
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nometnes mērķis ir sekmēt jauno zinātnieku un uzņēmēju kontaktu veidošanu, ideju apmaiņu un sadarbību 
jaunu, inovatīvu produktu/pakalpojumu izstrādē un pilnveidē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šīs vasaras nometnes ietvaros tiks uzaicināti vairāku uzņēmumu pārstāvji, kuri prezentēs, kas viņi ir, ar ko 
nodarbojas, kā vēlas pilnveidot savu produktu/pakalpojumu. Dažādu nozaru jaunie zinātnieki pieteiksies 
komandās pie uzņēmumu pārstāvjiem, lai dienas laikā rastu risinājumu konkrētai situācijai un dienas beigās to 
prezentētu pārējiem nometnes dalībniekiem. Prezentēšanas veids - brīvā formā. 
 
Organizatori nodrošinās internetu un kancelejas preces, bet esi aicināts ņemt līdzi rīkus, materiālus, kas varētu 
būt noderīgi, lai efektīvāk prezentētu komandas darba rezultātu.  
 
Šis noteikti ir izaicinājums zinātniekiem īsā laikā demonstrēt savu spēju pielietot zināšanas un rast risinājumu 
konkrētai situācijai. 

Vai esi gatavs izaicinājumam? 

Sadarbībā ar Krimuldas 
novada domi 

Ar Latvijā jaunākās zinātniskās institūcijas- 
Vidzemes Augstskolas atbalstu 

LJZA vasaras nometne 2016 
“Zinātnieks + uzņēmējs = risinājums” 

5.augusts, 6.augusts, 7.augusts 
Lēdurga 

Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums Latvijas zinātnei 

kādu dienu beigsies un es būšu 
spiests meklēt citus finansējuma 

avotus 

Katru dienu nepieciešams 
nodrošināt 

produktu/pakalpojumu kvalitāti, 
konkurētspēju un attīstību. 



LJZA vasaras nometne 2016 
“Zinātnieks + uzņēmējs = risinājums” 

dienas kārtība 
 
 

 
05.08.2016. 

“Jaunurči”, Lēdurga 
 
 No 17:00 Dalībnieku ierašanās „Jaunurčos”, Lēdurgā. Iepazīšanās un komandas saliedēšanas uzdevumi. 

 
06.08.2016. 

Lēdurgas kultūras nams 
 

No 9:30 ierašanās (rīta tēja/kafija) 

10:00 – 10:15 Pasākuma atklāšanas uzrunas 

10:15 – 11:15 Uzņēmumu prezentācijas un komandu veidošana 

11:15 – 12:45 Darbs komandās 

13:00 – 13:45 Pusdienas 

14:00 – 15:45 Darbs komandās  

16:00 – 16:30 Latvijas Republikas Patentu valdes pārstāves Sandras Priedītes prezentācija  

16:30 – 17:00 Altum Vidzemes reģionālās pārstāvniecības pārstāvja prezentācija 

17:00 – 18:00 Komandu darba rezultātu prezentācija un diskusija 

**** 
No 18:30 Vakara noslēgums „Jaunurčos”: uz ugunskura vārīta zupa, sportiskas aktivitātes un pirts 
 

07.08.2016. 
 “Jaunurči”, Lēdurga 

 
No 9:00 Brokastis, rīta tēja/kafija 
 
10:00 – 10:30 ViA zināšanu un tehnoloģiju centra direktors Kaspars Osis par tehnoloģiju un zināšanu pārneses 
izaicinājumiem un veiksmes stāstiem, prezentācija un diskusija 
11:00 – 11:30 RTU profesors, ViA Akadēmiskais un zinātņu prorektors Atis Kapenieks par ES projektu iespējām 
mūsdienu pētniecībā 
12:00  Pasākuma noslēgums 
 
 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiru52fitrNAhVGXiwKHZqNDJsQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/274903/gps_home_map_navigation_network_pin_place_technology_web_icon&v6u=https://s-v6exp1-v4.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D94.100.10.230%26ts%3D1467644597467093%26auth%3Dca3ynhkghcgw4qhykcoi5yvb2jlg3ytz%26rndm%3D0.6951635840109065&v6s=2&v6t=17522&bvm=bv.126130881,d.bGg&psig=AFQjCNEfSEP_Sn1SBJCPhTEon3ZHuo3o3w&ust=1467731000943765


 
 

Dalības maksa 

1) Piedaloties 3 dienas: 15EUR – LJZA 
biedriem; 25EUR – pārējiem 
(iekļautas visas ēdienreizes) 

2) Nometnes dalības maksa jāsamaksā 
ar pārskaitījumu uz LJZA kontu ar 
norādi "LJZA vasaras nometne 2016"  
līdz 30.07.2016. 

3) LJZA rekvizīti: 
Reģ. nr. 40008097922 
AS Swedbenk HABALV22  
LV30 HABA 0551 0147 5977 3 

 
 

Praktiskā informācija 

Reģistrācija  

 aizpildiet anketu http://ej.uz/zinatnieki  

 reģistrācija nometnei tiks slēgta 
29.07.2016. 24:00. 

Nakšņošana 

 Lauku mājās „Jaunurčos”, 
Lēdurgā tikai teltīs; 

 Vietējos viesu namos 
www.booking.com  

 

Kontakti nometnes orgkomitejai 
 
 
 
 
 
 
 

Nokļūšana 

1) Ar personisko auto, 
2) Ar sabiedrisko transportu – autobuss 

Rīga – Lēdurga kursē katru dienu 8:45 un 
18:20, laiks ceļā – 1h:38min, biļetes cena 
3,50 EUR. 

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. 

Gita Šakale 
gitasakale@gmail.com  
 

Sandija Rivža 
sandija.rivza@llu.lv  
 

Zane 
Bulderberga 
zane.bulderberga@gmail.com  
info@ljza.lv  

Jana Vecstaudža 
vecstaudza@gmail.com   
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