IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress
PARALĒLIE PASĀKUMI
2018.gada 18.-20. jūnijs

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Pirmdiena,18. jūnijs
Norises laiks
10.00 – 14.00

12:00-14:00

13.30 – 17.00

Norises vieta
“Zinātnes komercializācija un sadarbības iespējas inovācijas jomā”
LIAA konsultācijas: Dārgumi, ko vērts atrast – Latvijas zinātnieku radītās
tehnoloģijas.
Diskusiju forums “Kāpēc Latvija ir zaļa valsts?”
Diskusiju foruma dalībnieki – zinātnieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju
pārstāvji – sniegs savu redzējumu par šo jautājumu un par to, kā Latvijas zaļo
tēlu padarīt par veiksmīgu preču zīmi.

#Zinātne stāsta

Interaktīva zinātnes stāstu pēcpusdiena
Piedalās: Inese Čakstiņa, Dainis Ruņģis , Dagnija Loča , Kristaps Lamsters
Solvita Strāķe, Kārlis Agris Gross, Vjačeslavs Kaščejevs, Maija Dambrova
Anda Laķe, Dalija Segliņa

izstāde “ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ” par godu Latvijas valsts simtgadei

14.00–16.00

LNB Ātrijs
Rīgas
Tehniskā
universitāte,
Āzenes iela
12/k-1, Rīga
LNB
Latvijas
valsts
simtgades
informācijas
centrs

Iepazīsti un izzini! Dainu skapis

Folkloras pētnieki un digitālā arhīva garamantas.lv redaktori īsās lekcijās un
ekskursijās interesentus iepazīstinās ar nemateriālo kultūras mantojumu.
Ekskursiju vada: Mg. philol. Kristīne Pokratniece.
Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs

LNB
5. stāvs

Apskatei pieejams Latviešu folkloras digitālais arhīvs

15:00, 16:00

Augstākās tiesas apmeklējums
III Pasaules latviešu juristu kongresa dalībniekiem
15.00 Filma “Senatori”; 16.00 Izstādes apskate un ekskursija pa Tiesu pili

NB! interesentiem iepriekš jāpiesakās Komunikācijas nodaļā: tālruņi 67020396,
28652211 vai rakstot rasma.zvejniece@at.gov.lv

19.00

Sagaidīsim Vasaras saulgriežus Botāniskajā dārzā!
Vasaras saulgriežu kultūras programma Latvijas Universitātes Botāniskajā
dārzā

Tiesu pils,
Brīvības
bulvāris 36,
Rīga
LU
Botāniskais
dārzs,
Kandavas iela 3

Otrdiena,19. jūnijs
Norises laiks

Norises vieta

10.00 – 14.00

“Zinātnes komercializācija un sadarbības iespējas inovācijas jomā”
LIAA konsultācijas: Dārgumi, ko vērts atrast – Latvijas zinātnieku radītās
tehnoloģijas.

LNB Ātrijs

10.45 – 11.30

Pētījuma prezentācija “Latvijas izcelsmes zinātnieki visā pasaulē!
LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs iepazīstinās ar Izglītības un
zinātnes ministrijas pasūtīto pētījumu par zinātnieku diasporu ārvalstīs, kura
mērķis ir izpētīt Latvijas zinātnieku sadarbību ar diasporas zinātniekiem un
izstrādāt ieteikumus konkrētiem sadarbības stiprināšanas pasākumiem.

LNB
Konferenču
centra
vestibils

10:45 - 11:30

16:00-16:45

13.30 – 17.00

Veselīga alternatīva segmentā, kura radīta MILZU! un zinātnieku sadarbībā

Aicinām satikties ar zinātnieci Dr. Ilgu Gedrovicu no Latvijas Lauksaimniecības
universitātes un Milzu! pārstāvi Indru Petrovsku-Petrēviču , lai uzklausītu
sadarbības stāstu un nodegustētu MILZU! produktus.
“Diasporas zinātnieku pašmobilizācija un dialoga veidošana ar
Latvijas institūcijām: pieredze no Lielbritānijas”
Pieredzē ar pētnieku konferences rezultātiem un secinājumiem dalīsies 2018.
gada sākumā atjaunotā Latvijas izcelsmes studentu un pētnieku asociācija
Lielbritānijā (ALSRUK)

#Zinātne stāsta

Interaktīvas zinātnes stāstu pēcpusdiena
Piedalās: Inese Čakstiņa, Dainis Ruņģis , Dagnija Loča , Kristaps Lamsters
Solvita Strāķe, Kārlis Agris Gross, Vjačeslavs Kaščejevs, Maija Dambrova
Anda Laķe, Dalija Segliņa

izstāde par godu Latvijas valsts simtgadei “ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ”

