
 
 

 

Informējam, ka ir sākusies Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences dalības - 
ziņojumu pieteikšana. 

Aicinām pieteikt ziņojumu tēmas un reģistrēties kā ziņotājiem un klausītājiem konferences 
apakšsekcijā „Telpiskā attīstība un plānošana, kas paredzēta 2022. gada 18. martā no plkst. 9:10 – 
17:00, attālināti ZOOM vidē. 

Paredzētās konferences valodas – angļu un latviešu. 
Apakšsekcijas tēmas: Reģionu, pilsētu un lauku, teritoriju un vietu attīstība un plānošana, teritoriju 
pārvaldība. Reģenerācijas plānošana, vides plānošana, klimata pārmaiņu ietekmes, ainavu attīstība 
un plānošanas teorija. 
Apakšsekcijas īpašais iecerētais fokuss 2022. gadā ir mazpilsētu, kas ir arī lauku attīstības pārmaiņu 
procesi un plānošana. Konferencē aicinām pievērsties tēmām: jaunā un vecā mazpilsēta, ciemu 
plānošana; divmāju dzīves veids, tukšojošie lauki, darbs no attāluma, u.c., atsevišķi uzsverot 
paredzamo dzīvesveida izmaiņu izaicinājumus un jauno tehnoloģiju attīstības potenciālus, balstoties 
uz līdzšinējo praksi un nākotnes redzējumu turpmākajiem 30 gadiem. 

Tēmas iesniegšanas termiņš/reģistrācija ziņotājiem līdz 2022. gada 14. janvārim Latvijas Universitātes 
mājas lapā www.lu.lv, saite https://conferences.lu.lv/event/58/registrations/56/. Laiks viena mutiskā 
referāta prezentācijai – ne vairāk kā 15 min. Atkarībā no pieteikto ziņojumu skaita un tēmām, 
konferences organizatori patur iespēju noteikt ziņojuma sniegšanas veidu un laiku.  

Referātu kopsavilkumu (līdz 2 lpp.) iesniegšanas termiņš no 2022. gada 18. janvāra līdz 11. martam, 
Latvijas Universitātes mājas lapā www.lu.lv, saite https://conferences.lu.lv/event/58/abstracts/. Referātu 
kopsavilkumi tiks publicēti konferencei veltītā digitālā tēžu krājumā.  

Prasības referāta kopsavilkuma noformēšanai: Referāta kopsavilkuma apjoms - līdz 2 lappusēm, drīkst 
pievienot augstvērtīgi noformētu ilustratīvo materiālu. Teksta rakstīšanai izmantojiet 11/2  intervālu, 
TimesNewRoman fontus ar burtu izmēru 12. Tekstam lietot A4 formātu, atstājot no augšējās un apakšējās 
malas 2 cm, no sānu malām – 2,5 cm.  

Reģistrācija klausītājiem līdz 2022. gada 15. martam plkst. 10.00 Latvijas Universitātes mājaslapā 
www.lu.lv, saite https://conferences.lu.lv/event/58/registrations/40/. 

Apakšsekcijas programma būs pieejama LU mājaslapā www.lu.lv, saite 
https://conferences.lu.lv/event/58/. Tā tiks nosūtīta ziņotājiem personīgi pēc visu pieteikto referātu 
tēmu apkopošanas, indikatīvi divas nedēļas pirms konferences kopā ar ZOOM saiti, kā arī reģistrētiem 
klausītājiem pēc 15. marta.  

Ja iesniegto pieteikumu skaits laika ierobežojumu dēļ pārsniegs iespēju visiem uzstāties ar ziņojumu, 
veidosim diskusiju paneli ar visu autoru līdzdalību, kam pamats būs visiem pieejamie, Jūsu iesūtītie 
referātu kopsavilkumu teksti. 

Lūdzu, iepazīstiniet ar šo informāciju arī savus kolēģus! 

Labas dienas vēlot,  
Apakšsekcijas koordinatore: 
Gunta Lukstiņa (e-pasts: gunta.lukstina@lu.lv, tālr.: 29188535) 
Apakšsekcijas koordinatore: 
Margarita Vološina (e-pasts: margarita.volosina@lu.lv; tālr.: 26480283) 
Apakšsekcijas  vadītājs: 
Asoc. prof. Pēteris Šķiņķis (e-pasts: peteris.skinkis@lu.lv, tālr.: 29107612) 
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