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XII STARPTAUTISKĀ JAUNO ZINĀTNIEKU KONFERENCE 
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Pieteikuma veidlapa / Registration form 
Referentu pieteikšanās termiņš – 30.10.2016. / Deadline – 30 October, 2016 

 

1. Personas dati / Personal Details 

Vārds / Name  

Uzvārds / Surname (Last name)   

Augstākās izglītības iestāde / Institution  

Pārstāvētā studiju programma  / Study 
programme 

 

Studiju gads / Study year  

Zinātniskais grāds un zinātņu nozare (piem. 
Mg. paed., Dr. art.) / Scientific Degree and 
Branch of Science (e. g. MA in Pedagogy, PhD in 
Psychology) 

 

Tālrunis / Phone  

E-pasts / E-mail  

Privātā adrese / Private address  

 

2. Informācija par dalību / About you 

Es vēlētos piedalīties konferencē kā (Atzīmējiet atbilstošo) /  
I am interested to participate in a conference as (Mark the 
appropriate one)  

o Klausītājs / Listener 
 

o Referents / Presenter 

 

2.1. Aizpilda klausītāji / Filled in by listeners 

Es vēlētos piedalīties kā klausītājs sekcijas sēdē (Atzīmējiet 
atbilstošo) /  
I am mostly interested in a topic (Mark the appropriate one)  
 

o Pedagoģija un psiholoģija / Pedagogy and Psychology 

o Mākslas pedagoģija / Arts Pedagogy 

o Mūzikas pedagoģija / Music Pedagogy 

o Dejas pedagoģija / Dance Pedagogy   

o Vadībzinātne un ekonomika / Management and 
Economics 

 

2.2. Aizpilda referents / Filled in by presenters 

Es vēlētos piedalīties ar referāta prezentāciju sekcijas sēdē 
(Atzīmējiet atbilstošo) / I am interested to present my paper 
in parallel session (Mark the appropriate one)  
 

o Pedagoģija un psiholoģija / Pedagogy and Psychology 

o Mākslas pedagoģija / Arts Pedagogy 

o Mūzikas pedagoģija / Music Pedagogy 

o Dejas pedagoģija / Dance Pedagogy   

o Vadībzinātne un ekonomika / Management and 
Economics 

Referāta temats / Title of the paper  

Informācija par līdzautoriem (Vārds, uzvārds, akadēmiskais 
amats, zinātniskais grāds) / Information about Co-authors 

(Name, Surname, academic position, scientific degree) 

 

Prezentācijai man nepieciešams šāds tehniskais aprīkojums 
(Atzīmējiet atbilstošo) / I will use the following equipment 
(Mark the appropriate ones)  

 Multiprojektors / Beamer / Multimedia projector 
 Kodoskops / Overhead projector 
 Video / VHS 
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 DVD  
 Cits / Other: 
 Nav nepieciešams / I will not use equipment  

Prezentācijas valoda (Atzīmējiet atbilstošo)  / Language of 
presentation (Mark the appropriate ones)  

 Latviešu / Latvian   
 Angļu / English 

Es plānoju sagatavot publikāciju rakstu krājumam 
(Atzīmējiet atbilstošo) / I am interested in to submit a paper 
for Collection of Articles of the Conference (Mark the 
appropriate one)  

o Jā / Yes 

o Nē / No 

 
Pieteikuma veidlapu iespējams aizpildīt līdz 30.10.2016. / Please, fill in the registration form till 30 October, 2016. 

 
Rakstu līdz 2016. gada 19. decembrim iesniegt, sūtot uz e-pastu: zd@rpiva.lv / Please send the article till 19 December, 2016 
by e-mail: zd@rpiva.lv. 
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