
Tēžu noformēšanas prasības Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 
koledžas 6. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “AKTUALITĀTES 

VESELĪBAS APRŪPES PILNVEIDĒ: MŪSDIENAS UN NĀKOTNE” 
1. Tēzes konferencei tiek pieņemtas  angļu valodā. Uzstāties var latviešu vai angļu 

valodās.  

2. Tēzes jāiesniedz elektroniskā veidā, sūtot tās uz e-pastu: 

conference@rmkoledza.lv 
3. Tēzes konferencei tiek pieņemtas līdz 30. 09. 2019. plkst. 17. 00. 

4. Par tēžu saturu atbild to autori.  

5. Tēzēm jāsatur informācija par  oriģināliem pētījumiem, kas veikti pēdējo 2 gadu 

laikā.  

6. Tēzes jānoformē fontā Times New Roman ar vienu starprindu atstarpi (Single). 

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

7. Vārdus, kuri nav angļu valodā,  jāraksta  kursīvā (Italic). 

8. Tēzēs jābūt sekojošām sadaļām, ievērojot secību: 

 Darba nosaukums (maksimāli 200 simboli - Bold, CapsLock ( 

treknrakstā, lielie burti), fonta izmērs 14); 

 Autori: vārds, uzvārds (Kursīvā,  prezentējošais autors treknrakstā, 

fonta izmērs 12); 

 Autora darbavieta (-as) uzrāda zemāk, numurējot (slīprakstā, fonta 

izmērs 10) –institūcija, pilsēta, valsts. Atsauces numurs par darba vietu  

jānorāda aiz autora uzvārda, bez atstarpes un pielietojot augšraksta 

funkciju (Superscript); 

 Ievads 

 Darba mērķis  

 Materiāli un metodes  

 Rezultāti 

 Secinājumi. 

9. Tēžu sadaļu   “Ievads”, “Darba mērķis”, “Materiāli un metodes”, “Rezultāti”, 

“Secinājumi” kopējais  apjoms nedrīkst pārsniegt 400 vārdus.  

10. Tēzēs drīkst ievietot ne vairāk kā vienu tabulu, kuras formāts nepārsniedz  5x5 

cm. Ja tēzēs  ir ievietota  tabula, kopējais vārdu skaits nedrīkst pārsniegt 375. 

11. Lapas formāts A4 (izmērs 21 cm x 29,7 cm), vertikāls izvietojums – portrets 

(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. 

12. Autori tiek aicināti norādīt uzstāšanās valodu:  (latviešu vai angļu). 

13. Ja tēzes  nebūs noformētas atbilstoši noformēšanas prasībām un/vai iesniegtas 

pēc tēžu iesniegšanas beigu termiņa, tās publicēšanai netiks pieņemtas. 

14. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Dr. Biol. Dainu Voitu, Direktores 

vietnieci zinātnes darbā ( e-pasts: daina.voita@rmkoledza.lv) 
 
 


