
Uzaicinājums apmeklēt topošo zinātnieku forumā 

“KO NOZĪMĒ BŪT ZINĀTNIEKAM?” 

Lai iedvesmotu jauniešus tālākām studijām un, iespējams, zinātnieka karjerai, 
Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienību 
(Rīgā, Mūkusalas ielā 3) organizēs diskusiju forumu vidusskolēniem un 
studentiem (potenciālajiem zinātniekiem) “Ko nozīmē būt zinātniekam?”.

2017.gada 6.decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās 

Forumā piedalīsies Latvijas izcilākie zinātnieki un jaunie pētnieki, kuri stāstīs 
jauniešiem par savu darbu un sasniegumiem, kā arī iesaistīs tematiskās diskusiju 
grupās foruma apmeklētājus.

Detalizēta informācija par foruma norisi un dalībniekiem interesentiem 
tiks nosūtīta uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru, rakstot  uz e-pasta adresi  dace.rozensteina@viaa.gov.lv. 

Pasākums notiek  ES fondu projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības 
īstenošanai”  ietvaros.

Lūdzam informēt par Jūsu izglītības iestādes interesi piedalīties 
forumā līdz 20.novembrim, aizpildot reģistrācijas anketu  
 http://ej.uz/postdocregistracija.  

http://ej.uz/postdocregistracija


Pasākuma programma

I daļa plkst. 10:10 – 11:30 
Zinātnieku plenērs - diskusija “Ko nozīmē būt zinātniekam?”  

Foruma atklāšanas uzrunas plkst. 10:00 – 10:10 

Plenēra laikā Latvijas zinātnieki interaktīvā veidā stāstīs par savu zinātnieka 
karjeru. Diskusijā piedalīsies: 

Jaunie zinātnieki stāstīs un demonstrēs savus pētījumus un sasniegumus, 
darba grupās jaunieši varēs iesaistīties diskusijās par šādām zinātnes jomām:  

Pārtraukuma laikā jaunieši varēs paēst pusdienas, kā arī piedalīties interaktīvā 
spēlē par zinātni. 

Pusdienas / Interaktīva spēle 

Interesentiem būs iespēja doties ekskursijā uz kādu no zinātniskajām 
institūcijām:

informācijas tehnoloģijas 
digitālā folklora un netradicionālā mitoloģija 
nākotnes medicīna (vēža izpēte un ārstēšana)  
netradicionālā pārtika 
inovatīvi materiāli. 

Latvijas Nacionālā bibliotēku
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru
Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. 

Vjačeslavs Kaščejevs (Latvijas Universitāte) 
Ivars Kalviņš (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) 
Maija Dambrova (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) 
Kaspars Kalniņš (Rīgas Tehniskā universitāte) 
Andris Šutka (Rīgas Tehniskā universitāte) 
Inese Čakstiņa (Rīgas Stradiņa universitāte)  

Agrita Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija) 
Dita Traidās (Valsts izglītības attīstības aģentūra)

 Diskusiju vadīs Ansis Bogustovs.

II daļa plkst. 12:30 – 14:00 
Diskusiju grupas  un paraugdemonstrējumi 

III daļa plkst. 14:30 – 16:30 
Ekskursijas uz zinātniskajām institūcijām 

Pārtraukums plkst. 11:30 – 12:30 


