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Starptautiska, zinātniski metodiska pieredzes konference „ĖĪMIJAS IZGL ĪTĪBA – 2010” 
 
2010.gada 04.-05. novembrī Latvijas Universitātes Ėīmijas fakultātē notiks zinātniski metodiska konference 

„Ėīmijas izglītība – 2010”, veltīta efektīvākas ėīmijas priekšmeta apguves jautājumiem skolā un augstskolā. 
 

Tā būs iespēja Latvijas un ārvalstu skolu ėīmijas skolotājiem un augstskolu pasniedzējiem  
• iepazīties ar jaunākajām atziĦām, virzieniem un tendencēm ėīmijas didaktikā, 
• diskutēt par ėīmijas izglītības problēmām skolās un augstskolās, 
• dalīties pieredzē dažādu mācību līdzekĜu izstrādē un lietošanā,  
• prezentēt savus un savu skolēnu sasniegumus ėīmijas stundās un ārpusstundu nodarbībās, 
• apmainīties metodiskiem materiāliem. 

 
Konferences dalībniekiem tiek piedāvāts uzstāties ar ziĦojumu līdz 10 min (+ 5 min diskusijai). Reăistrācijas formu un 

tēzes (līdz 200 vārdiem) lūdzam iesūtīt konferences darba grupai līdz 15.09.2010. 
 

SaĦemtie konferences materiāli tiks iekĜauti konferences rakstu krājumā līdz konferences sākumam, tāpēc publik ācijas 
pilnu tekstu (līdz 6 pilnām lappusēm) lūdzam iesūtīt līdz 30.09.2010.  

Papildus informācija – raksta noformēšanas paraugs un prasības, kā arī dalībnieka pieteikuma veidlapa būs pieejama arī 
internetā: www.lu.lv;  www.kdc.lu.lv 

 
Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angĜu un vācu. 

 
 

Dalībnieku reăistrācija konferences dienā no plkst. 9.00; konferences sākums 10.00. 
 

Sīkāka informācija pa tālruni + 371 29198166, e-pasts: aira.krumina@lu.lv   
 
Dalības maksa (ieskaitot konferences programmu, publikāciju, rakstu krājuma elektronisko versiju, kafijas pauzi): 

referentiem                                       20,00 Ls (Latvijas iedzīvotājiem) 
referentiem                                       30,00 EUR (ārvalstu iedzīvotājiem) 
klausītājiem                                      10,00 Ls (Latvijas iedzīvotājiem) 

 
Dalības maksu lūdzam samaksāt līdz 30.09.2010. 
 
UZMAN ĪBU! Visus maksājumus lūdzam veikt tikai ar bankas pārskait ījumu! 
Skaidra nauda konferences dienā netiks pieĦemta. 
 
Latvijas Universitāte,  
Reă. Nr.3341000218   
PVN reă. Nr.: LV 90000076669  
Pasta indekss: LV-1586   
Adrese: RaiĦa bulvāris 19, Rīga  
Konts:  
IBAN LV51NDEA0000082414423  
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.  
kods NDEALV2X 



 
2.pielikums 

 
Rakstu noformēšanas noteikumi  

 
 

Raksti konferencei jāiesniedz elektroniskā formā. Raksts konferences rakstu krājumā tiks publicēts tikai pēc 
recenzenta ieteikumu un aizrādījumu ievērošanas. Iepriekš iesūtītās tēzes (200 vārdu apjomā) rakstu krājumā 
nepublicē. Raksta apjoms līdz 6  lappusēm, ieskaitot literatūras sarakstu un kopsavilkumu svešvalodā.  

 
Lūdzam ievērot šādus noteikumus rakstu noformēšanā:  
Teksta redaktors: Word. Burtveidols: Times New Roman. Intervāls starp līnijām: 1. Katra rindkopa sākas ar 

1cm atkāpi. Publikācija tiek sagatavota, ievērojot lappuses parametrus: attālums no augšas 1,8 cm, attālums no 
apakšas 11,0 cm, attālums no kreisās puses 2,0 cm, attālums no labās puses 7,2 cm. Lappuses formāts (210x297mm ). 
 

Raksta noformēšana 
Raksta nosaukums (14 pt, Bold, All Caps, centrēts).  
Autora un līdzautoru vārds, uzvārds (12 pt, Bold, centrēts).  
Iesniedzēja institūcija, valsts (11 pt, Normal, centrēts). 
Autoru e-pasta adreses (11 pt, Normal, centrēts). 
 
Raksta pilns teksts (10 pt, Normal). 

 
Raksta struktūra 
Autori publikāciju strukturē atbilstoši metodiska vai zinātniska raksta prasībām. Ieteicamā forma: 

 

• zinātniskajai publikācijai 
− ievads (pētāmā problēma, tās aktualitāte, pētījuma mērėis),   
− svarīgākās atziĦas literatūrā, 
− pētījumā izmantotās metodes un materiāli, 
− pētījuma rezultāti un to izvērtējums, 
− secinājumi, ieteikumi, 
− literatūra, 
− kopsavilkums svešvalodā. 

 

• metodiskajai publikācijai 
− ievads (situācija, izglītības procesa problēma), 
− pieredze, metodes, kas aprakstītas literatūrā, 
− piedāvātās metodes pamatojums un apraksts, 
− rezultāti (ja metode ir pārbaudīta praksē), 
− secinājumi vai kopsavilkums, 
− literatūra, 
− kopsavilkums svešvalodā. 

 
Tabulas.  1.tabula. Tabulas nosaukumu raksta virs tabulas (9pt, Bold, centrēts). 
Attēli.     1.att. Attēla nosaukumu raksta zem attēla (9pt, Normal, centrēts). Burtu lielums tabulās un attēlos 9pt. 
LITERATŪRA (9pt, Bold, All Caps). Literatūras avoti sakārtoti citēšanas secībā. Atsauces tekstā norāda, 

ierakstot kvadrātiekavās literatūras avota numuru un lappusi [2., 34].  
Kopsavilkums angĜu valodā (8pt). Publikācijas nosaukums angĜu valodā (Bold, All Caps, centrēts). Autoru 

vārds, uzvārds (Bold, centrēts). Pārstāvētā institūcija (Normal, centrēts). Kopsavilkuma teksts (8pt), atslēgas vārdi 
(Italic). 

 
Publikācijas var tikt iesūtītas latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās. Ja raksts iesūtīts latviešu valodā, kopsavilkumu 
(1-2 rindkopu apjomā) un atslēgas vārdus pievieno raksta beigās kādā no svešvalodām. AngĜu valodā iesūtītajiem 
rakstiem kopsavilkumu raksta latviešu, krievu vai vācu valodās attiecīgi. Dokumentu formāts: Microsoft Word. 
Akceptējamie formāti ievietotajiem attēliem un diagrammām (tikai melnbaltiem!): TIF, JPG, CDR. Rakstu nosūta uz 
e-pasta adresi aira.krumina@lu.lv 


