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Talantīgie skolēni jau 48.reizi pulcēsies vasaras skolā-seminārā „Alfa”
No 13.jūlija līdz 1.augustam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs
„Alfa”, kas šogad tiek organizēta 48.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences
laureāti. Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” organizēs lekciju un praktisko nodarbību veidā
četrās sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un
sociālo zinātņu.

Skolas-semināra „Alfa” laikā notiks vairāk nekā 200 nodarbības, kuras vadīs Latvijas
augstskolu mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū būs ilggadējie vasaras
skolas-semināra „Alfa lektori, kā Latvijas Universitātes profesore, filozofe Skaidrīte
Lasmane, docents, fiziķis Vitolds Grabovskis, astronoms Ilgonis Vilks, asociētā profesore,
ķīmiķe Anda Prikšāne, profesors, matemātiķis Andrejs Cibulis, asociētais profesors, fiziķis
Andris Broks, ekonomists Mihails Siņicins, profesors, politologs Juris Rozenvalds, vadošais
pētnieks Māris Alberts, bioloģijas zinātņu doktore Inese Čakstiņa, arī bijušie nometnes
dalībnieki – augstskolu mācību spēki un zinātnieki: LU rektors profesors Mārcis Auziņš,
asociētais profesors, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs, datorzinātņu profesors Leo Seļavo un
asociētais profesors Ģirts Karnītis, docents, ķīmiķis Jānis Ģībietis, docents, fiziķis Jānis
Dzenis, Rīgas Stradiņa universitātes docents Uldis Apsalons u.c. Vasaras skolā kā ik gadu
nodarbību vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra „Alfa” dalībnieks, pašreizējais Latvijas
Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Lietišķās apmācības un simulācijas spēles vadīs bijušais
alfietis, šobrīd SIA „Nordic Training International” vadītājs Uģis Strauss. Lektoru vidū
gaidāmi arī Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks
Andris Strazds, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakulis un Rīgas
Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens.
Vasaras skolas-semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem
ziņos konferencē pasākuma noslēgumā. Skolā-seminārā skolēni vispusīgi pilnveidos savas zināšanas
arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās. Jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības
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un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas. Semināra laikā taps arī teātra
izrāde, ko iestudēs bijušais alfietis, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks Kārlis Anitens.
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