
 

 
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas  

starptautiskās zinātniskās konferences “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.” 
tēžu noformēšanas prasības 

/2017. gada 6. aprīlis/ 
 

1. Tēzes konferencei tiek pieņemtas latviešu vai angļu valodā. Darbu drīkst prezentēt latviešu vai angļu 
valodā.  

2. Tēzes jāiesniedz tikai elektroniskajā veidā, sūtot tās uz e-pastu: dagnija.gulbe@gmail.com 
3. Tēzes konferencei tiek pieņemtas līdz 2017. gada 15. martam plkst. 9.00. 
4. Par tēžu saturu atbild to autori. Visiem materiāliem jāpieder  tēžu autoriem, kas ir minēti autoru sarakstā. 

Tēzēm jāsatur oriģināls materiāls.  
5. Tēzes jānoformē fontā Times New Roman ar vienu starprindu atstarpi (Single). Atstarpes starp rindkopām 

6pt (Paragraph  Spacing  After 6pt). 
6. Svešvalodas vārdus jāraksta  kursīvā (Italic). 
7. Tēzēs jābūt sekojošām sadaļām, ievērojot secību: 

a. Darba nosaukums (maksimāli 200 simboli - Bold, CapsLock (lielie burti), fonta izmērs 14); 
b. Autori: vārds, uzvārds (Italic (kursīvs), prezentējošais autors Bold, fonta izmērs 12), atsauces numurs; 
c. Autora darbavietu (-as) uzrāda zemāk, numurējot (Italic, fonta izmērs 10) –institūcija, pilsēta, valsts. 

Atsauces numurs jāuzrāda aiz uzvārda, bez atstarpes un pielietojot virsskripta funkciju 
(Superscript); 

d. Ievads 
e. Darba mērķis  
f. Materiāli un metodes  
g. Rezultāti 
h. Secinājumi  
i. Pateicības/Finansējums.  

8. Tēzes nedrīkst pārsniegt 400 vārdus, skaitot sekojošās sadaļās: “Ievads”, “Darba mērķis”, “Materiāli un 
metodes”, “Rezultāti”, “Secinājumi”, „Pateicības/finansējums”. 

9. Tēzēs drīkst ievietot ne vairāk kā vienu tabulu, tabulas formāts ne lielāks kā 5x5. Ja ir tabula, kopējais 
vārdu skaits jāsamazina līdz 375. 

10. Lapas formāts A4 (izmērs 21 cm x 29,7 cm), vertikāls izvietojums – vertikāls (Portrait), lapas izkārtojums 
(Page Layout): no augšējās malas (Top) – 2,5 cm, no apakšējās malas (Bottom) – 2,5 cm, no kreisās malas 
(Left) – 2,5 cm, no labās malas (Right) – 2,5 cm. 

11. Autori tiek aicināti norādīt darba ziņošanai: 
a. Prezentēšanas valodu (latviešu vai angļu). 
b. kā arī izdarīt atzīmi situācijā, ja darbu vēlas ziņot tikai stenda ziņojuma veidā. Organizācijas komiteja 

patur tiesības mainīt prezentācijas veidu, par to laicīgi paziņojot prezentējošam autoram. 
12. Tēzes, kas nebūs noformētas atbilstoši noformēšanas prasībām un/vai iesniegtas pēc tēžu iesniegšanas 

beigu termiņa, dalībai konferencē netiks pieņemtas. 
13. Tēžu akceptēšanas gadījumā jāievēro sekojošas darba prezentēšanas prasības 

 Mutisks ziņojums: 10 - 20 minūtes + 5 papildus minūtes diskusijai. Atkarībā no ziņošanai pieņemto 
ziņojumu skaita, ilgums ziņojumiem var būt atšķirīgs. Par to autori tiks savlaicīgi informēti pirms 
konferences.  

 Postera prezentācija: 5 minūtes + 2 minūtes diskusijai. Postera noformējums – A0 formāts, 118,9 cm 
x 84,1 cm, portrets. 

14. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Dagniju Gulbi. 

 


