nakšņošanu teltīs, taču ir pieejamas arī 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.  
 

Pārtika un cita veida baudvielas piektdienas vakaram un brokastīm ņem līdzi katrs pēc saviem 
ieskatiem (karstais ūdens, tēja, kafija būs, bet krūzi, šķīvi zupai un instrumentus, lūdzu paņemt). 
Sestdienas vakariņām produkti būs sagādāti. Sestdien un svētdien pusdienas paredzētas vietējā 
kafejnīcā (2 līdz 3 lati).  
 

Dalības maksa nometnē LJZA biedriem 5 lati, pārējiem 10 Ls, maksāšana uz vietas MAKSIMĀLAIS 
dalībnieku skaits – 40 cilvēki, kurš pirmais piesakās, tas rindas sākumā! 
 

piektdiena 

Ierašanās Jaunurčos no 14.00 Kā parasti iekārtošanās un sapazīšanās vakars svaigā gaisā 

neformālā atmosfērā. Iepazīšanās tēma: jāmēģina pārējiem nopārdot kādu savu pētījuma 
rezultātu jeb parādīt tā nepieciešamību pasaulei (vēlams ar humoru un metaforām) 

sestdiena 

10:00 – 13:00 lekcijas Lēdurgas skolā 

10.00-10.40 LJZA politikas darba grupas locekļi Dr. Daina Lāce un Dr. Gatis Krūmiņš iepazīstinās ar 

topošajām izmaiņām un problemātiku Zinātniskās darbības likumdošanā un normatīvajos 

aktos, kam nepieciešami LJZA konkrēti priekšlikumi, kas tiks izstrādāti šīs nometnes darba 

grupās un pieņemti pēc kopīgas apspriešanas dienas beigās. 

1)Zinātniskās darbības likums; 

2)Latvijas Zinātnes padomes ekselences granti; 

3)zinātnisko institūciju bāzes finansējuma aprēķini; 

4)zinātniskās produkcijas vērtēšanas kritēriji. 
Materiāli pārdomām un ideju ģenerēšanai darba grupās par problēmjautājumiem nometnes dalībniekiem tiks piesūtīti 

nedēļu pirms nometnes. 

10.40-11.20 Emeritētā profesore Dr. Baiba Metuzāle-Kangere: Akadēmiskā (pasniedzēja un 

pētnieka) darbība dažādu valstu universitātēs, par personīgo pieredzi Austrālijā un Zviedrijā 

11.20-11.40 starpbrīdis 

11.40-12.05 – LU profesors Dr. Andris Ambainis: Zinātniskā darbība, tās veidošana, plānošana un 

izvērtēšana. (A.Ambainis 31 gada vecumā kļuva par jaunāko akadēmiķi Latvijas Zinātņu 

akadēmijas vēsturē) 



 

12.05-12.20 Asoc.profesors Dr. Egils Stalidzāns: Datu analīze par publikāciju statistikas rīku 

http://www.scimagojr.com/, kurā var salīdzināt valstu sniegumu dažādās nozarēs SCOPUS 

publikāciju ziņā 

12.20-13.00 – Jānis Jaško: Zinātnisko projektu rakstīšana, vērtēšana, realizēšana - biežākās kļūdas, 

labākie piemēri un dažādi praktiski padomi 

13-14 – pusdienas 

14 - 17 praktiskie darbi grupās: I sesija – 14-15.25, II sesija – 15.35-17.00 Katram ir iespēja 

piedalīties 2 darba grupās (pieteikšanās uz grupām dalībnieka anketā) 

1. 3- 4 konkrētu priekšlikumu izveide Zinātniskās darbības likuma izmaiņām, kas veicinātu Jauno 

zinātnieku aktīvu iesaistīšanos zinātniskā darbībā. Rezultātus LJZA attiecīgi iesniegtu līdz 17. 

septembrim LR Saeimas Izglītības zinātnes un kultūras komisijai uz Zinātniskās darbības likuma 

trešo lasījumu. (Daina Lāce) 

2. Latvijas zinātnes padomes ekselences grantu nosacījumu (metodikas) pilnveidošana, t.sk. 

objektīvi, starp nozarēm – salīdzināmi kritēriji zinātniskās produkcijas vērtēšanai. (G.Krūmiņš) 

3. Ideālais modelis zinātnisko institūciju bāzes finansējuma aprēķiniem no valsts budžeta t.sk. 

objektīvi, starp nozarēm – salīdzināmi kritēriji zinātniskās produkcijas vērtēšanai. (Lāce) 

4. Projektu rakstīšana – vada Jānis Jaško. 

5. Prezentācijprasme konferencēs un kā pasniedzējam 

6. Pētījuma plānošana (piemēram, disertācijas vai projekta laika plāna sastādīšanai) 

7. Starptautisku publikāciju rakstīšanas pieredze. 

8. "Ideju vētras", kā popularizēt skolēniem un studentiem ideju „Esi doktors - BeDoc”. 

