
 

 

Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte 
Rīga, 2011. gada 24.-27. oktobris 

No šā gada 24. līdz 27. oktobrim notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotais Apvienotais pasaules latviešu 

zinātnieku III un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”.  
 

Darba kārtība: 

Datums Pasākums Vieta 

24.10.2011. Atklāšanas plenārsēde LZA augstceltnes Lielajā zālē 

25.10.2011. Darbs sekcijās Pēc individuāla sekciju plāna 

 Diskusiju klubs „Latviskā identitāte un tās izpausmes” LZA Mazajā zālē 

26.10.2011. 2. plenārsēde „Zinātnes politika un prioritāro pētījumu virzieni 

Latvijā 
LZA Mazajā zālē 

27.10.2011 Paralēlās diskusijas LZA augstceltnē 

 Noslēguma plenārsēde LZA Mazajā zālē 

* Izvērsta darba kārtība – atrodama mājas lapā www.plzk.lv 
 

Sekcijas: I Kultūra un nacionālā identitāte V  Pedagoģija un psiholoģija 

 II Valodniecība un literatūrzinātne VI Tehniskās zinātnes 
 III  Vēsture. VII  Lauksaimniecība, vides zinātne 

 IV Politika un tiesības VIII  Medicīna un sporta zinātne 

 

 

Sekcija: Tehniskās zinātnes 

Apakšsekcija: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas  
(vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis) 

 

Norises laiks un vieta: 

VI Sekcijas „Tehniskās zinātnes” apakšsekcijas – „Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” darbs notiks 

otrdien, 25. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē – Rīgā, Kaļķu ielā 1. Apakšsekcijas dienas kārtība tiks izsūtīta 

septembrī. Kongresa darba valoda – latviešu.  

 

Kongresa tēzes tiks publicētas latviešu valodā pirms kongresa. Tēžu apjoms – no ¾ līdz 1 lappusei. Prasības tēžu 

noformēšanai atrodamas mājas lapā http://stpk.cs.rtu.lv/PLZK 

Referēšana: Ņemot vērā ierobežoto sekcijas darba laiku, daļa referātu būs kā mutiski ziņojumi, daļa kā stenda referāti 
(planšetes maksimālie izmēri stenda referātu izvietošanai: 90 cm (platums) × 120 cm (augstums)). Par referēšanas veidu 

organizatori autorus informēs pēc pieteikumu saņemšanas un tēžu izvērtēšanas.  

Pilns raksts: Pēc kongresa labāko referātu autori tiks aicināti iesniegt pilnus rakstus, ko publicēs vienā kopīgā rakstu 

krājumā visai Tehnisko zinātņu sekcijai. 

 

Kalendārs: 

2011. gada 30. jūnijs - līdzdalības pieteikuma un tēžu iesniegšanas termiņš 

2011. gada 01. jūlijs - apstiprinājuma izsūtīšana par tēžu un referāta pieņemšanu 

2011. gada 23. septembris - konferences programmas un dienas kārtības izsūtīšanas termiņš 

Līdzdalības pieteikums un tēzes jāiesniedz aizpildot formu mājas lapā http://stpk.cs.rtu.lv/PLZK.  

 
Adrese sarakstei: 

Vita Graudiņa E-pasts: vita.graudina@rtu.lv 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Telefons: 67089095 

Rīgas Tehniskā universitāte Fakss: 67089584 

Meža iela 1/4, Rīga, LV-1048  
 


