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Tēžu noformēšanas prasības 

 

1. Tēzes iespējams iesniegt no 2018. gada 26. novembra pulkst. 08:00 līdz 2019. gada 14. 

janvārim plkst. 23:59 pēc Latvijas laika.  

2. Tēzes konferencei tiek pieņemtas tikai angļu valodā aizpildot tēžu iesniegšanas formu 

(pieejama konferences mājaslapā no 2018. gada 26. novembra). 

3. Tēzes tiek pieņemtas medicīnas un veselības zinātņu nozarēs un atbilstošās 

apakšnozarēs (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem)
1
: 

a. medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, 

b. klīniskā medicīna, 

c. veselības un sporta zinātnes, 

d. medicīniskā biotehnoloģija, 

e. citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze. 

4. Tēzēm jāsatur oriģināls materiāls. Drīkst iesniegt materiālu, kas prezentēts citur ne senāk, 

kā pēdējā gada laikā (sākot no 01.01.2018.), izņemot gadījumus, ja tas jau ir publicēts LU 

Zinātnisko konferenču vai RSU konferences tēžu apkopojumos.  

5. Netiek pieņemtas tēzes par: 

a. atsevišķiem klīniskiem gadījumiem; 

b. literatūras apskatu.  

6. Par tēžu saturu atbild to autori. Visam materiālam ir jābūt autoru veiktā oriģināla darba 

rezultātam.  

7. Tēzes iesniedz aizpildot tām paredzēto formu, kurā iesniedzējs apliecina, ka ar to saturu ir 

iepazinušies un to apstiprinājuši visi līdzautori. Pēc tēžu iesniegšanas to saturu nav 

iespējams mainīt vai citādi papildināt. 

8. Studentu iesniegtajām tēzēm kā līdzautoram ir jābūt arī vismaz vienam darba vadītājam 

(akadēmiskam mācībspēkam, pētniekam vai diplomētam profesionālim) ar pieredzi 

attiecīgajā nozarē.  

9. Tēžu pieņemšanas / noraidīšanas kārtība 

9.1. Lēmumu par tēžu pieņemšanu / noraidīšanu konferencei pieņem zinātniskās 

komitejas apstiprinātie recenzenti;  

9.2. Tēžu noraidīšanas gadījumā Konferences rīkotāji patur tiesības nepaskaidrot tēžu 

noraidīšanas iemeslus. Izņēmuma gadījumos, recenzents var dot iespēju tēžu 

iesniedzējam veikt izmaiņas un atkārtoti iesniegt tēzes. Recenzents pēc savas izvēles 

var sniegt detalizētāku informāciju par nepieciešamajām izmaiņām. Recenzenta 

uzdevumos neietilpst tēžu satura labojumu veikšana (t.sk. valodas uzlabošana) tēžu 

tekstā.  

9.3. Tēžu iesniedzējs var norādīt vēlamo prezentācijas veidu (mutiski vai stenda referāts). 

9.4. Orgkomiteja pieņem gala lēmumu par prezentācijas veidu un patur tiesības to mainīt. 

                                                        
1 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 49 “Noteikumiem par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm.” 
https://likumi.lv/doc.php?id=296661 

https://likumi.lv/doc.php?id=296661


 
 

9.5. Prezentējošajam autoram tiks paziņots par gala lēmumu (tēzes ir apstiprinātas vai 

noraidītas un par prezentācijas formu) līdz 2019. gada 28. janvārim.  

9.6. Tēžu iesniedzējs ir atbildīgs par saņemtās informācijas par lēmumu sniegšanu saviem 

līdzautoriem. 

9.7. Tēzes, kas nebūs noformētas atbilstoši prasībām vai tiks iesniegtas pēc tēžu 

iesniegšanas beigu termiņa, netiks pieņemtas. 

10. Prasības tēžu noformēšanai 

10.1.Rakstā (Font) Times New Roman ar vienu starprindu atstarpi (Single). Atstarpes 

starp rindkopām 6pt (Paragraph  Spacing  After 6pt). 

10.2.Svešvārdi ir jāraksta kursīvā (Italic).  

10.3.Nedrīkst lietot medikamentu komercnosaukumus, drīkst izmantot tikai starptautiski 

atzītus aktīvo vielu (generic) nosaukumus. 

10.4.Tēzēs jābūt šādām sadaļām, ievērojot secību (skatīt tēžu iesniegšanas formu): 

a. Darba nosaukums (maksimāli 200 simboli - Bold,  izmērs 14); 

b. Autori: uzvārds, vārds,  kursīvā (Italic), prezentējošais autors Bold, izmērs 12, 

atsauces numurs; 

c. Autora darbavietu (-as) uzrāda zemāk, numurējot (Italic, izmērs 10) – institūcija, 

pilsēta, valsts. Atsauces numurs jāuzrāda aiz uzvārda, bez atstarpes un pielietojot 

Superscript; 

d. Ievads 

e. Darba mērķis  

f. Materiāli un metodes  

g. Rezultāti 

h. Secinājumi  

i. Pateicības/Finansējums.  

10.5.Tēzes nedrīkst pārsniegt 400 vārdus, skaitot sadaļas “Ievads”, “Darba mērķis”, 

“Materiāli un metodes”, “Rezultāti”, “Secinājumi”, „Pateicības/finansējums”. 

10.6. Tēzēs drīkst ievietot ne vairāk kā vienu tabulu, tabulas formāts ne lielāks, kā 5x5. Ja 

ir tabula, kopējais vārdu skaits jāsamazina līdz 375. 

10.7. 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. Tēžu pieņemšanas gadījumā jāievēro šādas darba prezentēšanas prasības: 

11.1.Mutisks ziņojums: 7 minūtes + 3 minūtes diskusijai. Atkarībā no ziņošanai pieņemto 

ziņojumu skaita, ilgums konkrētās sekcijas ziņojumiem var būt atšķirīgs. Par to 

autori tiks savlaicīgi informēti.  

11.2.Stenda ziņojums: 4 minūtes + 2 minūtes diskusijai. Postera noformējums – A0 

formāts, 118,9 cm x 84,1 cm, portrets.  

12. Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu medconf2019@lu.lv 