14.00–16.00

Iepazīsti un izzini! Dainu skapis
Folkloras pētnieki un digitālā arhīva garamantas.lv redaktori īsās lekcijās un
ekskursijās interesentus iepazīstinās ar nemateriālo kultūras mantojumu.
NB! Lai nokļūtu 5.stāvā, reģistratūrā jāizņem apmeklētāja karte vai jāizmanto
LNB lasītāja karte. (somas jāatstāj garderobē)
Ekskursiju vada: Dr. philol. h. c. Māra Vīksna. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”
Apskatei pieejams Latviešu folkloras digitālais arhīvs

LNB
Konferenču
centrs
LNB
Konferenču
centra
vestibils
LNB
Latvijas
valsts
simtgades
informācijas
centrs

LNB
5. stāvs

15:00, 16:00

Augstākās tiesas apmeklējums
III Pasaules latviešu juristu kongresa dalībniekiem
15.00 Filma “Senatori”; 16.00 Izstādes apskate un ekskursija pa Tiesu pili
NB! interesentiem iepriekš jāpiesakās Komunikācijas nodaļā: tālruņi 67020396,
28652211 vai rakstot rasma.zvejniece@at.gov.lv

Tiesu pils,
Brīvības
bulvāris 36,
Rīga

16:00-16:45

Seminārs “Izaugsmes formula”!
Aicinām satikt Baltijas Biomateriālu ekselences centra (BBCE) Latvijas
partneru pārstāvjus no Rīgas Tehniskās universitātes, Organiskās sintēzes
institūta un Rīgas Stradiņa Universitātes un uzzināt par projekta gaitu,
katras institūcijas lomu un piedāvātajām iespējām

LNB
Konferenču
centra
vestibils

16:00-16:45

18.30

Veselīga alternatīva segmentā, kura radīta MILZU! un zinātnieku sadarbībā

LNB
Konferenču
centrs

“Ideju pavasaris”: Uzmanību – jaunieši! Kā komunicēt?”
Jaunrades konkursa “Ideju pavasaris” noslēguma pasākums, lai realizētu
Imanta Ziedoņa ideju – par jaunrades attīstību. Šogad „Ideju pavasara”
uzdevums bija par to, ko jaunieši vēlētos uzlabot Latvijas muzejos. Stāsti par
realizēto kopā ar pasākuma iedvesmotājiem grupu - “Carneval Youth”

LNB
Latvijas
valsts
simtgades
informācijas
centrs

Aicinām satikties ar zinātnieci Dr. Ilgu Gedrovicu no Latvijas Lauksaimniecības
universitātes un Milzu! pārstāvi Indru Petrovsku-Petrēviču , lai uzklausītu
sadarbības stāstu un nodegustētu MILZU! produktus.

Otrdiena, 19. jūnijs
Norises vieta

Norises laiks
19:30

“ResearchSlam” – Vienkārši par sarežģīto!
Septiņu jauno zinātnieku stāsti par inovatīvām un sabiedrībai nozīmīgām
tēmām, piedaloties vadošajiem pētniekiem no dažādām Latvijas augstākās
izglītības iestāžu un zinātņu nozarēm, diskusija par Latvijas sasniegumiem
zinātnē. Mērķis - parādīt, ka runāt par sarežģīto zinātni var arī vienkārši un
saprotami, kā arī sacensties par īpašām kongresa balvām

LNB
Ziedoņa zāle

Trešdiena, 20. jūnijs
13.30 – 17.00

#Zinātne stāsta

Interaktīvas zinātnes stāstu pēcpusdiena
Piedalās: Inese Čakstiņa, Dainis Ruņģis , Dagnija Loča , Kristaps Lamsters
Solvita Strāķe, Kārlis Agris Gross, Vjačeslavs Kaščejevs, Maija Dambrova
Anda Laķe, Dalija Segliņa

izstāde par godu Latvijas valsts simtgadei “ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ”

14.00–16.00

LNB
Latvijas
valsts
simtgades
informācijas
centrs

Iepazīsti un izzini! Dainu skapis

Folkloras pētnieki un digitālā arhīva garamantas.lv redaktori īsās lekcijās un
ekskursijās interesentus iepazīstinās ar nemateriālo kultūras mantojumu.
Ekskursiju vada:
Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda. Miljons latviešu tautasdziesmu

LNB
5. stāvs

Apskatei pieejams Latviešu folkloras digitālais arhīvs

15:00, 16:00

Augstākās tiesas apmeklējums
III Pasaules latviešu juristu kongresa dalībniekiem

15.00 Filma “Senatori”; 16.00 Izstādes apskate un ekskursija pa Tiesu pili

NB! interesentiem iepriekš jāpiesakās Komunikācijas nodaļā: tālruņi 67020396,
28652211 vai rakstot rasma.zvejniece@at.gov.lv

Tiesu pils,
Brīvības
bulvāris 36,
Rīga

