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KONFERENCES NORISES VIETA 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija 

 

KONFERENCES ZINĀTNISKĀ REDKOLĒĢIJA 

 

Redakcijas kolēģija: 

Vera Janikova, prof., dr.ph. Masarika Universitāte (Čehija) 

Audrone Juodaityte, prof., habil.dr.paed. Šauļu Universitāte (Lietuva) 

Inese Jurgena, prof., dr.paed. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

(Latvija) 

Juris Grants, prof., dr.paed. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (Latvija) 

Olga Grauman, prof., dr. paed. Hildesheimas Universitāte (Vācija) 

Kay Dennis, prof., Ed.D. Park Universitāte (ASV) 

Danguole Kalesnikiene, doc., dr. Lietuvas Edukoloģijas universitāte (Lietuva) 

Tatjana Koķe, prof. habil.dr.paed. Rīgas Stradiņa Universitāte (Latvija) 

Velta Ļubkina, prof. dr.paed. Rēzeknes augstskola  (Latvija) 

Maia Muldma, prof., PhD Tallinas Universitāte (Igaunija) 

Carmen Alina Popa, Dr. Oradeas Universitāte (Rumānija) 

Ilga Salīte, prof. dr.paed. Daugavpils Universitāte (Latvija) 

Aleksandrs Širins, prof. dr.paed. Novgorodas Universitāte (Krievija) 

Veslavs Turkovskis, prof., pedagoģijas zin. kand., Vitebskas Valsts universitāte 

(Baltkrievija) 

Maria Teresa Pereira dos Santos, prof., ph.d, Bejas Politehniskais instutūts 

(Portugāle) 

Redakcijas kolēģijas vadītāja: 

Alīda Samuseviča – prof., dr.paed. Liepājas Universitāte  

 

KONFERENCES DARBA VALODAS 

Latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu, krievu) 

 

PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI 

Reģistrācijas anketu nosūtīt uz e-pastu: konference.pedagogija@liepu.lv līdz 

2015. gada 20. augustam. 

Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems  līdz 2015. gada 25. augustam. 
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DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2015. gada 25. augustam 

 Konferences dalības maksa: 70 EUR 

 Konferences dalības maksa studentiem (doktorantiem, maģistrantiem): 45 EUR 

 Konferences dalības maksa klausītājiem: 5 EUR 

 

Dalības maksa sedz izdevumus par konferences materiāliem, kafijas pauzēm, 

diskusiju vakaru un publikāciju starptautiski recenzētā zinātnisko rakstu krājumā. 

Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās. 

 

REKVIZĪTI 

Liepājas Universitāte 

Reģ. Nr.  90000036859 
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 

Banka: Valsts kase 
Bankas kods:  TRELLV22 

Konts: LV45TREL9150190000000 
 

Maksājuma mērķis: 21499 dalības maksa konferencē „Pedagoģija: teorija un 

prakse” 
 

MANUSKRIPTA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 

Raksta teksts latviešu vai angļu valodā, noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, 

jāiesniedz elektroniskā veidā (pa e-pastu: konference.pedagogija@liepu.lv). Raksta 

teksts jāiesniedz ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc konferences norises (līdz 04.10.2015.). 

 

PUBLIKĀCIJA 

Katrs konferencei iesniegtais manuskripts tiks anonīmi recenzēts. Pēc recenzentu un 

redakcijas padomes atzinuma manuskripti tiks publicēti konferences rakstu krājumā 

„Pedagoģija: teorija un prakse” (ISSN 1407-9143). 

 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

Liepājas Universitāte 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte 

Tālr.:     (+371) 634 077 48 

e-pasts:  konference.pedagogija@liepu.lv 

 

 

 

 
Uz tikšanos Liepājas Universitātē! 
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Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Izglītības zinātņu institūts, Mūžizglītības nodaļa 

Lielā iela 14, Liepāja 

Latvija,  LV-3401 

 

 

Reģistrācijas anketa 

 
 

Vārds, uzvārds  

 

Zinātniskais grāds  

 

Amats  

 

Organizācija  

 

Adrese  

 

Tālrunis  

Fakss  

e-pasts  

Referāta 

nosaukums 

 

 

Anotācija  

 

 

 

 

Reģistrācijas anketu iesūtīt līdz 20.08. 2015. 

