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Lielā iela , Liepāja, LV  

Tālr.: ,  Fakss: (371) 63424223  

E-pasts: liepu@liepu.lv 

www.liepu.lv 

 

Laip i lūdza  Jūs piedalīties 

12. starptautiskajā zi āt iskajā ko fere ē 

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA 
5. gada 5. jū ijā 

 

Ko fere es dar s tiks orga izēts ple ārsēdē u  dar a grupās 

Apsprieža o jautāju u te atika 

 Valoda kā ērķis u  līdzeklis vērtī u apguves pro esā 

 Mūsdie u li gvistikas pētīju u u  valodu ā ī as/apguves korelā ija 

 Teksts u  ko teksts valodu apguvē 

 Mā ī u satura attīstī as te de es dzi tajā valodā u  svešvalodā 

 Mā ī u satura u  pro esa pēt ie ī a ru as attīstī ai ozaru pedagoģijā 

 Bēr u ru as attīstī a pir sskolā u  ģi e ē 

 IT u  valodu apguves klases ūsdie īgi risi āju i 

Referātu ilgu s ple ārsēdē  i ūtes, dar s grupās  i ūtes 

 

Konferences norises vieta  

Liepājas U iversitāte, Lielā ielā , Liepāja, Latvija, LV-3401 

 

Konferences darba valodas 

Latviešu, a gļu, krievu, vā u 

 

Pieteikumus (sk. pieteikumu formu) konferencei lūdza  iesūtīt līdz 5. gada . aprīli  

 

Uz ko fere ē olasīto referātu pa ata tiek izdots zi āt isko rakstu krāju s „Valodu apguve: 
pro lē as u  perspektīva”, XII (ISSN 1407-9739). Raksti tiek pu li ēti latviešu, a gļu, krievu u  
vā u valodā sk. osa īju us pu likā ijas sagatavoša ai . Visi  krāju ā ies iegtie raksti pir s to 
pu li ēša as tiek a o ī i re e zēti, izvērtēti u  ak eptēti vai oraidīti starptautiskā redakcijas 

kolēģijā 

 

Raksta iesūtīša as ter iņš: 2015. gada 31. augusts (elektroniski: balti@liepu.lv) 

 

Dalī as aksa ar pārskaitīju u  

Referentiem  EUR 75.00  

Klausītājie  EUR 15.00  
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Ja zi āt iskaja  raksta  ir vairāki autori, tad dalī as aksa kopā ar pu likā iju katra  autora  ir 
EUR 45. Dalī as aksā refere tie  ietilpst ko fere es ateriāli, pusdie as, kafijas pauze u  
zi āt iskā raksta pu likā ija, klausītājie  – ko fere es ateriāli, pusdie as, kafijas pauze. Dalī as 

aksā eietilpst transporta un nakts īt es izdevu i 
 

Pārskaitīju u lūdza  veikt līdz 5. gada . aprīli  

Liepājas U iversitāte, PVN reģ. Nr. LV  

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV45TREL9150190000000 

Norāde: , dalī as aksa ko fere ē „Valodu apguve: pro lē as u  perspektīva, XII”, 

dalī ieka vārds, uzvārds, perso as kods 

 

Ko fere es starptautiskā zi āt iskā u  orga izā ijas ko iteja 

 

Daiga Skudra, Mg. paed. Liepājas U iversitāte, Latvija  – konferences organizā ijas komitejas 

priekšsēdētāja 

Diā a Laive ie e, Dr. paed. Liepājas U iversitāte, Latvija  – starptautiskās zi āt iskās redakcijas 

kolēģijas priekšsēdētāja 

 

Ko fere es starptautiskās zi āt iskās redak ijas kolēģijas u  orga izā ijas ko itejas lo ekļi 
 

Zenta Anspoka, Dr. paed. Rīgas Pedagoģijas u  izglītī as vadī as akadē ija, Latvija  

Dina Bethere, Dr. paed. (Liepājas U iversitāte, Latvija  

Daiva Jakovo ytė-Staškuvie ė, Dr. soc. sc. (edu) (Lietuvas Izglītī as zi ātņu u iversitāte Viļņā) 

Inna Järva, Dr. philol. Talli as Pedagoģijas koledža, Igau ija  

Da guolė Kales ikie ė, Dr. soc. sc. (edu) (Lietuvas Izglītī as zi ātņu u iversitāte Viļņa) 

I dra Kal iņa, Mg. paed., Mg. philol. Liepājas U iversitāte, Latvija  

Ulrike Kurth, Dr. (Pāder or as Vestfāle es koledža, Vā ija  

Linda Lauze, Dr. philol. Liepājas U iversitāte, Latvija  

Nicole Nau, Dr. hab. philol. Āda a Mi kēviča U iversitāte Poz aņā, Polija  

Rita Ozola, Mg. paed. Liepājas U iversitāte, Latvija  

Alīda Sa useviča, Dr. paed. Liepājas U iversitāte, Latvija  

Iri a Strazdiņa, Dr. psy h. Liepājas U iversitāte, Latvija  

Blāz a Vik a e, Dr. paed. Liepājas U iversitāte, Latvija  

A a Vulā e, Dr. philol. Latvijas U iversitāte, Latvija  

 
 

Kontakti 
 

Ginta Cukura-Š eidera 

Pedagoģijas u  so iālā dar a fakultāte 

Liepājas U iversitāte 

Lielā iela  

Liepāja, LV-3401, Latvija 

Tālr.: +  ; +   

e-pasts: pedagogija@liepu.lv 

 

 
 

Anita Helviga, Mg. philol. 

Hu a itāro u  ākslas zi ātņu fakultāte 

Liepājas U iversitāte 

Kūr ājas prospekts 13 

Liepāja, LV-3401, Latvija 

Tālr.: +  63483781 

e-pasts: anita.helviga@liepu.lv 
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