17-18 darba grupu prezentācijas un apspriešanas (kaislīgu debašu gadījumā šī sadaļa var 

ievilkties), īpašu nozīmi veltot priekšlikumiem, kas virzāmi tālāk uz Saeimu, Izglītības un 

zinātnes ministriju un Latvijas Zinātnes padomi apspriešanai. 

Vakara turpinājumā saviesīgā neformālā daļa Jaunurčos ar kopīgu ēst gatavošanu, ēšanu, pirti 

u.tml. Ēdienkartē: dārzeņu sautējums, dārzeņu un siera uzkodas un ugunskurā ceptas 

desiņas. Var spēlēt līdzi paņemto dažādu sporta inventāru – bumbu, badmintonu, lidšķīvīti 

u.tml. 

Svētdiena 
11:00 – disertāciju aizstāvēšanas paraugdemonstrējumi starpdisciplinārai komisijai, t.i., nometnes 

dalībniekiem, kas kompetencē ir analogi vidējai promocijas padomei), sesijas vadīs pašu iecelts priekšsēdētājs, kas 
reglamentē laiku un vada atbilstoši promocijas procesa stilam. Pieredzējušāko kolēģu padomi un ieteikumi. Darbības 

vieta – Jaunurči. Prezentācijas 15 min + apspriešana: 

1. Kitija Bite „Dienesta gaitas LV policijā tiesiskais regulējums” 

2. Viesturs Brēdiķis  „Nelegālās imigrācijas novēršanas problēmas LR starptautisko tiesību 

aktu gaismā" 

3. Gita Šakale „Polimēra-nanostrukturēta oglekļa kompozītu izstrāde un to īpašību izpēta 

pielietojumam ķīmiskajos sensoros” 

 

Turpinājumā ja būs vēlēšanās neformālā gaisotnē pārrunāsim dažādu zinātnisko nozaru jaunumus 

– ko šobrīd pēta vēsturnieki, ģeogrāfi, ķīmiķi u.c. vairāk orientējoties uz klātesošo jautājumiem un 

ziņkāres apmierināšanu, dažādos, iespējams, elementāros jautājumos: piemēram vai tas tiesa, ka 

gūžas protēzes taisa no polietilēna, keramika vienmēr nav no māla, stikls nav tikai no smiltīm. Māls 

ir viens no senākajiem nanomateriāliem utt. 

http://www.scimagojr.com/


 

 

Tiem, kam laiciņš liksies pārāk jauks, svētdienu var pavadīt peldoties un atpūšoties  

 

14:00 Pusdienas Inciema krodziņā (2-4 Ls) 

15:00 ekskursija uz vietējo novada muzeju vai uz dendroloģisko parku 

 
Jāņem līdzi: 

 ‘Groziņš’ - piektdienas vakariņām un sestdienas brokastīm (skat. Pārtika apraksta sākumā) 

 krūzi, šķīvi un instrumentus brokastu un vakariņu ēšanai 

 lietas gulēšanai un personīgai higiēnai (skat. Nakšņošana apraksta sākumā) 

 peldkostīms (peldei dīķī, iešanai pirtī) 

 odu atbaidāmais 

 lukturītis – lai vieglāk atrast savu telti starp citām 

Apģērbs 
Brīvdienu dažādais – darbam telpās, atpūtai dabā, sēdēšanai pie ugunskura, sportiskām spēlēm, 
nakšņošanai u.c. atbilstoši programmai un vēlmēm. Augsti vai spici papēži netiek rekomendēti   
 
Jautājumu gadījumā zvanīt Agnesei m.t. 26397629 
Jautājumu, kā atrast pasākuma vietu gadījumā zvanīt Gatim m.t.29283192. Karte un braukšanas 
norādes nometnes dalībniekiem tiks izsūtītas vēlāk. Var ierasties arī ar maršruta autobusu. 
 
 
 


