12. Latvijas matemātikas konference
1. paziņojums
A. god. kolēģi!
Latvijas 12. matemātikas konference norisināsies 2018. gada 13. un 14. aprīlī Ventspils Augstskolā (Adrese:
Inženieru 101, LV-3601, Ventspils). Aicinām visus Latvijas matemātiķus - gan LMB biedrus, gan pārējos matemātiķus
tajā aktīvi piedalīties.
Iespējamā konferences dienas kārtība:
Ceturtdien, 12. aprīlī
Interesentiem iespējama iebraukšana Ventspilī un apmešanās iepriekš rezervētā naktsmītnē, vakarā LMB valdes sēde.
Piektdien, 13. aprīlī
Ekskursija uz Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru Irbenē – 9.00 - 12.30
Reģistrācija un pusdienas pārtraukums – 12.30 - 13.30
Konferences atklāšana – 13.30 - 13.40
Plenārsēde - 13.40 - 15.40
Kafijas pauze - 15.40 - 16.00
Sekciju sēdes - 16.00 - 18.00
Iepazīšanās ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētu – 18.00 – 20.00
Konferences vakariņas un neformāla diskusija - 20.00 - 23.00
Sestdien, 14. aprīlī
Kafijas pauze - 8.40 - 9.00
Sekciju sēdes - 9.00 - 11.30
Kafijas pauze – 11.30 – 11.50
Sekciju sēdes – 11.50 – 14.20
Konferences noslēgums – 14.20 – 14.30
Tēzes
Konferences tēzes iesūtamas e-pasta adrese lzalumi@latnet.lv vienas A4 lappuses apjomā angļu valodā.
Atsevišķi pievienojams ziņojuma nosaukums latviešu valodā, tas nepieciešams konferences programmai. Tēzes
sagatavojamas LaTeX formātā, to stila faili tuvākajā laikā parādīsies LMB mājas lapā www.mathematics.lv.
Tēžu iesniegšanas termiņš – līdz 1. martam.
Dalības maksa
Konferences dalības maksa, kura daļēji sedz konferences organizatoriskos izdevumus, akadēmiskam personālam - 30
EUR, studējošajiem - 22 EUR. Dalības maksu ieskaitīt norēķinu kontā:
Ventspils Augstskola
Reģ. Nr.: 90000362426
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
Ar norādi EKK 21399 dalības maksa konferencē "Latvijas matemātikas konference".
Dalības maksas termiņš – līdz 1. aprīlim.
Naktsmītnes
Naktsmītnes jārezervē patstāvīgi. Ventspilī piedāvā viesnīcu pakalpojumus, kā arī Ventspils Augstskolas dienesta
viesnīcu (numurs četrām personām - 36 EUR, divām personām – 20 EUR, vienvietīgs numurs – 13 EUR diennaktī,
mob. 20278255, studentu.viesnica@ventspils.lv, ar norādi "Latvijas matemātikas konference").
Sabiedriskais transports
No Rīgas autobusi uz Ventspili kursē apmēram reizi stundā, laiks ceļā 3 stundas.
Reģistrācija
Lūdzam līdz 1.martam reģistrēties Ventspils Augstskolas mājas lapā: http://venta.lv/petnieciba/konferences/ ,
paziņojot referāta nosaukumu un par savu vēlmi piedalīties konferences pasākumos.
LMB valde – konferences organizācijas komiteja