E-pasts:       konference.pedagogija@liepu.lv 
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Tehniskās prasības raksta noformējumam krājumā  

„Pedagoģija:  teorija un prakse” 

Raksti iesniedzami latviešu vai angļu valodā. Rakstā jābūt šādām sastāvdaļām: 

nosaukums, autors(-i), anotācija, atslēgas vārdu saraksts latviešu un angļu valodā, 

teksts, secinājumi, kopsavilkums latviešu un angļu valodā, literatūras saraksts. 

Kopsavilkuma apjoms – ap 2000 rakstu zīmēm; atslēgvārdu skaits – līdz 8. Abās 

valodās norādāms (tulkojams) arī raksta nosaukums. Raksta kopējais apjoms (ar 

tabulām, diagrammām, attēliem (ja tādi ir), kopsavilkumiem latviešu un angļu valodā 

un atslēgvārdiem) – līdz 10 lpp. 

Teksts jāraksta programmā Microsoft Word, izmantojot Microsoft Office 2007 

vai jaunāku versiju. Pamatteksts – Times New Roman 14, intervāls – 1; kopsavilkums 

latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā un atslēgvārdi, kā arī literatūras saraksts – 

Times New Roman 12; intervāls – 1; rindkopas atkāpe – 1,25 cm. Lappuses formāts: 

2,5 cm no visām lpp. malām. Raksta teksts jāiesniedz elektroniskā veidā. 

 

Virsraksta noformēšanas paraugs 

Agita AUZA 

Skolotāju izglītības pilnveides iespējas  

Lai veicinātu rakstu krājuma kārtošanu un izdošanu, lūdzam ievērot atsevišķus 

noformēšanas nosacījumus. Lūdzam rakstā neizmantot zemsvītras piezīmes atsaucēm 

uz literatūru. Bibliogrāfiju kārtot alfabētiskā secībā raksta beigās – vispirms literatūra 

latviešu, lietuviešu, vācu, angļu vai franču valodā (kopā), tad – krievu valodā. 

Bibliogrāfijas sarakstā norādāmi tikai tie darbi, kuri ir citēti vai uz kuriem rodamas 

atsauces tekstā. Citējuma vai parafrāzes gadījumā tekstā norāde noformējama šādi: 

„Citāts” (Geske, Grīnfelds 2006, 55); parafrāze (Geske, Grīnfelds 2006). Ja ir atsauce 

uz vairākiem avotiem, tad šādi: „Citāts” (Brown 1994, 96; Steinig, Huneke 2004, 

115); parafrāze (Brown 1994; Steinig, Huneke 2004). Rakstam jābūt noformētam 

atbilstoši Publication Manual of the American Psychological Association (6th Ed., 

2009). 

Tabulas, diagrammas, attēlus u. tml. publicēšanai lūdzam sagatavot melnbaltus 

(ja tie nav paša autora veidoti, obligāti pievienojama atsauce uz pirmavotu). 

Programmā Microsoft Excel veidotās tabulas un diagrammas pievienot atsevišķā datnē 

(failā), izmantojot Microsoft Office 2007 vai jaunāku versiju; tabulām, diagrammām un 

attēliem, kā arī to parakstiem un leģendām jābūt rediģējamiem. Raksta tekstā ievietot 

tabulas, diagrammas vai attēlus, dodot to virsrakstu un/vai parakstu, kā arī numerāciju 

un papildus arī norādot datnes nosaukumu, kurā tas atrodams. 

 

Liepājas Universitātes  zinātniskā rakstu krājuma 

„Pedagoģija: teorija un prakse” (ISSN 1407-9143) 

redakcijas kolēģijas vadītāja 

prof. Alīda Samuseviča, Dr. paed.  

 


